
De lofzang 
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De Dordtse Leerregels

De Vijf Artikelen tegen de Remonstranten of 
Oordeel van de Nationale Synode van de 
Gereformeerde Kerken van de Verenigde 
Nederlanden, gehouden te Dordrecht in 1618 
en 1619.



Huishoudelijke mededelingen

 Graag de lijst invullen, voor 
zover nog niet gedaan (naam, 
adres, telefoonnummer, 
mailadres).

 We hebben 3 corveeërs nodig. 
Wie meldt zich?

 Heeft iedereen de presentatie 
op de website van onze 
gemeente kunnen vinden?



Bijbelkring 22-01-2020

 Dordtse Leerregels

9e samenkomst
DL, H 1 artikel 14 –

Hoofdstuk 10
Allen hartelijk welkom!



Zingen Psalm 40 vers 5

 Uw heilleer wordt door mij alom verbreid;
'k Bedwing mijn tong en lippen niet;
Gij weet het, HEER, die alles ziet.
Mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid;
Uw waarheid doe ik horen;
Uw heil, den mens beschoren,
Vloeit daaglijks uit mijn mond;
Uw gunst, Uw trouw, Uw woord
En Godsgeheimen, hoort
Uw talrijk volk in 't rond.



Gedeelte voor vanavond: DL I art. 14
 Voorts, gelijk deze leer van de 

Goddelijke verkiezing, naar Gods wijzen 
raad, door de profeten, Christus Zelf en 
de apostelen, zowel in het Oude als in 
het Nieuwe Testament gepredikt is, en 
daarna in de Heilige Schriften 
voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij 
ook ten huidige dage, te zijner tijd en 
plaats, in de Kerke Gods, dewelke zij 
bijzonderlijk is toegeëigend, 
voorgesteld worden, met de geest des 
onderscheids en met godvruchtige 
eerbiedigheid, heilig, zonder 
nieuwsgierige onderzoeking van de 
wegen des Allerhoogste, ter ere van 
Gods heilige Naam en tot een levendige 
troost van Zijn volk.

 Deze leer van de goddelijke uitverkiezing 
is naar Gods wijze raad door de profeten, 
Christus zelf en de apostelen zowel onder 
het oude als onder het nieuwe verbond 
verkondigd en daarna in de Heilige Schrift 
beschreven en overgeleverd. Daarom moet 
deze leer ook nu op de juiste tijd en plaats 
onderwezen worden in Gods kerk - want 
juist aan haar is zij toevertrouwd - met 
onderscheidingsvermogen, eerbiedig en 
heilig, zonder nieuwsgierig naspeuren van 
de wegen van de Allerhoogste, tot eer van 
Gods heilige naam en tot een levende 
troost van zijn volk.



Verkiezing en 
prediking

 Hoe moet de verkiezing in de 
prediking functioneren?

 Moet de verkiezing in de prediking
wel genoemd worden?

 En zo ja: hoe moet dat gebeuren?

 Of moet er stilzwijgend van uit
worden gegaan dat de verkiezing
de onzichtbare achtergrond is van 
de verkondiging van het heil?

 Of moet de verkiezing in ronde 
woorden aan de orde worden
gesteld?



Prediking en 
verkiezing
 Weliswaar is de verkiezing de 

onzichtbare achtergrond van de 
verkondiging.

 Toch zou het getuigen van 
eenzijdigheid als de prediking
uitsluitend opging in de nodiging
tot het heil.

 Als dus alleen de roeping om te
geloven centraal stond.

 Immers: niet één mens zal uit
zichzelf op die uitnodiging ingaan.

 Zonder de verkiezende en 
trekkende liefde van God gaat
niemand in op de uitnodiging om 
te komen tot het heil.

 Als dat zo is, benoem dat dan ook.



Evenwichtig

 Je kunt naar links en naar rechts je 
evenwicht verliezen.

 Naar links: door voortdurend te
benadrukken dat je op de nodiging
tot het heil moet ingaan. Dan moet
je het tenslotte zelf doen.

 Naar rechts: door voortdurend te
benadrukken dat God het moet
doen. Dat werkt lijdelijkheid in de 
hand met als gevolg dat de beloften
hun kracht verliezen.

 Het gaat om Bijbels evenwicht: God 
moet het doen en wij zijn
verantwoordelijk.



Verkiezing hoort bij Gods openbaring

 Door heel de Bijbel, het boek van de 
Godsopenbaring, vinden we de verkiezing terug.

 Jezus (= het hart van de Godsopenbaring) valt
terug op de verkiezing als de Joden Hem wel
zoeken om het aardse brood, niet om het ware 
brood dat Hij hen aanbiedt (en dat Hij zelf is). 

 Hij zegt dan (Joh. 6: 37) ‘Al wat Mij de Vader 
geeft, zal tot Mij komen …’ Dat is de verkiezing.

 En vervolgt: ‘… en die tot Mij komt, zal
Ik geenszins uitwerpen.’ Dat is onze
verantwoordelijkheid met de daaraan
verbonden belofte.

 Dát is de bijbelse volgorde en het bijbels
evenwicht.



De Schriften en 
profeten spreken 
erover

 Abrahams roeping is gebaseerd op 
verkiezing. Waarom Abraham/ 
Israël -> minste van alle volken?

 Izak (uit de dood tot leven
geroepen) gaat vóór Ismaël. Dat is 
verkiezing.

 Jakob (de mindere) gaat vóór
Ezau. Dat is verkiezing (Rom. 
9:11).

 Israël is uitverkoren om Gods volk
te zijn (Dt. 7:6; zie ook Rom. 
11:5,28).



Profeten

 Jesaja herinnert betrekkelijk vaak 
aan de verkiezing van Israël – tot 
troost en bemoediging.

 ‘Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij 
Jakob, die Ik verkoren heb! het 
zaad van Abraham, Mijn 
liefhebber!’(Jes.41:8)

 ‘Maar hoor nu Mijn knecht Jakob, 
en Israël, die Ik verkoren heb! Zo 
zegt de HEERE, uw Maker, en uw 
Formeerder van den buik af, Die u 
helpt: Vrees niet, o Jakob, Mijn 
knecht, en gij, Jeschurun, die 
Ik uitverkoren heb!’ (Jes. 44: 
1,2).



Jezus

 In de gelijkenis van de koninklijke
bruiloft (Matt. 22: 1 – 14): ‘Velen
zijn geroepen, maar weinigen
uitverkoren”. 

 Dat komt niet in mindering op de 
welgemeende roeping.

 Als de Heere het echter aan de 
genodigden overlaat, komt er
niemand.

 De ‘weinigen’ staan in relatie tot 
de velen die geroepen zijn.



Apostelen

 In Antiochië (Klein-Azië) 
verwerpen de Joden het evangelie
dat Paulus hen brengt en geloven
de heidenen het wel.

 Lukas schrijft dan (Hand. 13: 48): 
‘Als nu de heidenen dit hoorden, 
verblijdden zij zich, en prezen het 
Woord des Heeren; 
en er geloofden zovelen, 
als er geordineerd waren tot het 
eeuwige leven.’



Prediking en uitverkiezing



Evangelie

 Het evangelie en z’n beloften 
moeten worden gepreekt.

 Christus Jezus en die gekruisigd 
vormen de hoofdinhoud van de 
verkondiging.

 De uitverkiezing is dus niet het 
kloppend hart van de verkondiging, 
maar vormt er wel de ondergrond 
van.

 Ze mag dus niet verzwegen worden 
en moet benoemd worden.

 Zonder verkiezing was er geen 
Middelaar, geen zaligheid en waren 
er geen evangeliebeloften om te 
verkondigen.

 Er moet over de verkiezing gesproken 
worden met eerbied en met het 
nodige onderscheidingsvermogen.

 Dat laatste wil zeggen: als mensen in 
nood vragen naar de weg der 
zaligheid moeten we hen niet 
terugwerpen op de verkiezing, maar 
op de beloften van het evangelie.

 De verkiezing dient ter sprake te 
worden gebracht als de vaste grond 
van het heil – dus tot troost van de 
gelovigen.



Voorbeeld

 Petrus in zijn Pinksterpreek is een
voorbeeld van hoe met de 
verkiezing om te gaan.

 Als het om de kruisdood van Jezus
gaat, verwijst hij naar de verkiezing
(‘Deze, door de bepaalde raad en 
voorkennis Gods overgegeven
zijnde, hebt gij genomen, en door 
de handen der onrechtvaardigen
aan het kruis gehecht en gedood’ 
(Hand. 2: 23).

 Gaat het om een antwoord op de 
vraag van de verslagen mensen, dan 
verwijst hij naar de beloften van 
vergeving (Hand. 2: 38).



Met eerbied

 Bijbels (s)preken over de 
uitverkiezing gebeurt met eerbied
voor God en Zijn Woord.

 Gebeurt soms tot waarschuwing
(Jezus t.o.v. de Joden), vaker tot 
vertroosting.

 Dan is het niet hard en schrikt het 
niet af.

 De verkiezende God is de God die 
vanuit Zijn verkiezende liefde Zijn
Zoon gegeven heeft én ook het 
geloof werkt.

 Kortom: Bijbels spreken over de 
verkiezing maakt de verkiezing niet
tot een Berlijnse muur, maar tot 
een open deur, een poort die wijd
open staat.



Prediking en 
uitverkiezing
 Door middel van de prediking werkt

God de verkiezing uit.
 Tijdens de prediking valt er

scheiding: de één verhardt zich en 
gelooft het evangelie niet; een
ander omhelst de belofte van Gods 
genade.

 Bedekt is het evangelie vanwege
onze natuurlijke blindheid.

 Door middel van de prediking werkt
God het geloof.

 Het geloof is uit het gehoor van het 
gepredikte woord (Rom. 10:17).

 Onder de prediking vallen dus
eeuwigheidsbeslissingen.

 Er loopt daarom een rechtstreekse
lijn van de preekstoel naar de 
rechterstoel van Christus.



Bediening der verzoening

 Prediking is echter vooral
bediening der verzoening.

 God trekt een zondaar in 
het gericht, (ver)oordeelt
en spreekt vrij.

 Dan zijn we voluit
betrokken bij de 
verkondiging en gaat het 
over ons.

 Preken is geen verhaal
vertellen, geen lezing
houden, maar God ter
sprake brengen in de 
concrete situatie van ons
leven.

 Dan gebeurt er wat!



Gespreksvragen
1. Lees Joh. 17: 1 – 12; Rom. 10: 1 – 17 en 2 Kor. 5: 11 – 21. Noem eens een 

paar bewijzen dat de (oudtestamentische) profeten, Jezus en de apostelen 
over de verkiezing hebben gesproken.

2. Waarom noemen we de prediking ook wel ‘de bediening der verzoening’?

3. Wat gebeurt er onder de juiste (= bijbels gefundeerde) prediking?

4. Op welke manier moet de verkiezing volgens artikel 14 in de prediking 
worden voorgesteld?

5. Hoe wordt in Johannes 17 over de verkiezing gesproken?

6. De bekende Engelse prediker Dr. Martin Lloyd Jones typeerde de prediking 
als middel om mensen te brengen in de tegenwoordigheid van God. Kun je 
deze uitspraak uitleggen?



De losse
eindjes
afhechten



Volgende keer: 19-02-2020 D.v.

 Lezen:
 Hoofdstuk 11 – God gaat in Zijn verkiezing mensen 

voorbij

Overige data 
Bijbelkring:

18-03-2020

15-04-2020



Zingen Psalm 2 vers 7

 Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;
Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER;
Welzalig zij, die vast op Hem betrou - wen.



Einde van 
deze 

presentatie
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