
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 15-04-2020

 Dordtse Leerregels

12e samenkomst
DL, H 1 artikel 17 en 18
Hoofdstuk 13 – De 

kinderen van de 
gelovigen zijn heilig

Allen hartelijk welkom!



Zingen Psalm 105 vers 5 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.



Gedeelte voor vanavond: DL I art. 17 en 18

Art. 17
 Over de wil van God kunnen wij ons alleen 

uitspreken op grond van zijn eigen Woord. 
Dit verzekert ons ervan, dat de kinderen 
van de gelovigen heilig zijn, niet van 
nature, maar uit kracht van het 
genadeverbond, waartoe zij met hun 
ouders behoren. Daarom moeten 
godvrezende ouders niet twijfelen aan de 
uitverkiezing en het behoud van hun 
kinderen, die God zeer jong uit dit leven 
wegneemt.

Art. 18
 Aan hen die over deze genade van de onverdiende 

uitverkiezing en over de strengheid van de 
rechtvaardige verwerping opstandig spreken, 
houden wij deze uitspraak van de apostel 
voor: ’Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God 
zoudt tegenspreken?’ (Rom. 9, 20). En deze van 
onze Verlosser: ‘Staat het mij niet vrij met het 
mijne te doen, wat ik wil?’ (Matt. 20, 15). Maar 
wij aanbidden deze heilsgeheimen eerbiedig en 
roepen met de apostel uit: ’O diepte van rijkdom, 
van wijsheid en van kennis Gods, hoe 
ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe 
onnaspeurlijk zijn wegen! Want: wie heeft de zin 
des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman 
geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, 
waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want 
uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle 
dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in 
eeuwigheid! Amen.’ (Rom. 11, 33-36).



Persoonlijk verhaal

 Hoofdstuk 13 begint met het aangrijpende, persoonlijke
verhaal van ds. en mevr. Vreugdenhil – Fieret over het 
verlies van één van hun kinderen, de pasgeboren
Caroline, in 1976 tijdens hun verblijf op een
zendingspost in het voormalige Irian Jaya.

 Dit verhaal vertelt vooral hoe zij in hun verdriet troost
en houvast vonden in het weten en geloven dat hun
kleine meisje behouden was, uit kracht van het 
genadeverbond.

 Als zodanig bevat dit persoonlijke relaas de opmaat naar
de behandeling van art. 17 van Hoofdstuk 1 van de 
Dordtse Leerregels.





Augustijnenkerk

 De Augustijnenkerk te Dordrecht 
ligt dichtbij de Kloveniersdoelen
waarin de Dordtse Synode
(1618/19) is gehouden.

 De kerkvloer bevat tal van 
grafzerken, niet alleen van 
volwassenen, ook van (heel) jonge
kinderen, zuigelingen soms nog.

 Aan een aantal decennia van 
betrekkelijk geringe zuigelingen-
en kindersterfte zijn vele eeuwen
van grote zuigelingen- en 
kindersterfte vooraf gegaan.

 Wie aan stamboomonderzoek
doet, komt regelmatig 2x of 3x 
dezelfde kindernaam in een gezin
tegen.



Massale
kindersterfte

 In de 17de eeuw was in Nederland 
nog sprake van massale 
kindersterfte. 

 Meer dan de helft van de kinderen 
haalde het vijfde jaar niet.

 Vrijwel alle ouders van deze 
jonggestorven kinderen 
worstelden met de vraag: waar is 
ons kind nu?



Het antwoord van 
de Dordtse Synode

 De Dordtse Synode heeft deze
ouders niet in het ongewisse
willen laten.

 De leden van de synode hebben
de vele bedroefde ouders van die 
dagen willen troosten met de leer 
van het genadeverbond.

 Verkiezing en verbond staan niet
op gespannen voet met elkaar.



Guido de Brès

 In de Nederlandse
Geloofsbelijdenis (art. 34) van 
1561 belijdt Guido de Brès: 
‘Voorwaar, Christus heeft Zijn
bloed niet minder vergoten om de 
kinderen van de gelovigen af te
wassen dan Hij gedaan heeft voor
de volwassenen.’ 

 Het is de vraag of de ‘geloofsdoop’ 
in onze tijd zoveel aanhang zou
hebben als er nog steeds sprake
zou zijn van grote zuigelingen- en 
kindersterfte, zoals dat onder
meer het geval was in de 17e 
eeuw.



Bewijsteksten

 DL, art. 17: ‘Over de wil van God kunnen wij ons alleen
uitspreken op grond van zijn eigen Woord. Dit verzekert
ons ervan, dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn, 
niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, 
waartoe zij met hun ouders behoren…’

 De gedachte dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn
en, als ze jong sterven, behouden zijn, moet een stevig
fundament hebben in Gods eigen Woord.

 Als dat zo niet is, wordt ons alle troost uit handen
geslagen.

 De Dordtse Leerregels dragen daarom 3 bewijsteksten
aan, waarbij het niet om wat losse teksten/ bewijzen
gaat, maar om een belangrijke Bijbelse gedachtenlijn.



Belofte aan
Abraham (1)

 In Genesis 17: 7 belooft God aan
Abraham dat Hij evenzeer de God 
van Zijn kinderen wil zijn als Hij
de God van Abraham is.

 De lijnen van het genadeverbond
worden doorgetrokken tot in 
duizend geslachten.

 Deze gedachte is fundamenteel
voor het genadeverbond: ‘Ik zal 
Mijn verbond maken tussen Mij, u 
en uw nageslacht na u, al hun 
generaties door, tot een eeuwig 
verbond, om voor u tot een God 
te zijn, en voor uw nageslacht na 
u.’(Gen. 17:7).



De belofte op het 
Pinksterfeest (2)

 Als tweede bewijs geldt de 
belofte van Petrus in zijn
toespraak aan de verslagen
menigte (Hand. 2: 39): ‘Want 
voor u is de belofte en voor 
uw kinderen en voor allen die 
veraf zijn, zovelen als de Heere, 
onze God, ertoe roepen zal’.

 Gelet op de thuislanden waaruit 
de toegestroomde Joden 
afkomstig zijn en gelet op de 
‘zendingssituatie’ van het 
Pinksterfeest hebben de 
opstellers van het doopformulier 
deze belofte terecht betrokken 
op de situatie van gedoopte 
heidenen.



Kinderen van de gelovigen zijn heilig (3)

 Als derde bewijs geldt
wat Paulus schrijft aan
de christenen in 
Korinthe (1 Kor. 7:14): 
‘Want de ongelovige
man is geheiligd
door zijn vrouw en de 
ongelovige vrouw is 
geheiligd
door haar man. Anders 
waren immers uw
kinderen onrein, maar 
nu zijn zij heilig.’



Geen onschuld

 Kleine kinderen van gelovige
ouders worden dus niet behouden
omdat ze zo lief en ‘onschuldig’ 
zijn, omdat ze nog geen goed of 
kwaad gedaan hebben.

 Kleine kinderen van gelovige
ouders worden evenmin behouden
omdat hun ouders of andere
gelovigen daar ‘iets’voor gehad
hebben (één of andere openbaring
o.i.d. – al kan dat wel).

 Er is maar één vaste grond waarom
kinderen van gelovige ouders
behouden worden: het 
genadeverbond.



Geen voorwaarde

 Dat steeds de nadruk valt op ‘gelovige 
ouders’ is niet omdat het geloof van de 
ouders voorwaarde is voor de zaligheid van 
hun kind.

 Nee, het is precies andersom: alleen in de 
weg van het gelovig aanvaarden van de 
beloften van het verbond komt de troost 
van die beloften mee, onder meer dat een 
jonggestorven kindje behouden is.

 Het is niet omdat we geloven, maar wel 
omdat we in het geloof rusten op wat God 
heeft beloofd.

 Als dit geloof er niet is, kan ook de troost 
niet worden verkregen.



Teken en zegel van 
het genadeverbond

 De doop is teken en zegel van het 
genadeverbond.

 Als zodanig bevestigt en 
garandeert de doop dat het 
gedoopte kind deelt in de 
zegeningen van het 
genadeverbond.

 Toch weten we  maar al te goed
dat tal van gedoopte mensen de 
kerk verlaten.

 Ook hebben veel gedoopte
mensen geen levende relatie met 
de Heere.



Geen = -teken
tussen verbond en 
verkiezing

 Verbond en verkiezing sluiten
elkaar weliswaar niet uit, maar 
vallen toch ook niet naadloos
samen.

 Wel voert de stroom van Gods 
genadig, verkiezend welbehagen
door de bedding van het verbond, 
maar (nogmaals:) vallen ze niet
samen.

 Verbond is niet hetzelfde als
verkiezing en verkiezing is niet
gelijk aan verbond.



Schoolvoorbeeld

 Duidelijk voorbeeld dat verbond
en verkiezing niet gelijk zijn en 
niet samenvallen, is dat van de 
tweelingbroers Jakob en Ezau.



Binnenkant en 
buitenkant

 Het verbond heeft een binnenkant en 
buitenkant, is uitwendig en inwendig.

 Dat wil niet zeggen dat God het niet
oprecht meent als Hij met Zijn
verbond tot ons komt en ons erin
opneemt.

 De beloften van het verbond zijn
welmenend.

 De vraag is of wij zelf tot de 
‘binnenkant’ van het verbond
doordringen, dat wil zeggen: of wij
door het geloof in de beloften van het 
verbond delen.



Instemmen
Het komt erop aan dat wij

instemmen met onze doop, dat wij
‘overnemen’dat God ons wil

aannemen.

Op dit punt wordt in sommige
kerkelijke kringen als volgt

gereageerd: dat kan een mens niet.

Dat is waar, als we maar bedenken
dat onze onmacht wortelt in onze

onwil.



Niet alles
Israël …

 Israël was het volk van het 
verbond.

 Toch kwam vrijwel het grootste
deel van het volk dat uit Egypte
vertrokken was, niet aan in het 
beloofde land.

 Dat lag niet aan de belovende
God, dat lag ook niet aan de 
beloften van God…

 Daarvan was het ongeloof van de 
Israëlieten de schuld.



God voorziet in 
alles

 Wedergeboorte en bekering zijn
voor een kind van het verbond
even zeer nodig als voor ieder
ander.

 De lijn van het verbond (= doop) 
naar de zaligheid is niet
vanzelfsprekend.

 Als we die lijn wel als
vanzelfsprekend trekken, doen
we aan verbondsautomatisme.

 Daarvan is in de Bijbel geen
sprake!



Zegeningen van 
het verbond

 Maar juist de profeet Ezechiël
moet profeteren aan het volk dat
het verbond heeft verbroken en 
als gevolg daarvan in ballingschap
verkeert, dat de Heere God een
nieuw hart en een nieuwe geest
in hun binnenste zal schenken.

 Wedergeboorte en bekering zijn
geen lot uit de loterij, maar 
zegeningen van het verbond –
door God beloofd.

 Wie daarop gelovig pleit, hééft
wat God belooft.



Pasgeborenen

 Babies en kleine kinderen die 
zelf nog geen keuze kunnen
maken, worden gerekend in hun
ouders.

 Waarbij niet het geloof van de 
ouders de doorslag geeft, maar 
het verbond van God, dat vast 
is in Christus.

 Dat verbond is zo vast dat de DL 
durven stellen: gelovige ouders
behoeven aan de zaligheid van 
hun vroeg gestorven kinderen
niet te twijfelen!



In Gods armen

 Deze troost wordt niet verkregen
door logische redenering.

 Nee, de troost van het verbond is 
hierin gelegen dat we ons kindje als
het ware leggen in de armen van de 
belovende God. 

 Die God liegt niet.

 De trouwe verbondsgod is de grond
van onze hoop en het fundament van 
de troost dat ons kind uit genade
behouden is.

 De troost wordt dus verkregen in de 
weg van geloofsworstelingen met de 
God van het verbond.



Kinderen van ongelovige 
ouders?

 Gaan de kinderen van ongelovige ouders verloren?

 Dat is evenmin een automatisme als de regel: alle
gedoopte kinderen (van gelovige ouders) worden
behouden.

 Spurgeon en andere gereformeerde theologen hingen de 
visie aan dat alle jonggestorven kinderen behouden zijn.

 Dat zeggen de DL niet, zoals ze evenmin zeggen dat alle
jonggestorven kinderen behouden zijn.

 De Bijbel zegt dat ook niet.

 De Dordtse Synode sprak over vroeggestorven kinderen
van ongelovige ouders uit dat wij deze aan het oordeel
van God moeten overlaten.



Geen algemene 
regel

 De Bijbel geeft dus geen algemene
regel over wat betreft de toekomst
van kinderen van ongelovige ouders.

 Dat de Heere Zijn eigen soevereine
gang gaat, vertelt de geschiedenis van 
Abia, zoon van de goddeloze koning
Jerobeam.

 Het kind sterft jong en (zo voorzegt de 
oude profeet Ahia) krijgt als enige van 
de hele koninklijke familie een
respectvolle begrafenis omdat de 
Heere iets goeds in het kind gevonden
heeft (1 Kon. 14:13).



Tenslotte

 We kunnen Gods verkiezend
handelen niet in een logisch
systeem onderbrengen en 
verstandelijk doordenken.

 Wie zich daaraan ergert, wordt
door de DL verwezen naar het 
beeld dat Paulus in Romeinen 9 
gebruikt: dat van de 
pottenbakker die uit de klomp 
klei mag maken wat hij wil.

 God is God en wij zijn maar 
mensen.



Als laatste

 Wie werkelijk beseft dat de 
verkiezing de deur wijd
openzet naar Gods genade en 
ontferming, kan alleen maar 
eindigen in aanbidding: ‘… 
uit Hem, door Hem en tot 
Hem zijn alle dingen. Hem 
zij de heerlijkheid in alle
eeuwigheid.’ (Rom. 11: 36)



Gespreksvragen
Lees in de Bijbel: Genesis 17: 1 – 8; Psalm 8; Markus 10: 13 – 16; Romeinen 11: 27 – 36; 1 Kor. 
7: 10 – 16.

1. Dit hoofdstuk begint met een beschrijving (aldus ds. Vreugdenhil) van wat mijn vrouw en 
ik meemaakten bij het sterven van onze baby. Zijn de Bijbelplaatsen waardoor de Heere 
tot ons sprak nodig voor de troost of kun je dat gewoon uit DL, art. 17 afleiden?

2. Moeten we uit de inhoud van art. 17 afleiden dat kleine kinderen die jong sterven al 
wedergeboren zijn?

3. Wat betekent het dat God werkt ‘in de lijn der geslachten’?

4. Is de term ‘godzalige ouders’ in art. 17 hetzelfde als ‘ouders die tot Gods verbond 
behoren’?

5. Als kinderen ouder worden kunnen ze het verbond van God verbreken. Moet je dan maar 
wensen dat ze jong sterven?

6. Jong gestorven kinderen van godzalige ouders gaan naar de hemel. Hoe zal het zijn in de 
opstanding der doden? Liggen er op de nieuwe aarde kinderen in de box?

7. Waarom zou het eerste hoofdstuk van de DL eindigen met de lofprijzing uit Romeinen 
11?



De losse
eindjes
afhechten



Volgende keer: ..-09-2020 D.V.

 Lezen:

t



Voorstel Bijbelstudie 
seizoen 2020/ 2021

 De Romeinenbrief is een goudmijn. De 
eeuwen door hebben christenen in deze
brief het Evangelie ontdekt en herontdekt. 
In deze bijbelstudies uit de eerste helft van 
dit bijbelboek (h. 1 t/m 7) deelt dr. H. van 
den Belt de inzichten die hij heeft opgedaan
in de omgang met deze brief. De 
kernboodschap van Paulus is dat de 
rechtvaardige uit het geloof zal leven. 
Christus is de enige Rechtvaardige. Hij leeft
door Zijn geloof.

 Prijs: € 9,95



Zingen Psalm 111 vers 5

 't Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikb're steunpilaren;
Hij is het, die verlossing zond
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.



Einde van 
deze 

presentatie
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