
De lofzang 
van Dordt

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 18-03-2020

 Dordtse Leerregels

11e samenkomst
DL, H 1 artikel 16

Hoofdstuk 12 – Een
pastorale handreiking

Allen hartelijk welkom!



Zingen Psalm 9 vers 18

Nooddruftigen vergeet God niet,
Noch laat hen eind'loos in 't verdriet;
't Ellendig volk mag op Hem wachten;
Hij zal hun hoop niet steeds verachten.



Gedeelte voor vanavond: DL I art. 16
 Die het levend geloof in Christus, of het zeker 

vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, 
de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, 
de roem in God door Christus, in zich nog niet 
krachtig gevoelen, en nochtans de middelen 
gebruiken, door welke God beloofd heeft deze 
dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig 
worden, wanneer zij van de verwerping horen 
gewagen, noch zichzelf onder de verworpenen 
rekenen, maar in het waarnemen der middelen 
vlijtig voortgaan, naar den tijd van overvloediger 
genade vurig verlangen, en die met eerbied en 
ootmoedigheid verwachten. 

 Veel minder behoren voor deze leer van de 
verwerping verschrikt te worden degenen, die 
ernstig begeren zich tot God te bekeren, Hem 
alleen te behagen, en van het lichaam des doods 
verlost te worden, en nochtans in de weg der 
godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen 
komen, als zij wel wilden; aangezien de 
barmhartige God beloofd heeft dat Hij de rokende 
vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet 
niet zal verbreken. 

 Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor 
degenen, die God en Christus de Zaligmaker niet 
achten, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld 
en aan de wellusten des vleses geheel hebben 
overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God 
bekeren.

 Nu zijn er mensen die het levend geloof in Christus of het 
vertrouwen met hart en ziel, een goed geweten voor God, 
het leven in de kinderlijke gehoorzaamheid en het roemen 
in God door Christus nog niet zo sterk bij zichzelf 
opmerken. Toch gebruiken zij de middelen, waardoor God 
naar zijn belofte dit alles in ons bewerkt. Zij moeten zich 
niet laten ontmoedigen, wanneer zij over de verwerping 
horen spreken en evenmin zichzelf tot de verworpenen 
rekenen. Integendeel, zij moeten de middelen trouw 
blijven gebruiken, vurig verlangen naar de tijd van 
overvloediger genade en die eerbiedig en ootmoedig 
verwachten. 

 Zij die ernstig verlangen zich tot God te bekeren, Hem 
alleen te behagen en uit het lichaam des doods verlost te 
worden, maar toch nog niet zo ver in het gelovig leven 
voor de Heere kunnen komen, als zij wel wilden, behoren 
voor deze leer van de verwerping al helemaal niet 
bevreesd te worden. De barmhartige God heeft immers 
beloofd, dat Hij de walmende vlaspit niet zal uitdoven en 
het geknakte riet niet zal verbreken. 

 Maar deze leer is wel degelijk schrikaanjagend voor hen 
die met God en Christus de Verlosser geen rekening 
houden, opgaan in de zorgen van de wereld en zich laten 
beheersen door zondige begeerten - tenminste zolang zij 
zich niet ernstig tot God bekeren.



Ben ik het, Heere?

 Toen Jezus tegen Zijn discipelen zei dat
één van hen Hem zou verraden, 
vroegen zij allen: ‘Ben ik het, Heere?’, 
terwijl 11 van de 12 zich dat niet
hoefden aan te trekken.

 In art.15 is (slechts eenmaal in de DL) 
de verwerping ter sprake gebracht; 
maar de opstellers ervan weten met 
pastorale fijngevoeligheid dat velen
zich dat aantrekken die zich dat niet
hoeven aan te trekken. Zij vragen zich
af: ben ik het?

 Het zijn juist de schuchtere gelovigen
die deze vraag stellen.



Schuchtere gelovigen

 Schuchtere gelovigen zijn het tegendeel van 
de zelfverzekerde farizeëer. 

 Het zijn mensen die bij zichzelf meer zonden
dan kenmerken van genade zien. 

 Juist zij moeten zich niet laten ontmoedigen
als ze over de verwerping horen spreken.

 Zij moeten volharden in het gebruik van de 
genademiddelen en vurig blijven verlangen
naar een overvloedige genade.



Om wie gaat het?
 Het betreft mensen die trouw de bijbel lezen, bidden en 

naar de kerk gaan.

 Toch hebben ze zich niet echt aangesproken gevoeld en  
heeft er geen merkbare verandering plaats gevonden.

 Niettemin hebben zij wel eens vrede in hun hart ervaren
en vertrouwen op de Heere God.

 Ze verlangen ook te leven in kinderlijke gehoorzaamheid
aan de Heere.

 Maar omdat dit alles niet zo krachtg is, denken ze al gauw
dat ze zich iets inbeelden en dat het met hen niets is.

 Als deze mensen horen over de verwerping vragen ze zich
af: ben ik het, Heere?

 Intussen zijn ze jaloers op degenen die verzekerd zijn van 
hun deel in Christus. Die zekerheid missen zij juist
pijnlijk.



Niet op jezelf, maar op 
Christus zien

 Door op jezelf te zien en je eigen innerlijk voortdurend
te analyseren, raak je steeds meer in jezelf verstrikt.

 Satan zal er gretig gebruik van maken en je wijsmaken
dat het met jou niets is, want wat je in je innerlijk
tegenkomt, is niet om vrolijk van te worden.

 Zekerheid van het geloof en vrede voor je ziel is gegeven
met het omhelzen van Gods beloften, in het zien op 
Jezus.

 Daarmee gepaard gaat het weten dat ons geloof het 
ware geloof is.

 Die zekerheid gaat samen op met het verankerd raken
van je leven in Christus en Zijn volbrachte werk.

 Want het geloof vindt alleen rust in het beloftewoord
van Christus.



Moeite en strijd

 Deze zekerheid van het geloof
komt niet uit de lucht vallen en 
krijg je zeker niet cadeau.

 Calvijn heeft voortdurend sterk
het ‘door geloof alleen’ 
benadrukt; hij beklemtoonde
eveneens dat het geloof alleen
rust in de genadige beloften van 
God.

 Toch heeft hij ook geschreven
dat geen gelovige tot die volle
zekerheid komt dan langs een
weg van veel moeite en strijd.



Waarom strijd?
 Omdat het geloof

haaks staat op wat we 
beleven, zien, 
ondervinden enz.

 Geloven brengt mee  
dat je een stap buiten
jezelf moet zetten, 
jezelf moet verliezen.

 Dat is iets waartegen
alles in ons zich
verzet.

 Geloven is de Heere
Jezus volgen op een
onbekende en vaak
ook ongebaande weg, 
in het vertrouwen dat
Hij het maken zal.

 Dat gaat ons niet
makkelijk af.



Als Petrus

 Er zijn ook gelovigen die mét
Petrus schuchter antwoorden op 
de vraag van Jezus of ze Hem 
liefhebben: ‘Ja, Heere, U weet
dat ik U liefheb’.

 Ze kunnen Jezus niet missen.

 Toch durven ze niet met 
zekerheid te zeggen dat hun
zonden vergeven zijn



Goede raad (1)

 Welke raad geven de DL aan mensen die 
niet zeker zijn van hun deel aan
Christus, ook al hebben ze Hem lief en 
kunnen ze Hem niet missen?

 Deze mensen gaan doorgaans trouw
naar de kerk, zijn ijverig in Bijbellezen, 
zoeken de Heere aanhoudend in gebed?

 Welke raad krijgen ze vanuit ‘Dordt’?

 Laat je niet ontmoedigen als je over de 
verwerping hoort spreken.

 Wie God zoekt, hoeft immers niet bang 
te zijn om door Hem verworpen te
worden.

 God straft wel de zonden, maar hoog
boven alles uit torent Zijn liefde en 
vergevingsgezindheid. 



Goede raad (2)

 Ook raden de DL in art. 16 aan om ijverig door 
te gaan met het bijwonen van kerkdiensten, 
met bidden en Bijbellezen.

 En dat alles vooral te doen al pleitend op Gods 
beloften.

 God heeft immers beloofd dat

 Hij geen bidder laat staan, 

 er voedsel is in Zijn huis voor hongerige zielen, 

 Zijn Woord nooit vruchteloos tot Hem 
terugkeert, maar doet wat Hem behaagt.

 En sinds de engelen ervan zongen in de nacht
van Jezus’ geboorte weten we dat God in 
mensen een welbehagen heeft.



Moedeloos

 Je wordt al snel moedeloos als je bij
jezelf moet vaststellen dat

 je zo weinig vordert in heiligmaking,

 de vlam van je geloof, hoop en liefde
zo vaak laag brandt,

 Je geloofsleven voor je gevoel meer
achteruit dan vooruit gaat,

 een bepaalde zonde telkens weer de 
kop opsteekt

 Je doet er echter niet goed aan om 
op jezelf te zien.

 Steun op Gods beloften van Zijn hulp
en Zijn overwinning in de strijd.

 Houd ermee op te denken dat de 
oordeelsteksten voor jou zijn.



Doe als Paulus

 Erken zonder omwegen met Paulus in 
Romeinen 7:24: ‘Ik ellendig mens, wie
zal mij verlossen uit het lichaam van 
deze dood?’

 Maar laat het daar niet bij en grijp
Christus vast in Zijn overwinning over 
alle machten en krachten die ons
eronder willen houden en roem
daarin: ‘Ik dank God, door Jezus
Christus.’

 Dat is dé remedie om moedeloosheid
te boven te komen.



Troost

 De DL wijzen in art. 16 niet alleen
een weg om de moedeloosheid te
boven te komen, maar bieden ook
een uitweg.

 Ze onderstrepen dat wie verlangt
naar bekering/ betering van z’n
leven niet hoeft te vrezen voor de 
verwerping.

 Wie beseft dat hij nog lang de 
volmaaktheid niet heeft bereikt, 
maar toch zo intens verlangt meer
voor God te leven, hoeft niet bang 
te zijn dat God in het beslissende
ogenblik zegt: ‘Ik heb u nooit 
gekend, ga weg van Mij’.

 Ook al ben je nog lang niet zo ver
als je zou willen, de Heere ziet het 
hart en het verlangen aan.



Het gekrookte riet en de 
walmende vlaspit (1)

 De bekende woorden van het gekrookte riet en de 
walmende vlaspit gelden allereerst het volk Israël in 
ballingschap.

 Het duidt op een situatie waarin Israël geen
toekomstperspectief heeft.

 Dat is ook nog eens eigen schuld, gevolg van ontrouw
en ongehoorzaamheid aan God.

 In die benarde situatie mag Jesaja het volk in 
ballingschap troosten met de belofte dat God het volk
niet verstoot, ook al zit het bij de pakken neer en 
heeft het geen toekomst.

 Jesaja (die door Gods Geest wordt geïnspireerd) troost
het volk in ballingschap door het treffende beeld van 
een geknakte rietstengel, die niet door God verbroken
wordt – aangevuld met het beeld van een walmende
vlaspit, die niet door Hem wordt uitgeblust.



Het gekrookte riet en de 
walmende vlaspit (2)
 De waarde van een geknakte rietstengel en die van een

walmende lont is nihil.

 Toch veracht God het volk Israël niet, ook al is het tot niets
geworden. 

 Het zegt alles over Gods ontferming voor wie in eigen ogen
tot niets is geworden.

 Veelzeggend is dat Mattheüs deze woorden ziet als een
profetie die door het optreden van Jezus in vervulling gaat.

 Mattheüs koppelt deze woorden aan een genezingswonder
op de sabbath én aan het herstel van een meervoudig
gehandicapt mens.

 Kortom: een kwijnend mensenleven, of het nu fysiek, 
psychisch en/ of geestelijk is, is bij de Heere God bijzonder
in tel.



Het gekrookte riet en de walmende
vlaspit (3)

Tegen deze achtergrond is het te begrijpen dat
de opstellers van de DL uitgerekend in art. 16 
deze woorden uit Jesaja 42 en Mattheus 12 
aanhalen.

Mensen die het spreken over de verwerping zich
aantrekken omdat ze geestelijk gezien tegenover
God zo weinig betekenen (vinden zij zelf), zijn in 
hun beleving als een geknakte rietstengel en een
walmende vlaspit: ze deugen niet en het wordt
niets met hen.

Tot hun troost wordt tot 2x dit woord
aangehaald: eenmaal m.b.t. God en eenmaal
m.b.t. Jezus.

Daaruit blijkt maar weer dat Vader en Zoon één
zijn.

En: een dubbele vertroosting is een sterke
vertroosting.



Een ernstige 
waarschuwing
 De verwerping voltrekt zich in 

een weg waarin:

 Gods Woord wordt veracht,

 Gods beloften worden
verworpen,

 Aan de Zaligmaker wordt
voorbij gegaan.

 Zolang iemand dit doet en zich
niet in ernst tot God bekeert, is 
hij op de weg waarin de 
verwerping wordt gerealiseerd.

 Doel van deze waarschuwing is 
dat onverschillige mensen zullen
schrikken.



Wie?

 Wie zijn de mensen op weg naar de 
verwerping (let wel: ze zijn daarheen
onderweg; zij kunnen nog omkeren)?

 Allereerst valt te denken aan de grote
massa buiten de kerk die geen enkele band 
heeft met God, Zijn Woord en dienst.

 Maar deze mensen bevinden zich ook in de 
kerk, zoals het onkruid met de tarwe
opgroeit.

 Ze horen het evangelie, maar hebben geen
oog voor de Zaligmaker omdat ze de 
noodzaak van een Zaligmaker niet inzien.

 Kenmerkend voor zulke mensen is dat ze 
zich volledig in beslag laten nemen door 
wereldse zorgen en verlangens.



Opgaan in de dingen 
van nu

 De vraag is: 

 Leef je voor je werk?

 Ga je helemaal op in een nieuwe auto?

 Zijn vakanties hoogtepunten van je leven?

 Als dergelijke dingen voor ons belangrijker zijn
dan het kennen van de Zaligmaker, bevinden
we ons op de weg naar de verwerping.

 Als we in dergelijke dingen opgaan, getuigt dat
van een onbekeerlijk en onverzoend leven.

 Dan leef je nog in stad Verderf.

 Die stad komt met zijn inwoners om in het 
oordeel van God.



Geen 
bangmakerij

 Het voorgaande is geen
bangmakerij, zoals regelmatig
wordt beweerd.

 De situatie waarin velen zich
bevinden is echter te ernstig
om hen ongewaarschuwd verder
te laten gaan.

 Vlucht voor het toekomstige
oordeel!

 De andere kant is ook waar: wie
de naam van de Heere zal
aanroepen, zal zalig worden.



Gespreksvragen
Lees in de Bijbel: Jesaja 42: 1 – 4; Mattheus 12: 14 – 21 en Romeinen 7: 13 – 26.

1. Waarom haalt Mattheus de woorden over het gekrookte riet en de walmende 
vlaspit uit Jesaja 42 aan?

2. Waarom zouden de opstellers van de Dordtse Leerregels dit gedeelte in artikel 
16 ter sprake brengen?

3. Wat heeft de lezing van Romeinen 7 met het onderwerp te maken?

4. Wees eens eerlijk: vind je de leer van de uitverkiezing meer een struikelblok of 
toch een troost?

5. Wat verstaan we de ‘dubbele predestinatie’? Was het niet eenvoudiger geweest 
om over de verwerping te zwijgen?

6. Welke kenmerken van het geloof noemt artikel 16 in de openingszin? Kun je hier 
iets mee voor je eigen leven?

7. Waarom hoeft iemand die zich wil bekeren niet bang te zijn voor de 
verwerping? Denk aan Mattheus 7: 7.

8. Is bij de verwerping sprake van lot of eigen schuld?



De losse
eindjes
afhechten



Volgende keer: 15-04-2020 D.V.

 Lezen:
 Hoofdstuk 13 – De kinderen van de gelovigen zijn 

heilig

t



Zingen Psalm 89 vers 7

 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.



Einde van 
deze 

presentatie


	De lofzang van Dordt�
	Huishoudelijke mededelingen	
	Bijbelkring 18-03-2020
	Zingen Psalm 9 vers 18
	Gedeelte voor vanavond: DL I art. 16�
	Ben ik het, Heere?
	Schuchtere gelovigen
	Om wie gaat het?
	Niet op jezelf, maar op Christus zien
	Moeite en strijd
	Waarom strijd?
	Als Petrus
	Goede raad (1)
	Goede raad (2)
	Moedeloos
	Doe als Paulus
	Troost
	Het gekrookte riet en de walmende vlaspit (1)
	Het gekrookte riet en de walmende vlaspit (2)
	Het gekrookte riet en de walmende vlaspit (3)
	Een ernstige waarschuwing
	Wie?
	Opgaan in de dingen van nu
	Geen bangmakerij
	Gespreksvragen
	De losse eindjes afhechten
	Volgende keer: 15-04-2020 D.V.
	Zingen Psalm 89 vers 7
	Einde van deze presentatie

