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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 19-02-2020

 Dordtse Leerregels

10e samenkomst
DL, H 1 artikel 15

Hoofdstuk 11
Allen hartelijk welkom!



Zingen Psalm 95 vers 5

Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.



Gedeelte voor vanavond(1): DL I art. 15
 Deze eeuwige en onverdiende genade van onze 

verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift 
daarmede allermeest aan, wanneer zij wijders 
getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar 
sommigen niet verkoren, of in Gods eeuwige 
verkiezing voorbijgegaan, namelijk die, welke 
God naar Zijn gans vrij, rechtvaardig, 
onberispelijk en onveranderlijk welbehagen 
besloten heeft in de gemene ellende te laten, in 
dewelke zij zichzelf door hun eigen schuld 
hebben gestort, en met het zaligmakend geloof 
en de genade der bekering niet te begiftigen, 
maar hen in hun eigen wegen en onder Zijn 
rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk 
niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle 
andere zonden, tot verklaring van Zijn 
gerechtigheid, te verdoemen en eeuwig te 
straffen. En dit is het besluit der verwerping, 
hetwelk God geenszins maakt tot een auteur van 
de zonde , hetwelk godslasterlijk is te denken, 
maar Hem stelt tot haar verschrikkelijke, 
onberispelijke en rechtvaardige Rechter en 
Wreker.

 Het voorrecht van deze eeuwige en onverdiende 
genade van onze uitverkiezing wijst de Heilige Schrift 
ons bovenal aan, wanneer zij verder getuigt, dat niet 
alle mensen zijn uitverkoren. Sommigen is God 
namelijk in zijn eeuwige uitverkiezing voorbijgegaan. 
Dit zijn de mensen over wie God naar zijn volkomen 
vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk 
welbehagen besloten heeft, hen in de 
gemeenschappelijke ellende te laten, waarin zij 
zichzelf door hun eigen schuld gestort hebben. God 
besloot hun het heilbrengend geloof en de genade 
van de bekering niet te schenken, maar hen op hun 
eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel te 
laten en hen tenslotte niet alleen om hun ongeloof, 
maar ook om alle andere zonden te veroordelen en 
voor eeuwig te straffen, en daarin zijn 
rechtvaardigheid te tonen. Dit is het besluit van 
de "verwerping", dat God beslist niet maakt tot de 
bewerker van de zonde - dat is een godslasterlijke 
gedachte! - maar dat Hem stelt tot de 
ontzagwekkende, onberispelijke en rechtvaardige 
Rechter en Wreker ervan.



Genua 14-08-2018

 De auto’s op de foto hiernaast konden
op tijd remmen.

 Enkele auto’s vóór hen reden juist op 
het gedeelte dat instortte en vielen
tientallen meters naar beneden met 
verschillende dodelijke slachtoffers tot 
gevolg.

 De chauffeurs die net op tijd hun auto 
konden stilzetten, liepen zo snel
mogelijk terug en gebaarden naar
andere automobilisten dat ze meteen
moesten remmen om niet te
verongelukken.

 Om hun dood niet tegemoet te rijden
moesten ze stoppen en rechtsomkeert
maken.

 Op die manier zouden ze worden gered.



God roept tot 
bekering/ ommekeer

 Het is God niet gelijk of mensen behouden
worden of verloren gaan.

 Verkiezing en verwerping zijn niet
gelijkwaardig, staan niet naast, maar 
onder elkaar.

 De verwerping betekent niet dat God 
mensen koos om verloren te laten gaan.

 In dat geval is niet één mens
verantwoordelijk voor zijn ondergang.

 DL I,15 spreken van ‘voorbijgaan’ en ‘laten
liggen’ in de ellende waarin we onszelf
hebben gestort.

 Mensen gaan verloren omdat zij in zonde
en ongeloof volharden.



Reactie op Arminius

 Arminius stelde dat God gelovigen verkiest
en ongelovigen verwerpt.

 DL: de grond van de verkiezing is echter niet
ons geloof, maar Gods wil.

 De reden van de verwerping is de zonde.
 Verkiezing geschiedt uit genade en 

verwerping heeft te maken met onze schuld.
 God schept er geen behagen in om mensen

verloren te laten gaan.
 Anderzijds is de verkiezing ook geen lot uit

de loterij – God roept ons welmenend en 
waarachtig tot de zaligheid.

 Dat is een groot wonder! Wie dan toch in de 
zonde blijft leven, veracht het reddende
bloed van Christus.



Rijke jongeling

 Velen blijven door eigen schuld
buiten het koninkrijk van God –
evenals de rijke jongeling.

 Het is ook moeilijk om alles los te
laten, jezelf te verloochenen en 
Jezus te volgen.

 Voor de keuze om dat niet te
doen, ben je echter zelf ten volle
verantwoordelijk.

 Zijn we dan niet onmachtig en 
afkerig om de goede keus te
maken?

 Jawel! Maar bij God zijn alle
dingen mogelijk.

 Onze onmogelijkheden zijn voor
God mogelijkheden.



Schaduwzijde (1)

 Veelzeggend is de plaats van art. 15 in 
het geheel van de DL.

 Eerst is in 14 artikelen verklaard hoe 
God in Zijn ontfermende liefde mensen
heeft uitverkoren tot het eeuwige
leven.

 De verkiezing is geen muur of 
blokkade, maar een deur tot de 
zaligheid.

 De verkiezing verkondigt ons niet een
God die ons verloren laat gaan, maar 
ons behoud wil.

 Hoe zouden we zonder verkiezing tot 
geloof kunnen komen?!

 Maar er is ook een andere kant: de 
schaduwzijde van de verkiezing is dat
niet alle mensen zijn uitverkoren.

 God gaat sommigen voorbij.



Schaduwzijde (2)

 Over de schaduwzijde van de 
verkiezing gaat het in art. 15 – slechts
in 1 van de 18 artikelen van H. I.

 Omdat de Bijbel meer getuigt van het 
wonder van Gods verkiezende genade
dan over het feit dat God mensen
voorbijgaat, zijn ook de DL sober over 
de schaduwzijde van de verkiezing.

 En uiteraard is dat voorbijgaan ook
niet de oorzaak van het feit dat
iemand zondigt.

 In de voorgaande artikelen zijn geloof
en ongeloof tegenover elkaar
geplaatst. 



Blijde boodschap
 Om mensen tot het geloof te brengen, zendt

God in Zijn goedheid verkondigers van de zeer
blijde boodschap van de gekomen Zaligmaker.

 Wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven.
 Wie niet in deze Zaligmaker gelooft, blijft

onder de toorn van God.
 Dit ongeloof is de oorzaak van het verloren

gaan, niet het feit dat God mensen voorbijgaat.
 Als we redeneren: mensen die God voorbijgaat

kunnen niet tot geloof komen – plaatsen we 
verkiezing en verwerping op hetzelfde vlak.

 Terwijl de DL (in het naschrift) uitdrukkelijk
stellen ‘dat de verwerping niet op gelijke wijze
de oorzaak is van de ongelovigheid en 
goddeloosheid als de verkiezing de fontein is en 
de oorzaak van het geloof en de goede werken.’

 Wie buiten het geloof in Christus over deze
zaken spreekt, begeeft zich buiten de bijbelse 
paden en maakt zowel van de verkiezing als de 
verwerping een wangedrocht.



Pastoraal
 Het is niet zo dat na een

uitvoerige uiteenzetting van 
Gods verkiezende genade de 
aap uit de mouw komt: er is 
ook nog zoiets als verwerping. 

 Nee, eerst is de lof bezongen
op het wonder van Gods 
verkiezende liefde.

 Als dat gebeurd is, mag de 
schaduwzijde niet verborgen
blijven.

 Maar heel pastoraal en 
herderlijk bewogen worden in 
art. 16 de mensen
aangesproken die mismoedig
worden als zij over de 
verwerping horen spreken.



De H. Schrift

 Hoewel de ervaring laat zien dat
mensen in ongeloof de genade
van God verachten, dient toch
alleen het getuigenis van de 
Bijbel als uitgangspunt.

 Daar zien we de voorbeelden van 
mensen die God voorbijgaat en 
láát in de ellende waarin ze 
zichzelf gestort hebben: Ismaël, 
Ezau, Saul, Judas. 

 Ieder van hen is verantwoordelijk
voor zijn eigen ondergang.



Gratie

 Wie in een dodencel
zijn vonnis afwacht, 
kan verschillende
dingen doen.

 Hij kan in doffe
berusting het einde
afwachten.

 Hij kan genieten van 
een galgenmaal.

 Hij kan alles op alles
zetten om gratie te
verkrijgen.

 Wat zouden wij in 
zulke omstandigheden
doen?



Job
 Job zegt (9:15): ‘… mijn Rechter

zal ik om genade bidden.’

 Wie God in Zijn oordeel over zijn
leven bijvalt én om genade smeekt, 
zal gehoor vinden.

 God voltrekt Zijn oordeel over 
allen die in ongeloof hun weg gaan
en niet voor Hem buigen.

 God bewijst Zijn genade aan allen
die hun schuld aan Hem belijden en 
een beroep doen op Zijn
barmhartigheid.

 Dat God genadig wil zijn, spreekt
allerminst vanzelf; toch maakt Hij
Zich op die manier bekend.

 Wie in ongeloof volhardt, krijgt op 
het beslissende moment te horen: 
u hebt niet gewild (Luk. 13:34 en 
19:27).



Wie gaat God 
voorbij?

 Dat God mensen verkiest, vinden we heel gewoon. 
God is toch een goede God!

 De gedachte dat God mensen voorbij gaat, maakt al 
gauw van God een karikatuur én duwt mensen in de 
slachtofferrol – zo van: wat je ook doet, je kunt
Gods onveranderlijke wil niet veranderen.

 We moeten niet vergeten: wij zijn al verloren.

 God laat geen mensen verloren gaan, maar gaat
mensen voorbij die al verloren zijn door eigen 
schuld.

 Dat geldt ook van de uitverkorenen: dood in de 
zonden en misdaden (EF. 2:1). 

 Nu kunnen we twee dingen doen: beamen dat alle
mensen (ook wijzelf) van God zijn weggelopen
(Rom. 3:12); of: God ter verantwoording roepen
omdat Hij niet alle mensen weghaalt uit hun
verlorenheid.



Diep ravijn

 Wie er moeite mee heeft dat God 
mensen laat in het diepe ravijn
van hun verlorenheid, beseft nog
steeds niet hoe diep de zondeval
is en wat wij God daarmee hebben
aangedaan.

 Belangrijk is ook om te weten wie
God voorbij gaat: mensen die God 
in ongeloof afwijzen en duidelijk
maken dat ze aan de kennis van 
Zijn wegen geen lust hebben.

 Zolang we nog rationeel denken en 
menen rechten te hebben, 
struikelen we over verkiezing en 
verwerping.

 Het gaat erom dat we Gods 
soevereiniteit en grootheid
erkennen.



Hoe gaat God voorbij?

 Gods soevereiniteit betekent dat God aan
ons niets verplicht is.

 Als Hij alle mensen verloren zou laten gaan, 
is God nog rechtvaardig.

 Niemand gaat verloren dan door eigen schuld
en niemand wordt behouden dan door 
genade.

 Voorbijgaan houdt in dat God mensen
overgeeft aan hun eigen ongeloofskeuze.

 God gaat echter geen smekeling voorbij.

 Wie zoekt, die vindt en wie klopt die wordt
opengedaan (Mt. 7: 7 – 11).



Veroordeling van zonde en ongeloof

 Het oordeel dat volgt, is echter
niet het gevolg van het 
voorbijgaan, maar van de 
zonde en het ongeloof.

 Nooit zal een mens God kunnen
verwijten: ik deed mijn best 
om zalig te worden, maar U 
wilde mij niet aannemen.

 Wie geen geloof hecht aan het 
evangelie en doorgaat met 
zondigen, ontmoet God als ‘een
ontzagwekkende en 
rechtvaardige Rechter en 
Wreker’, aldus art. 15.



Doel van deze leer (1)

 Doel van de leer van de verwerping (1) is 
niet om angst aan te jagen, wel om te
onderstrepen dat de verkiezing niet vanzelf
spreekt.

 Het is verkiezende genade dat we onder de 
uitnodiging van het evangelie zijn.

 Vervolgens (2) dient deze leer om ons te
waarschuwen.

 Al die geschiedenissen over mensen die God 
is voorbij gegaan, staan niet in de Bijbel om 
ons angst aan te jagen. Wel om ons te
waarschuwen: laat het zover niet komen.



Voorbeeld Saul

 Het begon met koning Saul zo mooi.

 Langzamerhand zie je hem afglijden
van het goede spoor.

 Zo’n geleidelijk proces van 
wegglijden, voltrekt zich in ons leven
sluipend: ontrouw in de kerkgang, 
toelaten van allerlei zonden, 
wereldgelijkvormig leven, het 
bijbellezen en zelfs bidden nalaten. 

 Door zo’n leven roept iemand het 
oordeel van de verharding over zich
in. 

 Dat loopt uit op de eeuwige straf, 
aldus art. 15.



Een gewaarschuwd 
mens …
 De Bijbel brengt de 

verwerping, het voorbijgaan 
van mensen, ter sprake in 
waarschuwende betekenis.

 God komt ons daarin tegemoet 
op de manier waarop de 
chauffeurs, die op tijd hun
auto konden stilzetten, zo snel
mogelijk terugliepen en 
gebaarden naar andere
automobilisten dat ze meteen
moesten remmen om niet te
verongelukken.

 Op die manier zouden ze 
worden gered.



Doel van deze
leer (2)

 Er is nog een 3e doel (naast 1e

oorzaak van ootmoed en 2e (tot 
waarschuwing) en dat is: reden tot 
dankbaarheid en aanbidding.

 Dat God sommigen niet wilde
voorbijgaan door hen over te
geven aan de keuzes van hun eigen 
hart, kan alleen maar aanleiding
tot aanbidding en lofprijzing zijn.



Waar het op 
aankomt

 Als wij de Heere Jezus/ de Heere
God liefhebben, is dat het 
duidelijkste bewijs dat God ons
van eeuwigheid heeft liefgehad.

 Wij hebben Hem immers lief
omdat Hij ons eerst heeft
liefgehad (1 Joh. 4: 19).

 Wat een troost!



Gespreksvragen
Lees in de Bijbel: Jesaja 42: 1 – 8 en Mattheus 11: 20 – 30.

1. Denk eens aan Ismaël, aan Ezau, aan Saul en aan Judas. Op welke manier is 
ieder van hen verantwoordelijk voor eigen verderf en ondergang?

2. Op welke plaats in Hoofdstuk I brengen de Dordtse Leerregels de verwerping 
ter sprake?

3. Worden verkiezing en verwerping in Hoofdstuk I als gelijkwaardig naast elkaar 
gezet?

4. Waarom is in Mattheus 11: 25 de verkiezing een troost voor Jezus Christus?

5. Hoe blijkt in artikel 15 dat de verwerping samenhangt met het ongeloof en de 
zonden van mensen?

6. Verkiezing en verwerping hebben te maken met personen, maar ook met 
volken. Hoe kun je dat terugvinden in Romeinen 9: 11?



De losse
eindjes
afhechten



Volgende keer: 18-03-2020 D.V.

 Lezen:

 Hoofdstuk 12 – Een pastorale handreiking

Overige data 
Bijbelkring:

15-04-2020



Zingen Psalm 119: 69

 Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, HEER;
Uw oordeel rust op d' allerbeste wetten;
Uw loon, Uw straf beantwoordt aan Uw eer.
Gij eist van ons, dat w' op Uw waarheid letten;
Dat wij altoos op hogen prijs Uw leer
En 't heilig recht van Uw getuig'nis zetten.



Einde van 
deze 

presentatie
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