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De komst 
van Gods 
Woord

W
e lezen hier over 
de komst van Gods 
Woord in Antiochië 
en wat het daar 

doet. Er komen mensen tot bekering. 
Hoe komt dat? En wat voor mensen 
zijn dat? Het gaat hier om mensen 
die het Woord van God nog niet 
gehoord hadden. Dat blijkt uit alles. 
Het eerste waar Paulus en Barnabas 
op hun eerste zendingsreis naar op 
zoek gaan in Antiochië, is de synago-
ge. Ze spreken dus niet tot mensen 
buiten de synagoge. Dát Paulus in de 
synagoge sprak, was nodig. Het was 
nodig, dat eerst tot u het Woord Gods 
gesproken zou worden (Hand.13:46). 
Gods Woord komt als eerste het volk 
van de Joden toe. Maar veel hoorders 
in de synagoge verstoten dit Woord. 
Paulus en Barnabas zeggen: “Daar-
mee laten jullie zien dat jullie het 
Woord niet waardig zijn. En daarom 
zal het Woord Gods verder gaan.” 

Nu komen de woorden van Paulus 
wél tot de heidenen. Mensen die 
er eerst niet bij hoorden, mogen nu 
horen. Waar de duisternis van on-
geloof en zonde heerst, komt nu het 
licht van het Evangelie. En daarom 
lezen we in deze tekst dat ze blij zijn. 
Dat is niet alleen omdat het Woord 
tot hen komt, maar ook om wát ze 
horen. En dat mag een wonder he-
ten. In de lange preek van Paulus in 
de synagoge lezen we dat hij, net als 
Johannes de Doper, de zonden aan-
wijst en oproept tot bekering. Geen 
fijne boodschap! Sommige heide-
nen hebben deze ernstige woorden 
gehoord en ze willen dat de hele 
stad deze woorden hoort. Dat ge-
beurt. Daarom zijn ze blij. Hoe kan 
dat? Door dat wonder van het nieu-

we leven uit God. Dan luisteren we 
op een nieuwe manier. Dan horen 
we dat de Heere van ons af weet, 
ook al wijst Zijn Woord onze zonden 
aan. Als Gods Woord zo bij ons komt 
zoals hier in Antiochië, stemmen we 
in met Zijn boodschap. Dan komt er 
droefheid over onze zonde en wordt 
ons hart in die droefheid toch naar 
de Heere getrokken. Dat komt door 
de liefde. Paulus spreekt in Antio-
chië ook over Christus, de Zaligma-
ker. Er staat: ze prezen het Woord 
des Heeren, en geloofden. Dat is 
geloof in die ene Naam onder de 
hemel. Dát werd hun enige troost. 
Voor hen werd waar wat Christus als 
de goede Herder Zelf zegt over Zijn 
schapen, Zij zullen Mijn stem horen 
(Joh. 10:16b). Dan is Gods Woord 
krachtig en onweerstaanbaar. Je-
zus is gekomen om te zoeken dat 
verloren was. Als de goede Herder 
vindt Hij het verlorene en leidt Hij 
Zijn schapen tot de verlossing die er 
is in Hem. Ken jij die blijdschap en 
verwondering van deze mensen in 
Antiochië ook? 

We weten dat de zaligheid door het 
geloof alleen is. Lukas benadrukt 
hier dat het geloof van deze heide-
nen niet hun eigen verdienste is. Het 
is uit God! Er geloofden zovelen, als 
er geordineerd waren tot het eeuwi-
ge leven. Juist op dit punt spreken 
de Dordtse Leerregels de Bijbel na. 
De Heere is vrij en rijk; Zijn genade 
is dat ook. Het is die genade alleen 
die de oorzaak is van de zaligheid. 
Waar die genade werkt, daar voegt 
Gods Geest Zich bij Zijn Woord. Dat 
maakt een mens nederig en on-
waardig. Dat werkt uitzien en verlan-
gen in het hart. Dat geeft eerbied en 
verwondering voor Gods majesteit 
en onbevattelijke goedheid. Daar 
komt plaats voor de goede Herder 
en Zijn werk. Dan horen schapen 
Zijn stem. Heden, zo gij Mijn stem 
heden hoort, verhardt uw hart niet. 
In deze goede Herder alleen is 
troost, beide in leven en sterven.

Tekst 
DS. H. BRONS (VOORZITTER JEUGDBOND 
GEREFORMEERDE GEMEENTEN)

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.
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Deze glossy is voor jou!
 We vertellen graag hoe generaties voor jou 
Gods genade hebben leren kennen en hebben 
verwoord voor de mensen na hen. Ze spreken 
slechts de Bijbel na en dat wat de kerk van alle 
tijden op grond van Gods Woord altijd heeft bele-
den en getroost (DL 5, par. 15). We geven graag 
het goud van deze belijdenis aan jou door!

Contrast
Als iets waar is in de kerk van alle tijden, 
dan is het de vriendelijke belofte die de 
Heere Jezus aan haar gegeven heeft: Ik 
ben met ulieden al de dagen tot de vol-
einding der wereld (Matth.28:20). Altijd 
weer is de kerk door dwalingen omge-
ven, verscheurd, uiteengerukt. Maar 
nog is de kerk er! Dat mag je gerust een 
wonder noemen. En de Heere Zelf is 
daar de reden van.

Toen de Dordtse Synode op 13 novem-
ber 1618 geopend werd, bad Balthazar 
Lydius, predikant in Leeuwarden: “Heilig 
ons in Uw waarheid, geef dat wij uit een 
mond U grootmaken”. Woorden die een 
echo zijn van Jezus’ woorden uit het 
hogepriesterlijk gebed. Woorden die 
twee kernen van de kerk in zich hebben: 
waarheid en eenheid.

Waarheid en eenheid staan altijd onder 
druk. De belijdenis die de zaligheid 
van verloren zondaren alleen in Gods 
hand legt, is door alle eeuwen heen 
aangevochten. De Bijbel vertelt ons hoe 
hopeloos slecht de zondige mens is. 
Nooit in staat om vanaf beneden naar de 
hemel te klimmen. Maar Gods antwoord 
is genade alleen. Licht in het donker. 
Wit versus zwart. Geen groter contrast 
denkbaar dan onze verlorenheid en 
Gods genade. Dát contrast is de kern 
van Dordt.

Ik hoop dat je ontdekt dat de Dordtse 
Leerregels niet droog en leerstellig zijn, 
maar een grote lofprijzing vormen! Leer 
de toon, de melodie, de woorden van dit 
lied. God alleen moet en mag de eer krij-
gen van geredde zondaren. Hoor jij daar-
bij? God was in Christus de wereld met 
Zichzelf verzoenende. Die boodschap 
klinkt. Laat je met God verzoenen!

Dirk-Jan Nijsink
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De kerk 
van alle 
tijden
De kerk van alle tijden,
Kent slechts een vaste grond.
’t Is Christus Die door lijden
Zijn volk aan Zich verbond.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
’t Was Hij, Die door Zijn sterven,
aan haar het leven gaf.

Uit ieder volk verkoren,
Toch in Haar Heiland één,
is zij door Hem herboren,
blijft dit haar kracht alleen.
Een Geest, een vast vertrouwen,
een doop, een heil’ge dis;
een Heer’ op Wie te bouwen,
haar troost en rijkdom is.

God houdt Zijn kerk in leven, 
hoe ook bespot verdrukt, 
door dwalingen omgeven, 
verscheurd, uiteengerukt.
Al roepen van de torens, 
de wachters nog: ‘Hoe lang?’
Straks gaat de dag beginnen, 
en ’t klagen wordt gezang.

Inhoud

Als je mag leren:  
Ik niets, Gij alles, 
dan zing je het lied 
van Dordt mee

12.

42.
Dordrecht van 
synode tot chocolade

Cityguide

4 5JBGGCONTRAST



LOCATIE: Kloveniersdoelen (oefenzaal 
voor de stadsbewaking van Dordrecht)

Op maandag 6 mei 1619 
werden de Dordtse Leerregels 
voorgelezen in de Grote 
Kerk van Dordrecht. De kerk 
zat stampvol mensen. Het 
voorlezen duurde natuurlijk 
uren en om de beurt lazen de 
voorlezers voor. De voorlezers 
hadden moeite om zich 
verstaanbaar te maken en de 
stem van een van de voorlezers 
begaf het… Maar gelukkig kon 
een ander verder lezen.

LUXE!
De Synode werd gehouden in de Klo-
veniersdoelen, omdat de Grote Kerk 
veel te koud was. Elke deelnemer kreeg 
een eigen stoofje met een kooltje. De 
buitenlandse gasten waren verrast door 
de luxe. Kosten nog moeite werden 
gespaard. Tussen de zittingen was er 
ontspanning en vermaak. Logies en 
maaltijden werden betaald door de Sta-
ten-Generaal. De kosten? Veel meer dan 
de vooraf begrote 100.000 gulden!

  Arminius al niet meer leefde in 1618? 
Hij stierf in 1609. De vijftien remon-
stranten die als gedaagden aanwezig 
waren op de Synode frustreerden de 
synode opzettelijk met lange redevoe-
ringen, zodat de synode dreigde te 
mislukken. Om dat te voorkomen wer-
den ze door Bogerman buiten de deur 
gezet. “Ite, ite…” (Gaat heen, gaat heen), 
riep hij hen toe.

  Er een publieke tribune was. Natuurlijk 
verstonden de mensen het Latijn niet, 
ze kwamen om te kijken naar wat er 
gebeurde en soms voor een handteke-
ning van een bekende dominee.

  Er grote belangstelling was voor de 
Synode. Uit de Nederlanden en zelfs 
uit heel Europa kwamen mensen naar 
Dordrecht.

  Dordrecht zich van zijn beste kant liet 
zien door een gastvrije stad te zijn 
voor alle gasten. Burgers boden zelfs 
onderdak aan gasten en na afloop van 
de Synode bood het stadsbestuur een 
diner aan.

Wat merk ik 
nu nog van 
deze synode?
DE ERFENIS VAN DORDT

 Statenvertaling – De Synode gaf de 
opdracht om een nieuwe Bijbelverta-
ling te maken. Dit werd de Statenver-
taling, die in 1637 klaar was. De Sta-
ten-Generaal betaalde. Het werd de 
eerste Nederlandse vertaling vanuit 
de grondtalen. Er werden hoge eisen 
gesteld. Het moest een betrouwbare 
vertaling zijn.

 Drie formulieren van enigheid 
– Naast de Dordtse Leerregels aan-
vaardde de Synode ook de Heidel-
bergse Catechismus (1563) en de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) 
als de belijdenis van de kerk.

 Catechisatie – De Dordtse Synode 
bepaalde dat er catechisatie gegeven 
moest worden aan de kinderen van de 
kerk.

 Dordtse Kerkorde – Naast de aan-
dacht voor de leer van de remonstran-
ten moesten er ook andere praktische 
problemen opgelost worden in de 
kerk, daarom kwam er een nieuwe 
kerkorde. Deze kennen we als de 
Dordtse Kerkorde. Een kerkorde die 
wij nog steeds gebruiken, uiteraard 
aangepast waar nodig. De Dordtse 
Kerkorde gaat over de ambten, de 
liturgie, de sacramenten en de kerke-
lijke tucht.

FACTS
BEGINDATUM: 
dinsdag 13 november

SLUITING:
woensdag 29 mei

AFGEVAARDIGDEN:
58 mannen met baarden (37 
predikanten, 19 ouderlingen)

ANDERE AANWEZIGEN:
5 hoogleraren, 18 commissarissen, 
25 theologen uit Engeland, Duitsland 
en Zwitserland

AANTAL ZITTINGEN:180 dagen 
(in 29 weken)

1618

1619
VOORZITTER:

Johannes 
Bogerman

VOERTAAL: Latijn

SYNODEBODE

De Leidse hoogleraar  JACOBUS 
 ARMINIUS  (1559-1609) stelde dat 
de mens een zekere vrijheid heeft 
om te geloven of niet te geloven. 
Volgens hem moet de mens zich 
openstellen voor Gods genade 
door te geloven en kan de mens 
Gods genade dus ook afwijzen en 
weer kwijtraken. Hij maakte het heil 
afhankelijk van de mens. 

Theoloog  FRANCISCUS GOMARUS  (1563-
1641) was zijn tegenstander. Volgelingen van 
Arminius waren de remonstranten, zij stelden 
in 1610 de Remonstrantie op. Gomarus en 
zijn volgelingen stelden een jaar later de 
Contraremonstrantie op, waarin ze aansloten 
bij de leer van Calvijn over Gods genadige 
verkiezing. Beide groepen wilden een nationale 
synode. Deze kwam er uiteindelijk in 1618-
1619. Sla deze bladzijde snel om en lees meer 
in het historische artikel.

Waarom een 
Nationale Synode?

WIST JE DAT… IteIte

“Heilig ons in 
Uw waarheid: geef 

dat wij uit een mond 
U grootmaken”

Uit het gebed van Balthazar Lydius, predikant 
in Dordrecht, tijdens de eerste zitting op 

13 november 1618

Tekst 
MARIEKE DE GROOT 
 (COMMUNICATIEMEDEWERKER 
JEUGDBOND)

Jacobus 
Arminius

Franciscus
Gomarus
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Tekst 
JENTINE SCHIPAANBOORD
(DOCENT GESCHIEDENIS AAN 
HET DRIESTAR COLLEGE)

Stel dat de leden van de 
Tweede Kamer zouden 
besluiten welke predikanten 
er geschikt zijn om te preken. 
Stel dat jullie kerkelijke 
gemeente het niet eens is 
met dat besluit en jullie dan 
maar elders willen kerken. 
Bijvoorbeeld bij iemand in 
een schuur. 

Strijd in kerk aan het begin 
van de zeventiende eeuw. 

Voor vrede 
of de zuivere 
waarheid?

Pr
ins

 M
au

rit
s

S
tel dat je daar dan zit en psalmen zingt. Plots gaat de deur 
open en komt de politie binnen. Jullie moeten allemaal 
naar huis en het is verboden om nog langer bij elkaar te 
komen om Bijbel te lezen en te zingen. Hebben we het 
hier over Noord-Korea? Nee, dit gebeurde in Nederland 

zo’n vierhonderd jaar geleden. Dat lijkt best wel vreemd. Vooral als 
je bedenkt dat het hier, Schoonhoven 1613, ging om protestantse 
gelovigen die elkaar bevochten. Nog geen vijftig jaar geleden (pas 
vanaf 1572) kregen zij ruimte om zelf kerkdiensten te houden. En nu 
gingen ze elkaar te lijf! Vijftig jaar eerder was de Republiek, zo noe-
men we Nederland in die tijd, in opstand gekomen tegen de Span-
jaarden en het Rooms-katholieke geloof. Hervormde dominees, 
zoals Johannes Bogerman, de voorzitter van de Dordtse Synode, 
vonden dat de kerk rond 1610 in de Republiek nog helemaal niet 
zuiver calvinistisch was. Mensen misten de katholieke tradities, zo-
als kaarsen, het orgel en de muziek. Ook waren er nog maar weinig 
echt calvinistische dominees. Bogerman sprak in 1624 nog van een 
‘beginnende reformatie’. Hoe zag de kerk in de tijd van de Dordtse 
Synode eruit?

De kerk in de zeventiende eeuw; anders dan nu?
Wie gingen er in de zeventiende eeuw naar de Hervormde kerk? 
Dat is best lastig te ontdekken, omdat de kerk toen anders in elkaar 
zat dan nu. Zeker is dat ongeveer tien procent van de inwoners lid 
was van de Hervormde kerk. Was de rest dan nog Rooms-katholiek? 
Nee, het grootste deel van de inwoners van de Republiek was ‘lief-
hebber’ van de kerk. Dus je was betrokken bij de kerk, maar geen 
lid. Je werd pas lid als je echt overtuigd was van het calvinistische 
geloof en je dus ook aan het Heilig Avondmaal wilde deelnemen en 
je onder de kerkelijke tucht wilde stellen. De kerk was een volkskerk, 
dus iedereen mocht in de kerk gedoopt worden en trouwen. 
In 1610 komt er een dominee in het nieuws die wel heel andere 
opvattingen had over het geloof in de Hervormde kerk. Deze hoog-
leraar in Leiden vond dat de volgelingen van Calvijn met hun verkie-
zingsleer God de ‘oorzaak van de zonden maakte en des menschen 
wil van zijn vrijheid beroofden’. Arminius vond dat de gelovige mens 
de genade van God zelf kon afwijzen of aannemen. Dit was voor de 
meeste calvinisten heel schokkend! Want dan zou je als mens iets 
aan je zaligheid kunnen doen en daarvoor waren we toch net uit de 
Rooms-katholieke kerk gegaan? Daarnaast; het leven in de zeven-
tiende eeuw voor de gewone burger en boer was zwaar. Mensen 
ploeterden om eten te vergaren voor hun gezin, veel baby’s en klei-
ne kinderen stierven, mensen werden niet oud. De dood was nooit 
ver weg. Arminius’ idee dat je als mens de zekerheid van je zaligheid 
medebepaalde, leidde dus ook tot onzekerheid over je toekomst in 
de hemel. Dat verontruste mensen zeer. Deze theologische discus-
sie leidde uiteindelijk tot een kerkscheiding en de veroordeling van 
de begaafde politicus Johan van Oldenbarnevelt, raadspensionaris 
van de Staten van Holland. 

Jacobus 
Arminius

REMONSTRANT

CONTRA-REMONSTRANT

RAADSPENSIONARIS 
VAN HOLLAND

CONTRA-REMONSTRANT

Johannes 
Bogerman

Johan van 
Oldenbarnevelt

Franciscus
Gomarus

History

9JBGG



dat de overheid hen moest helpen. Zij stuurden in januari 
1610 een Remonstrantie naar de Staten van Holland. En 
zo komen we weer bij de politiek terecht. 

Wie krijgt het in de kerk voor het zeggen?
De Staten-Generaal, de Tweede Kamer van de zeven-
tiende eeuw, had in de kerk niet veel te vertellen. Alleen 
als ze er in de kerk niet uit kwamen, mochten de Staten 
bemiddelen of ingrijpen. Dat zou nu ook gebeuren. In het 
gewest Holland, dat Johan van Oldenbarnevelt leidde, 
wilde men graag ruimte houden voor zowel volgelingen 
van Gomarus als Arminius. De vrede moest gehandhaafd 
worden en dominees moesten zwijgen over de uitver-
kiezing en andere gevoelige onderwerpen. Gomaristen, 
ofwel contraremonstranten, lieten zich dit niet gezeggen 
en op veel plekken vertrokken zij uit de kerk om elders 
samen te komen. Zij wilden niet met ketters kerken en 
dit werd weer door de magistraten aangepakt zoals in 
Schoonhoven. In 1617 dreigde een burgeroorlog, de En-
gelse koning ging zich er zelfs mee bemoeien. De tac-
tiek van Johan van Oldenbarnevelt zorgde niet voor rust. 
Moest iemand anders ingrijpen?

Ingrijpen is een groot woord, maar op 23 juli 1617 koos 
stadhouder Maurits ervoor om die zondag zijn hofkapel 
te verruilen voor de Haagse Kloosterkerk. Dat was als 
overstappen naar een ander kerkverband, want Maurits 
luisterde in zijn hofkapel naar de remonstrantse predikant 
Uytenbogaert en nu ging hij opeens naar een contrare-
monstrantse kerk, die praktisch naast het huis van Johan 
van Oldenbarnevelt stond. Dit leek wel een oorlogsver-
klaring richting zijn vroegere vriend Van Oldenbarnevelt. 
Deed hij dit alleen om zijn vriend dwars te zitten en meer 
macht te krijgen? Een andere doelstelling was voor hem 
‘handhaving van de oude leer en herstel van de nationale 
eenheid’. En die nationale eenheid, kon volgens de con-
traremonstranten, hersteld worden door een Nationale 
Synode waar eens en voor altijd zou worden afgerekend 
met de remonstrantse leer. En zo geschiedde; op 13 no-
vember 1618 begon de Nationale Synode in Dordrecht. 
Drie maanden ervoor was Van Oldenbarnevelt op ver-
zoek van Maurits opgepakt. Terwijl de predikanten zich 
in Dordrecht over de theologie bogen, werd Johan van 
Oldenbarnevelt op 13 mei 1619 ontdaan van zijn hoofd. 

Conflicten. Machtsvertoon. Een gescheurde kerk. Aan 
de andere kant meer leden voor de Hervormde kerk. Het 
gaat er in de geschiedenis uiteindelijk niet om wat men-
sen doen, maar wat God doet. Dwars door alles heen 
houdt Hij Zijn kerk in leven.

Wie stond aan het roer van de Republiek?
Hoe komt het dat een discussie in de kerk ook gevol-
gen had voor politici? Dat heeft alles te maken met hoe 
de Republiek bestuurd werd in zeventiende eeuw. We 
waren een Republiek. Er was geen koning, maar een 
stadhouder, de Prins van Oranje. Die was legerleider, 
maar wat hij daarnaast nog precies voor taken had, 
wist eigenlijk niemand, laat staan hijzelf. De functie als 
legerleider was voor Prins Maurits (stadhouder tussen 
1585 en 1625) in ieder geval perfect. De Republiek 
was sinds 1568 in oorlog met Spanje en Maurits wist 
de Spanjaarden steeds meer terug te dringen naar het 
zuiden. Vanaf 1600 kostte de Nederlandse Opstand de 
Spanjaarden veel te veel geld. Bovendien waren de Sta-
ten, met name Holland, de oorlog moe. Holland en haar 
belangrijkste man, Johan van Oldenbarnevelt, wilden 
vrede. Maurits wilde blijven vechten voor hereniging 
van alle zeventien gewesten (dus ook Brabant, Limburg 
en wat nu België is) en voor de gereformeerde religie 
voor al die gewesten. Er kwam een tijdelijke vrede, een 
bestand, van twaalf jaar. 

Daardoor viel opeens de oorlog met Spanje weg. Wat 
moest stadhouder Maurits nu doen? Hij was de enige 
persoon waar een groot deel van de inwoners van de Re-
publiek zich mee verbonden voelde. Voor de rest leefden 
mensen in die tijd veel meer voor hun eigen dorp of stad; 
gewest of provincie. De goede relatie tussen stadhou-
der Maurits en Johan van Oldenbarnevelt was in ieder 
geval voorbij. Vrede met Spanje, zorgde ook zeker niet 
voor vrede in de kerk. Nee, nu was er tijd om het con-
flict tussen de leer van Arminius en Gomarus aandacht 
te geven. Dat was nodig, want wat Arminius naar voren 
bracht, raakte de leer van Gods genade. Doordat de leer 
van Arminius zich snel verspreidde, vonden de volgelin-
gen van Gomarus het tijd om in te grijpen. Ze wilden alle 
dominees de Heidelbergse Catechismus en Nederland-
se Geloofsbelijdenis laten ondertekenen. De aanhangers 
van Arminius voelden zich hierdoor bedreigd en vonden 

De Synode moest zorgen 
voor eenheid. Dat 
betekende afrekenen met de 
remonstrantse leer.

Nationale Synode in Dordrecht

DE DORDTSE LEERREGELS 

Na vierhonderd jaar 
is de inhoud van dit 
belijdenisgeschrift 
onverminderd actueel. 
In dit boek wordt het 
belijdenisgeschrift 
behandeld in de 
vorm van lidmaten-
catechisaties. 
Ieder hoofdstuk sluit 
af met de 
beantwoording van 
vragen.

Ds. A. Moerkerken
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raakt je hart
en je hoofd

Theologie

Denken om te dienen

en zet je in beweging
voor kerk en samenleving

DENK ALVAST NA 
OVER DE NIEUWE CGO

Nog steeds van plan om mee te  
doen met de CGO?

In september a.s. start op vijf plaatsen de 
nieuwe CGO.  De basiscursus duurt twee 
jaar (met certificaat) en samen met de 
vervolgcursus van één jaar krijgt u/krijg jij 
een CGO-diploma.

Meer informatie over het nieuwe programma 
is te vinden op de CGO-website www.cgo.nu

 

 

 

 

  

 
 

 
Hbo-opleiding theologie  
Heb jij interesse in een theologie opleiding op grond 
van Schrift en Belijdenis?  
 

Welkom op onze voorlichtingsavonden, DV: 
16 en 29 mei 
Locatie: gebouw Driestar Educatief te Gouda 
 

We bieden de volgende opleidingsmogelijkheden:  
- Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing 
- Kerkelijk Pastoraal Werker 
- Basisprogramma Hbo Theologie (uitsluitend 

theoretische vakken)  
- Praktijkvakken voor het Pastoraat (uitsluitend 

praktische vakken)  
- Post-hbo cursus Grieks 

 

Kijk voor meer informatie op www.cgo.nu  
onder HBO-opleiding  
Welkom! 
 

Persoonlijk – Betrokken – Kleinschalig 
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Wie met ds. G.J. van Aalst over Dordt spreekt, merkt 
dat het zijn hart heeft: “Vijfentwintig jaar lang ben ik 
door de Dordtse Leerregels heen gekropen en ben er 

steeds meer van gaan houden”. 

I
n een gesprek in de pastorie van 
Klaaswaal vroegen we hem naar 
zijn persoonlijke verbinding met 
Dordt. Waar klopt voor hem het 
hart? Gedreven vertelt hij, doceert 

hij zelfs - staand met zijn bril in zijn hand. 
"Dordt is geen theorie, maar taal van het 
hart." Dat vuur van Dordt, dat is hem veel 
waard, moet doorgegeven worden aan jon-
geren.

Wanneer is bij u de vonk overge-
slagen en het vuur voor Dordt gaan 
branden?
“In mijn studententijd in Amsterdam ont-
dekte ik de waarde van Dordt. Binnen de 
studentenvereniging hadden we veel ge-
sprekken en discussies. Daar heb ik geleerd 
om met de kerk der eeuwen eerbiedig te 
luisteren naar de Schrift.”

De Dordtse Leerregels zijn vier eeu-
wen geleden opgeschreven, hoe ac-
tueel is een belijdenis die zo langgele-
den is opgeschreven?
“Het is vierhonderd jaar geleden, maar je 
proeft de beleving van genade.” Met klem: 
“Het is geen theorie! Zestien generaties 
hebben geleefd bij de woorden van Dordt 
én ze zijn er door getroost. Ik ben diep on-
der de indruk van de teerheid van de om-

En wat is dan de kern?
“De mens niets en God alles! Het is typisch 
Bijbels-gereformeerd om te zeggen dat God 
in het middelpunt van alles staat en het echt 
alleen om Zijn eer gaat. Het is typisch re-
monstrants om vanuit de mens te denken 
en te redeneren. En dat denken vanuit de 
mens zit in de tijdgeest, maar ook in mijn 
hart. Dat botst in Dordt op elkaar.” 

Wat betekent dat heel persoonlijk voor u?
“Als je mag leren: ik niets, Gij alles, dan zing 
je het lied van Dordt mee. Dan is het ook 
niet erg dat je er door God helemaal buiten 
wordt geplaatst.”

Maar het gaat toch juist ook om het 
behoud van mensen?
“Zeker! De mens doet ertoe. De mens als 
schepsel van God heeft waarde. Maar wat 
uit het vlees geboren is, dat blijft vlees. Maar 
wat uit de Geest geboren is, dat is Geest. 
Díe tegenstelling; die maakt je klein: Gij hebt 
mij klein gemaakt. Maar dat ik dan ook niets 
hóef mee te brengen, want ik heb ook niets 
voor God. Het is pure, zuivere verkiezende 
genade, in Christus Jezus, door de werking 
van de Heilige Geest. Ik vind het zo mooi dat 
Dordt én voorwerpelijk én onderwerpelijk, 
bevindelijk, is. Lees het laatste hoofdstuk 
over de volharding der heiligen maar..”

gang met de Schrift en hoe men met de 
Heere leefde. Dordt is trouw aan de Schrift 
en daar gaat het om. Tegelijk realiseer ik me 
heel goed dat de belijdenis van Dordt het 
moeilijkste belijdenisgeschrift is. De taal, de 
ingewikkelde zinnen; ze vormen een hobbel 
voor jongeren.”

Maar, toen in Amsterdam was u zelf 
ook nog jong…
“Ja, ik was zeventien ongeveer.”

Waarom vond u toen zelf houvast bij 
Dordt?
“Ik kwam uit een beschermde omgeving. 
Opgegroeid binnen de Gereformeerde Ge-
meente van Tricht-Geldermalsen, kwam ik 
in het studentenleven terecht. Op de stu-
dentenvereniging was er een Institutiekring 
en een Bijbelkring en werd er veel ter dis-
cussie gesteld.”

Maar die dingen hadden toch juist 
vormende waarde?
“Zeker. Het is een tijd waarin je echte vrien-
den krijgt. Maar juist met hen besprak je de 
vragen die op je af kwamen. Je stimuleerde 
elkaar om te vragen waarom de dingen zijn, 
zoals wij ze belijden en beleven. De antwoor-
den op die vragen vind je in de belijdenis. In 
Dordt vind je onze wortels terug.”

Tekst 
LAURENS KROON EN
DIRK-JAN NIJSINK 

Als je mag leren 

Ik niets, Gij alles 
dan zing je het lied van Dordt mee

Interview
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U sprak over de moeilijkheid van de Dordtse 
Leerregels voor jongeren. Hoe helpen we jonge-
ren over deze hobbel heen?
“We moeten Dordt voor hen vertolken. De kern van 
Dordt moeten we overdragen aan jongeren, op hun 
niveau en in taal die voor hen toegankelijk is. Juist dan 
blijkt ook de actualiteit. Het remonstrantse denken zit 
in de haarvaten van onze tijdgeest. In heel ons denken 
staan wij, mensen, centraal. Maar in de Bijbel en in de 
gereformeerde belijdenis staat God en Zijn eer in het 
centrum. Ons hart sluit heel goed aan bij remonstrants 
gedachtegoed.”

Wat is u nog meer opgevallen bij het lezen en 
herlezen van Dordt?
“De harmonie; ze zijn zo evenwichtig. Ze spreken over 
Gods verkiezing, maar doen niets af van onze verant-
woordelijkheid. Geloof is het gevolg van Gods verkie-
zing, maar je mag nooit zeggen dat het ongeloof dan 
een gevolg is van verwerping. Het kan niet dat God de 
schuld zou krijgen van ons ongeloof! Ook de algenoeg-
zaamheid van het werk van Christus schittert, maar 
tegelijk belijden zij dat Christus alleen voor de uitver-
korenen geleden heeft. Het zijn lijnen die je zo in de 
Schrift terugvindt. En dan dat geweldige belang van de 
verkondiging van Gods Woord en het gebruik van de ge-
nademiddelen. Dat komt in ieder hoofdstuk terug. Gods 
almachtige werking sluit de middelen niet uit, maar 
vereist het gebruik ervan juist (DL, 3-4, par. 17). Ook de 
verwoording spreekt me aan. De ootmoed en kleinheid 
daarin. Zo beginnen de Leerregels ook: ‘Aangezien alle 
mensen in Adam gezondigd hebben, en des vloeks en 
eeuwigen doods zijn schuldig geworden, zo zou God 
niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het ganse 
menselijk geslacht in de zonde en de vervloeking had 
willen laten…’ (DL 1, par. 1). Dat is verootmoediging; ik 
kan er niet over denken en spreken, als ik niet op die 
plek ben. Ik hoef me niet te verwonderen als ik door God 
verworpen zou worden. Ik heb dat verdiend. Wij zijn ver-
werpelijk door onze zonde. Maar dan, de verkondiging 
dat er een God is Die verkiest. Het gaat echt om Gods 
verkiezende liefde als deur en toegang en niet om de 
verwerping als muur.”

Waar blijkt de waarde van Dordt voor jongeren 
van nu?
“Dordt corrigeert onze emo- en egocultuur. Wij, ik ook, 
zijn kinderen van onze tijd.. Dordt is trouw aan God en 
Zijn Woord. Ik heb een prediking nodig die mij in mijn 
gevoelsleven niet altijd streelt. Mensen zijn kittelachtig 
(2 Tim. 4:3); dat betekent letterlijk dat ze ‘gekieteld’ wil-
len worden. Maar het gaat juist om een heldere correc-
tie op wie ik ben, wat ik denk en wat ik voel. Dat heb 
ik zelf ook moeten leren. Als er gesproken werd vanaf 
de kansel over dat ‘rijke jongelingsbestaan’, dan viel 
dat niet mee. Maar het was wel nodig, opdat Christus 
een gestalte in mijn leven zou krijgen. Alleen zo wordt 
genade echt genade. Genade kan alleen maar belééfd 
worden.”

Hoe komt een jongere dan tot die genade in de 
Heere Jezus Christus?
“Er zit in de Dordtse Leerregels meer lijn dan we vaak 
denken. Het gaat om de genade van de verkiezende 
Vader (DL, hoofdstuk 1), de verdienende Zoon en de 
toepassende Geest. De zaligheid voor verloren zonda-
ren ligt alleen in Jezus (DL, hoofdstuk 2). De volgende 
hoofdstukken gaan over de vragen ‘hoe kom ik bij Je-
zus?’ en ‘hoe blijf ik bij Jezus?’ 
Dordt spreekt ook over kenmerken van de wederge-
boorte. Maar we moeten die kenmerken wel heel dicht 
bij Jezus Zelf houden. Het levendmakende werk begint 
niet met de kennis van Jezus, maar je mag ook geen 
‘wedergeboortetheorie’ buiten Jezus ontwikkelen. Het 
is altijd van Jezus. Erskine zegt ergens dat Christus het 
zwaard van de Wet doopt in Zijn bloed en verwondt, 
maar Zelf nog verborgen blijft. Dat zegt Dordt ook, juist 
in de verwerping der dwalingen (DL, hoofdstuk 3-4, ver-
werping 4), dat een vergeten hoofdstuk is.”

Waar klopt het hart van Dordt voor u?
“Dan zeg ik: paragraaf 12, 13 en 14 van hoofdstuk 3-4. 
Dat is hartetaal! Er staan tien werkwoorden, die allemaal 
toegeschreven worden aan de Heilige Geest. De weg 
van de bekering kan verschillen, maar het wezen niet. 
God zegt: ‘Ik zal de blinden leiden door de weg, die zij 
niet geweten hebben’ (Jes. 42:16). Tegen de zwarte ach-
tergrond, waarin ik niets overhoud, krijgt de Zaligmaker 
alle waarde. Over vier eeuwen heen proef je dezelfde 
verwondering over Gods genade. En je merkt in para-
graaf 12 dat ze eigenlijk geen woorden kunnen vinden 
om dit te verwoorden. Maar, en dat vind ik zo mooi, in 
paragraaf 13 komen onze Dordtse vaderen tot rust in Je-
zus, de Zaligmaker: ‘De wijze van deze werking kunnen 
de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen; on-
dertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij weten en 
gevoelen dat zij door deze genade van God met het hart 
geloven, en hun Zaligmaker liefhebben.’ Je proeft de af-
hankelijkheid en de verwondering over de grootheid van 
God: Heere, wat bent U groot, wat bent U genadig! Het 
zou me veel waard zijn als het muffe, stoffige imago er 
voor jongeren vanaf gaat.”

Het zou me veel waard 
zijn als het muffe, 
stoffige imago er voor 
jongeren vanaf gaatds. G.J. 

van Aalst

Foto's: 
Cees van der Wal

Ds. G.J. van Aalst 
is predikant van 
de Gereformeerde 
Gemeente Klaas-
waal. Vijfentwintig 
jaar was hij als 
docent verbonden 
aan de Theologische 
School. Hij heeft zich 
in dat verband uit-
voerig beziggehou-
den met de Dordtse 
Leerregels.

Dordt in 
vijf kleuren

Radicaal verloren
Door de zonde liggen wij totaal verloren in 
zonde en schuld. Dit is niet Gods schuld, 
maar onze schuld. We zijn vijanden van God 
en willen niet wat Hij wil, laat staan dat we 
Hem kunnen liefhebben.

Verkiezing
Het antwoord komt van God de Vader. In het zenden 
van Zijn Zoon wordt Zijn liefde zichtbaar. Wie in Hem 
gelooft, heeft eeuwig leven. Dát mensen geloven, komt 
niet door mensen, maar door God. In Zijn liefde heeft 
Hij mensen verkoren tot het geloof en de zaligheid.

Verzoening
God de Zoon zorgt voor verzoening. In Je-
zus' bloed is kracht genoeg tegen de zonde 
van de hele wereld maar alleen door het 
geloof in Jezus deel je er ook in. Want Jezus 
heeft Zijn kostbaar bloed voor de Zijnen 
gegeven. 

Vernieuwing
God de Heilige Geest vernieuwt mensen. We noe-
men dat wedergeboorte. De Heilige Geest dringt 
diep door. Hij geeft je een nieuw hart. Het is Zijn 
werk, zodat we moeten zeggen dat het geloof een 
gift van God is.

Volharding
Gods kinderen hebben troost, of houvast. God 
verlost en doet geen half werk. De zonde is geen 
heerser meer, maar heeft nog wel kracht. Dat drukt 
hen neer. Maar Gods verkiezing is vast en zeker en 
Hij laat het werk van Zijn handen niet los.
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kinderen door hun eigen vrije wil tot zondige daden overgaan. 
Dit leek op de leer van Pelagius, een Britse monnik (360-420 na 
Christus), die zei dat een mens het verkeerde gaat doen omdat hij 
dat in zijn omgeving ziet en leert. Met deze leer ging Pelagius, en 
later de remonstranten, niet alleen tegen Gods Woord in, maar 
ook tegen de praktijk van alledag. Wij zijn niet zondig omdat we 
zondigen, maar we zondigen omdat we zondig zijn! Laat ik dit 
duidelijk maken met een voorbeeld. Toen mijn nichtje twee jaar 
oud was, heeft ze per ongeluk haar moeder buitengesloten. 
Mijn zus wilde even de vuilnis buiten zetten, toen ze achter zich 
de deur in het slot hoorde vallen. Mijn nichtje zag haar kans 
schoon en dribbelde naar de keuken om zich tegoed te doen 
aan de chocoladekoekjes die er nog stonden. ‘Zuslief’ kon 
slechts toekijken door het keukenraam. Eenmaal binnen, vroeg 
ze aan mijn nichtje waarom ze niet luisterde en zelfs koekjes 
gegeten had. Hoewel mijn zus dit door het raam had gezien 
en mijn nichtje onder de chocolade zat, ontkende ze dit in alle 
talen. Best grappig, maar het laat wel iets fundamenteels zien. 
Je hoeft een kind echt niet te leren om te liegen of hebzuchtig te 
zijn. Deze zondige aard zit er vanaf de geboorte in.

RUïne
Op vakantie zouden we een kasteel bezoeken. Als vijfjarig 
jongetje zag ik in gedachten de slotgracht, de ophaalbrug 
en de ridders al voor me. Ik kon niet wachten! Eenmaal bij 
het kasteel, viel het echter zwaar tegen. Slechts wat stenen 
gaven de plaats aan waar ooit het machtige kasteel had 
gestaan. Een complete ruïne! “Mooi hè?!”, zei mijn vader. 
Hij had niet door hoe teleurgesteld ik was… Tijdens het 
bestuderen van de Dordtse Leerregels moest ik hieraan 
terugdenken. Wat eens een prachtig kasteel was, is nu 
een ruïne. Een droevig gezicht. De mens, geschapen naar 
Gods beeld, was in het paradijs versierd met ware kennis, 
gerechtigheid en heiligheid. De mens straalde de eer en 
majesteit van zijn Schepper uit. Net als dat kasteel. Maar 
de bewoners van het kasteel hadden er niet voor gekozen 
dat hun kasteel vernietigd zou worden. Dat gebeurde on-
vrijwillig. Wij kozen er wel vrijwillig voor om een ‘geestelijke 
ruïne’ te worden…

Wat is er gebeurd?
Dit gevoel van schrik en verwarring kan je ook overvallen als 
je in de Dordtse Leerregels begint te lezen. Wat is er met óns 
gebeurd? 

We hebben gezondigd. We liggen onder de vloek van God en 
hebben de eeuwige dood verdiend. Met deze aangrijpende 
realiteit begint Dordt (DL I, par. 1). De Dordtse Leerregels spre-
ken ook hierin Gods Woord na. De gehele wereld is voor God 
verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd, en derven (missen) 
de heerlijkheid Gods (Rom. 3:19,23).

De mens was geschapen naar Gods beeld 
Als onderkoningen mochten Adam en Eva over de schepping 
regeren en God ongestoord en zonder zonde dienen. Dan komt 
het kwaad de hof binnengekropen. Doelbewust. Boosaardig. 
Verleidend. Zwart. De oude slang had maar één doel: zijn geha-
te Tegenstander zo hard mogelijk treffen door de kroon van de 
schepping kapot te maken. 
Dus de zondeval is de schuld van de satan? Nee! De duivel 
heeft de mens verleid, maar het was echt de mens zelf die van 
de verboden vrucht at. Dit deed hij uit vrije wil (DL 3-4, par. 1). 
De ellendige gevolgen zijn tot op de dag van vandaag merkbaar 
(Gen. 8:21). Snap je nu dat wij geen slachtoffer, maar schulde-
naar zijn?!

Pelagius
Maar een klein lief kindje dan? Ligt die ook onder de vloek van 
de zonde? Ja, ook een klein kind. Uit verdorven mensen, komen 
verdorven kinderen (DL 3-4, par. 2). Is dit overdreven? Als je het 
aan de remonstranten zou vragen dan zouden ze je gelijk ge-
ven. Er is, volgens de remonstranten, pas sprake van schuld als 

Je kijkt er al de hele morgen naar 
uit. Vanmiddag komt het er dan 
eindelijk van. Je hebt al zoveel 
over hem gehoord. Zouden al die 
verhalen wel waar zijn? Zou hij 
echt zo knap zijn? Zou hij echt 
zo rijk zijn? Kijk, daar komt hij 
binnen… Je schrikt. Wat is er 
met hem gebeurd?! Gescheurde 
kleren, een gehavend gezicht. 
“Psst”, fluistert iemand naast je: 
“Ik weet wat je denkt, maar dit 
is zijn verdiende loon. Hij heeft 
hier zelf voor gekozen…”

Machteloos tegen de macht van de zonde
Wij zijn, volgens de Dordtse Leerregels, een dief van onszelf 
geworden. De mens heeft zich beroofd van de heerlijke gaven die 
hij van Zijn Schepper had gekregen. Door naar satan te luisteren, 
zijn wij de gaven van ware en zalige kennis van de Schepper en 
andere geestelijke dingen kwijtgeraakt (DL 3-4, par. 1). Maar deze 
zondeval heeft ons ook wat ‘gebracht’. Niet de vrijheid die satan 
ons had beloofd (en die de wereld nog steeds belooft!), maar 
blindheid, leegheid, boosheid, opstandigheid, onzuiverheid in 
onze verlangens, hardheid en een verduisterd verstand.

Door de zondeval zijn wij slaven van de zonde geworden (Rom. 
6:17). Vanaf onze geboorte zijn we opstandelingen, vijanden en 
overtreders en leven wij in een koninkrijk van duisternis. Zonder 
het licht van de Heilige Geest zijn we zo blind dat we niet eens 
door hebben dat we blind zijn. Van nature kan en wil (!) niemand 
zich tot God bekeren. Is het echt zo erg? Nee, het is nog erger. 
Woorden schieten hiervoor te kort. De zonde is zo krachtig dat 
zelfs Gods kinderen, die bevrijd zijn van de macht van de zonde, 
toch hun hele leven last blijven houden van de zonde (Rom. 6:11-
12, 7:24-25)! Al zou je alle wapens van de wereld bezitten, tegen 
de macht van de zonde sta je machteloos. Alleen de dood van 
Gods eigen Zoon kon de macht van zonde en dood verbreken.

Totale verdorvenheid
De Dordtse Leerregels belijden dat de mens totaal verdorven is. 
Dat betekent niet dat de mens opgehouden is mens te zijn. De 
mens is geen beest of demon geworden, hoewel de geschiede-
nis pijnlijk (en bloedig!) laat zien waartoe de mens in staat is. 

Maar wat betekent het dan wel? Totale verdorvenheid betekent 
dat er geen deel in de mens is dat niet beïnvloed is door de 
zonde. Alles is aangetast; ons hart, ons verstand, ons geweten, 
onze wil; alles! We zijn onheilig en onrein. Voel je hoe beledi-
gend dit is voor de trotse mens die zijn eigen god wil zijn?! Zie je 
hoe beledigend dit is voor iemand die door zijn kerkgang, gebed 
en tranen (stiekem) een plaats in de hemel denkt te verdienen 
(Hebr. 12:29, Jes. 64:6)?

Maar als mensen totaal verdorven zijn, hoe komt het dan dat er 
mensen zijn die goede dingen doen? Dit komt doordat de mens 
na de zondeval nog wel een besef heeft van wat gepast is en 
wat niet gepast is (DL 3-4, par. 4). Daarnaast is het de algeme-
ne genade van God als er orde en rust is in een land. Maar dit 
brengt ons geen zaligmakende kennis van God. Dat kan alleen 
de Heere doen door Zijn Woord en Geest (DL 3-4, par. 6).

Word je van de leer van de totale verdorvenheid niet moede-
loos? Je zou er inderdaad moedeloos, of zelfs boos, van kunnen 
worden. Maar nu eerlijk: denk je dat de Heere daarom Zijn 
Woord heeft gegeven? Om je aan je totale verdorvenheid te 
ontdekken en je vervolgens in wanhoop te laten leven en ster-
ven? Nee! Wie dat denkt, heeft nog nooit een druppel genade 
geproefd. De levende God kan niet liegen en Zijn Woord is ge-
trouw. Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en 
zalig te maken, dat verloren was (Luk. 19:10).

Wij zijn, volgens de 
Dordtse Leerregels, een 
dief van onszelf geworden

Radicaal 
verloren

Tekst 
ALEXANDER TREUR (DOCENT GODSDIENST AAN
DE JACOBUS FRUYTIER SCHOLENGEMEENSCHAP)
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Welbehagen
Zie je wat hier misgaat? De mensen die 
uiteindelijk kwamen, hebben zichzélf gered 
door hun goede keuze. Ere wie ere toekomt, 
toch? Nou, dan hebben ze hun zaligheid toch 
voor een deel zélf verdiend? En zouden ze 
halverwege de weg nog op andere gedachten 
komen, dan gaat het feest voor hen niet door. 
Alles staat en valt dus met je geloof. Zoals de 
roomsen goede werken aan Gods genade 
willen toevoegen, zo willen de remonstranten 
er het geloof aan toevoegen. 

De Dordtse Leerregels wijzen een andere 
weg. De mens is gevallen (DL 1, par. 1). God 
heeft Zijn Zoon gezonden. Wie in Hem gelooft 
zal eeuwig leven (DL 1, par. 2). Predikanten 
roepen je op tot bekering en geloof (DL 1, par. 
3). En dan komt het: ben je die oproep onge-
hoorzaam, dan is dat niet Gods schuld, maar 
de jouwe. Geloof je echter wél, dan is dat niet 
jouw prestatie, maar een gift van God (DL 1, 
par. 4,5).

Een poort
Niet ieder die het Woord hoort, is kind van 
God. Onderzoek jezelf of je dat ware geloof 
hebt! Vind je de verkiezing oneerlijk? Ben je 
bang dat je daardoor niet krijgt waar je recht 
op hebt? Pas op, de Bijbel waarschuwt je 
daarvoor en het is een teken van verwerping 
(DL 1, par. 6). Het hangt samen met het niet 
geloven van wat Gods Woord zegt over je 
zondigheid en je hardheid. Bekeer je daarvan. 
Vraag de Heere om je ervan te verlossen.
Maar word niet moedeloos, zeggen de Leer-
regels vervolgens: “Als je de middelen (Bijbel-
lezen, gebed, Gods Woord) ijverig gebruikt, 
mag je vurig, eerbiedig en nederig verlangen 
naar het moment waarop God ook jou tot de 
zaligheid zal brengen. Nog minder bang hoef 
je te zijn als je in je hart dat verlangen al kent 
om je te bekeren. De barmhartige God heeft 
beloofd je niet te laten staan. Beef en sidder 
echter als je zorgeloos bent en je alleen maar 
voor de wereld gaat” (DL 1, par. 16 in de sa-
menvatting van Evert Barten, zie pagina 26). 
We noemen de verkiezing wel ‘een poort en 
geen muur’. Door die poort blinkt het goud. 
Je kunt er bij komen! Ook als je merkt dat je 
jezelf daarin zo tegen hebt. Voor godvrezen-
de zielen geeft de leer van de verkiezing een 
“onuitsprekelijke troost” (DL 1, par. 6).

Geen evangelisatiefolder
De Dordtse Leerregels zijn geen evangeli-
satiefolder. Als je met mensen voor het eerst 
over Gods Woord spreekt, begin je niet bij de 
verkiezing en verwerping. Als je maar héél even 
hebt, dan moet het gaan om bekering en verge-
ving van zonden. Trek je langer met elkaar op, 
dan komt uiteindelijk al de raad Gods aan de 
orde (Hand. 20:27). Wie wérkelijk gelooft, mag 
ontdekken: Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik 
heb u uitverkoren (Joh. 15:16). 

First things first
Andersom is het ook waar. In de gelijkenis van 
de koninklijke bruiloft (Matth. 22:1-14) staat 
dat velen die door de koning uitgenodigd 
waren, toch thuisbleven. Aan het einde legt 
de Heere Jezus uit waarom: Want velen zijn 
geroepen, maar weinigen uitverkoren. Als de 
gelijkenis daarmee was begonnen, hadden de 
mensen misschien gezegd: “Nou, volgens ons 
zijn we helemaal niet welkom!” Maar zo heeft 
de Heere het niet bedoeld. Hij verwijt de geno-
digden éérst dat ze niet zijn gekomen, terwijl 
ze wel uitgenodigd waren.

First things first. Eerst de Boodschap, eenvou-
dig, oprecht, met bevel van geloof en beke-
ring. Dan de reactie van ieder die het hoort, 
in volle eigen verantwoordelijkheid. Ten slotte 
de diepe, onderliggende verklaring van de 
almachtige God, Die alles leidt. God is daarin 
helemaal vrij. Hij is ons niets verplicht. 

Verwondering
Het is heel gemakkelijk uit te leggen waarom 
de Dordtse Leerregels wél in hoofdstuk 1 
meteen met verkiezing en verwerping be-
ginnen. Daar was begin zeventiende eeuw 
immers een conflict over ontstaan. Een groep 
theologen en predikanten rekte de leer van 
Calvijn op. Zij deden dat om de menselijke ver-
antwoordelijkheid sterker te benadrukken. Ze 
gingen er daarbij vanuit dat God Zijn kinderen 
heeft uitverkoren, maar dat de reden daarvan 
bij Gods kinderen zelf ligt. God koos ze, omdat 
Hij van tevoren al wist dat ze zouden gaan 
geloven en zich bekeren.

Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverko-
ren? Natuurlijk, zeiden de remonstranten, de 
genodigden die niet naar de bruiloft wilden 
komen, zijn verworpen omdat zij de uitnodi-
ging eerst zelf verwierpen. En de mensen die 
uiteindelijk wel kwamen, zijn uitgekozen, om-
dat zij eerst zelf de goede keuze maakten.

De Dordtse Leerregels staan soms niet zo 
goed bekend. Ze gaan toch over verkiezing 
en verwerping? Moeilijke thema’s! Je komt 
er niet uit… Als de Heere alles al lang 
bepaald heeft, wat kun je er zélf dan nog 
aan doen? Je zou er depressief van worden. 
Maar heb je ze weleens gelezen? Het 
hoofdstuk over verkiezing en verwerping 
kan je verrassen. Het is scherp en direct, 
maar ook bewogen en pastoraal. In de 
donkere eerlijkheid blinkt het goud van de 
verkiezing.

Gods 
Vaderhart 
spreekt

Tekst 
PETER VAN OLST (DOCENT GODSDIENST 
DRIESTAR EDUCATIEF)

De troost van de 
verkiezing 

Het is een typische druk-
kend warme Ecuadoraan-
se middag. Samen zitten 

we onder het zinken dak van het 
kerkgebouw te wachten op Carlos. 
Fijn om met de andere helft van het 
klasje, de 42-jarige María, even bij 
te praten. De vorige les ging het al 
even over de uitverkiezing. Zou ze 
het ook al echt opgepikt hebben 
"María, weet je nog hoe je samen 
met Elena en Aída voor het eerst 
in de kerk kwam? En dat Ernesto 
ook al wel eens is meegekomen?” 
Terwijl ze voorzichtig knikt, staart 
María dromerig in de verte. Ze 
denkt aan haar man en haar vrien-
dinnen. “Hoe komt het, María, dat 
jij nu de belijdeniscatechisatie 
volgt en zij dat niet doen?”
“Ik roep Ernesto altijd als ik naar de 
kerk ga, hermano (broeder)”, ant-
woordt María. “Maar hij wil niet. Hij 
gaat liever sporten en drinken met 
zijn vrienden. Aída wil ook niet meer 
en Elena zou zich opgeven om 
belijdenis te doen, maar ze heeft 
zich bedacht. Ze vindt het moeilijk 
om haar leven te veranderen”.
“Tja, ik begrijp het wel, María. Maar 
het is wel verdrietig. Wat jammer 
dat ze nog niet inzien hoe goed het 
is om de Heere te dienen. Maar, 
hoe komt het dat jij hier wél zit?" 
Wat verbaasd kijkt María me aan. 
“Omdat ik écht geloof wat er in 
de Bijbel staat, hermano”, zegt ze 
dan. “Hoe komt het dat jij dat wél 
gelooft en zij niet, of niet helemaal? 
Snap jij het gewoon beter soms? 
Ben je iets intelligenter dan die 
anderen?”
“Nee hoor, écht niet”, giechelt ze. 
“Maar dan snap ik het niet”, veins 
ik. Weer denkt ze na. Dan zegt ze 
heel eenvoudig: “Dat doet de Hee-

re in mijn hart, Hij zorgt ervoor dat 
ik geloof”. “Maar María, waarom 
doet de Heere dat dan in jouw hart 
en niet in het hart van die anderen? 
Ben jij soms een beter mens?” 
María veert op. Nu geen gegiechel, 
maar vastberadenheid… felheid bij-
na. “O nee, u moest eens weten…”
Samen blikken we kort terug op de 
les van vorige week. Echt verdriet 
over je zonden? Verlangen om 
het Woord te horen? Liefde tot de 
Heere Jezus? Het zijn vruchten van 
de verkiezende liefde van de Vader. 
“Dus…”, hoor ik María ineens heel 
bedachtzaam zeggen, “… dus de 
Heere was al eerder met mij bezig 
dan ik met Hem?”
Nog vóór de catechisatie begon, 
heeft María die middag veel ge-
leerd. En ik van haar. Jaren later is 
ze, na een ernstige ziekte, gestor-
ven. In de hoop van het eeuwige le-
ven, getroost door Gods verkiezing.

Allemaal 
‘kopvoeters’ 

Verkiezing en verantwoorde-
lijkheid… vooral in Europa 
en Noord-Amerika willen 

we de spanning ertussen oplos-
sen. We willen het kloppend ma-
ken; we willen het begrijpen. Ten 
diepste willen we het daarmee af-
wikkelen; dan zijn we er klaar mee 
en kunnen we verder. Hoe komt 
het dat wij die drang zo sterk heb-
ben? Dat komt omdat we allemaal 
kopvoeters (of koppoters) zijn. Dat 
zijn de figuurtjes die kleuters pro-
duceren als ze een poppetje teke-
nen. Allemaal hoofden op pootjes. 
Wij zijn ontzettend rationeel. We 
vertrouwen op eigen ogen en ver-
stand. Toen de Dordtse Leerregels 
geschreven werden, was dat nog 
veel minder. Later is het op gang 
gekomen en geëxplodeerd in de 
Verlichting. Ontzettend gevaarlijk! 
Wees geen koppoter, maar luister 
eerbieding naar wat de Heere je te 
zeggen heeft. 
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Algenoegzaam
Alweer zo’n hooggestemde belijdenis. En ik zou je, als je daar 
niet door een waar geloof mee kunt instemmen, heel erg kunnen 
ontmoedigen door nu direct te benadrukken dat dit alléén voor 
Gods kinderen, voor de uitverkorenen, is. Maar hoewel dat op 
zich helemaal waar is, bouwen de Dordtse Leerregels het anders 
op. Eérst benadrukt paragraaf 3 dat Christus’ offer “van oneindige 
kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening 
van de zonden van de ganse wereld” is. Met andere woorden: in 
dat bloed zit méér verzoenende en helende kracht dan in heel de 
verwoestende werking van alle zonden van de wereld bij elkaar.

God had de wereld lief. Dat zegt Hij Zelf (Joh. 3:16). In het Grieks 
staat er hier voor wereld kosmos. Dat is heel de schepping. Het 
doelt ook op een veelkleurigheid aan mensen, Joden en heide-
nen. Daar hoor jij bij. Dat geldt eens temeer, omdat je mag op-
groeien in de lichtkring van Wet en Evangelie. Wat heeft de Hee-
re al veel voor jou gedaan! Dat is liefde die om een antwoord 
vraagt. Maar pas nu op. De vorig jaar overleden reformatorische 
theoloog dr. R.C. Sproul heeft erop gewezen dat er in die liefde 
van God, waarover de Bijbel spreekt, verschillende lagen zitten. 
Soms worden die allemaal samen genomen en vallen Bijbelse 
onderscheidingen weg. Dan zeggen mensen bij het evangeli-
seren: “Beste man, God houdt van u. Hij heeft Zijn Zoon voor u 
gegeven. De verzoening is voor u aangebracht, en niet alleen 
voor u, maar voor de hele wereld”. “Wat denk je dat zo’n man 
hoort?”, vraagt Sproul vervolgens. “Hij hoort dat het wel goed 
zit, dat Gods algemene liefde tot de wereld onvoorwaardelijk is 
en dat bekering niet nodig is. Maar dat is niet Bijbels!”

(On)voorwaardelijk
Gods algemene liefde tot de wereld en ook het werk dat Hij aan 
jouw ziel ten koste legt, is niet onvoorwaardelijk. Die in Hem 
gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede 
veroordeeld (Joh. 3:18). God beveelt je je te bekeren en te gelo-
ven in Zijn Zoon (DL 2, par. 5). Maar aan die eis kúnnen en wíllen 
wij niet voldoen. Herken je dat? Loop je ermee vast? Bid dan de 
Heere om waar geloof. Hij wil het geven. Hij stopt nog niet met 
Zijn werk vanwege het ongeloof. Nadat Hij gestorven was, is Hij 
weer opgestaan om de zaligheid die Hij verworven had, Zelf toe 
te passen in de harten van Zijn uitverkorenen.
Volgens Zacharius Ursinus (uitleg van vraag 43 van zijn Heidel-
bergse Catechismus) zijn er twee lijnen in de Bijbel te vinden. 
Christus is voor alle mensen gestorven als het gaat om de 
'waardigheid' en 'volkomenheid' van Zijn voldoening. Zijn offer is 
genoeg voor alle zonden. In het bijzonder leed en stierf Hij voor 
de uitverkorenen. Als Priester bad en offerde Hij voor hen. Zij 
delen in de kracht van Zijn offer. Hen heeft Hij lief met een eeu-
wige liefde. Hen zoekt Hij op en trekt ze tot Zich. Over dié liefde, 
die wel degelijk onvoorwaardelijk is en alle hindernissen uit de 
weg ruimt, spreekt paragraaf 8 zo rijk (zie kader).
Ook Paulus is er vol van: Want ik ben verzekerd, dat noch dood, 
noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, 
noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, 
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen schei-
den van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere 
(Rom. 8:38-39).

Verzoening
Heel de Bijbel gaat over verzoening. Als de mens de band met 
zijn Schepper en Onderhouder heeft doorgesneden, spreekt 
God genadig van verzoening. Hij doet dat, al vanaf het paradijs, 
belovend. Hij laat het ook zien. In de tabernakel en tempel vloeit 
bloed dat heen wijst naar het grote offer. Zoals het bloed vroeger 
van het altaar drupte, zo mag het - figuurlijk - ook in de prediking 
van de kansel druppen. En het wijst alles heen naar Golgotha; 
want daar zóu het gebeuren en daar ís het gebeurd.
Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoe-
nende, zo vat Paulus het samen, hun zonden hun niet toereke-
nende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn 
wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; 
wij bidden van Christus wege, laat u met God verzoenen (2 Kor. 
5:19). Paulus gaat door, want het gaat om de kern van zijn ge-
loof: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde 
voor ons gemaakt.

Druppen
God de Vader heeft, ondanks zondeval van de mens, toch 
kinderen van Adam tot de zaligheid verkoren. God de Zoon 
heeft Zich in de eeuwigheid, nog vóór de aarde er was, als 
Borg opgeworpen. Daarom is Hij gekomen, gezonden door de 
Vader, Die de wereld met Zichzelf wilde verzoenen. Voor ons is 
Christus gekomen, roept Paulus vervolgens uit. Voor ons is Hij, 
Die nooit zonde gedaan heeft, tóch zonde gemaakt. Volgens 
de kanttekeningen betekent dit dat Hij tot offer voor de zonde 
is gemaakt, ja zelfs tot een vloek. En dit is het doel: Opdat wij 
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Hoor jij daarbij? 
Ja, zeg je, bij de wereld hoor ik wel. Maar bij Paulus en bij deze 
geweldige geloofsbelijdenis van de apostel…? Dat weet ik niet, 
dat durf ik niet te zeggen… Niet? Dan moet je verder lezen! In 
je Bijbel, in dit stukje, in de belijdenis. Luister goed in de kerk. 
Het is van levensbelang dat dit ook jouw belijdenis wordt. Zie je 
het bloed van Christus in gedachten druppen? Dit bloed vraagt 
om een belijdenis. Het láten druppen en voortleven, is óók een 
belijdenis. Het is de belijdenis dat je de dood verkiest boven het 
leven. En dat je het bloed van Christus onrein acht.
Lees ook maar mee in het tweede hoofdstuk van de Dordtse 
Leerregels. “God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar Hij 
is ook ten hoogste rechtvaardig”, begint het. Het gaat om zonde 
en straf, maar ook om ontkomen. Het gaat over die weg waarin 
er betaald moet worden. Gods recht eist dat. Maar als wij niet 
kunnen betalen wat we schuldig zijn, openbaart God Zijn “on-
eindige barmhartigheid”. De Vader schenkt Zijn Zoon tot Borg 
en offer. “Opdat Hij voor ons zou genoegdoen” (DL 2, par. 2).

Voor wie heeft de Heere Jezus Christus 
nu precies Zijn kostbare bloed 
vergoten? Voor wie is Hij gekomen en 
aan het kruis gestorven? De één zegt 
vol overtuiging: “Voor álle mensen!” 
De ander, even stellig: “Alléén voor de 
uitverkorenen!” Wie heeft er gelijk? 
Of ligt de waarheid in het midden? 
Laten we nauwkeurig luisteren naar 
Gods Woord en het belijden van de 
kerk. Als het gaat om Christus’ bloed, 
is nastamelen passender dan logisch 
redeneren. “Als ik dit wonder vatten 
wil”, zong Luther, “staat mijn verstand 
vol eerbied stil”.

Het bloed 
van Jezus, 
Gods Zoon…

Tekst 
PETER VAN OLST (DOCENT GODSDIENST 
DRIESTAR EDUCATIEF)

Ne bis in idem

‘Ne bis in idem’ (niet opnieuw in hetzelfde ge-
val) is een heel oud en belangrijk rechtsbe-
ginsel. Het betekent dat niemand twee keer 

voor hetzelfde vergrijp mag worden veroordeeld. Als 
er voor de zonde betaald is, dan ís het betaald. Aan het 
recht is voldaan. Wat heeft ‘ne bis in idem’ te maken met 
het offer van Christus? Daarover heeft de Britse domi-
nee Charles Haddon Spurgeon (1834-1892), duidelijke 
uitspraken gedaan. Als we deze uitspraak leggen naast 
paragraaf 8 van hoofdstuk 2, dan vallen we de Dordtse 
Leerregels helemaal bij en begrijpen we ze misschien 
nog wel beter. Spurgeon: “Als Christus voor jou gestor-
ven is, zal je nooit verloren gaan. God straft de zonde 
niet twee keer. Als God Christus gestraft heeft voor jouw 
zonden, zal hij jou niet ook nog straffen. De gerechtig-
heid van God kan niet een dubbele betaling eisen; eerst 
van de hand van de Zaligmaker en dan nog van mijn 
hand. Hoe zou God rechtvaardig kunnen zijn als hij eerst 
Christus, als Plaatsvervanger, zou straffen, en daarna 
ook nog de zondaar?”

Citaat hoofdstuk 2 paragraaf 8 
Dordtse Leerregels
Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil 
en het voornemen Gods des Vaders, 

dat de levendmakende en zaligmakende kracht van 
de dierbare dood Zijns Zoons zich uitstrekken zou 
tot alle uitverkorenen, 

 om die alleen met het rechtvaardigmakend 
geloof te begiftigen,

 en door ditzelve onfeilbaar tot de zaligheid te 
brengen;

dat is:
God heeft gewild, dat Christus door het bloed Zijns krui-
ses (waarmede Hij het nieuwe verbond bevestigd heeft) 
uit alle volken, stammen, geslachten en tongen,

diegenen allen, en die alleen,
 krachtiglijk zou verlossen,

die van eeuwigheid tot zaligheid verkoren, 
en van de Vader Hem gegeven zijn;

 hen zou begiftigen met het geloof,
hetwelk Hij hun, gelijk ook andere zaligma-
kende gaven des Heiligen Geestes, door 
Zijn dood heeft verworven;

 en hen van al hun zonden,
zowel de aangeborene als de werkelijke, 
zowel na als vóór het geloof begaan, 
door Zijn bloed zou reinigen,

 tot het einde toe getrouwelijk bewaren,
 en ten laatste zonder enige vlek en rimpel 

heerlijk voor zich stellen. 
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en sterkt die wil zo, dat hij als een goede boom vruchten van 
goede werken kan voortbrengen.” Toen Adam van de vrucht at, 
is ook de wil gedood. Voor de zondeval wilde en deed Adam 
wat God wilde. Na de zondeval willen en doen wij niet meer wat 
God wil.
In de wedergeboorte maakt de Heilige Geest de wil, die dood is, 
levend. Je wilt weer wat God wil en gaat het ook doen, ook al is 
dat vol gebrek. Je probeert heilig te leven voor de Heere. 

“De wedergeboorte is een gehele verandering van de 
mens, inwendig en uitwendig, van dood tot leven, van 
natuurlijk geestelijk, van aards hemels, van zichzelf en 
alle schepselen tot Christus, en door Hem tot God. En dat 
door de Heiligen Geest gewerkt, door het Woord.”

Wilhelmus à Brakel

Wedergeboorte en bekering
Regelmatig worden de begrippen bekering en wedergeboorte 
door elkaar gebruikt. Dat is verwarrend. Misschien voor jou ook 
wel. Want, de dominee zegt: “Bekeer je!” En jij denkt: “Maar, 
dat kan ik toch niet zelf?” En een andere keer hoor of lees je: 
“Je moet wederom geboren worden!” En dan denk je bij jezelf: 
“Maar laatst zei hij nog dat ik me moet bekeren.” Hoe zit dat?

De Dordtse Leerregels begrijpen jouw vraag. En daarom schrij-
ven ze: “En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe 
schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan 
zo heerlijk in de Schrift gesproken wordt, dewelke God zonder 
ons in ons werkt.” En later schrijven ze: “En alsdan wordt de wil, 
zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewo-
gen, maar, van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom 
ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de genade die hij 
ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.”
Door de wedergeboorte, dat is Gods werk zonder ons in ons, ga 
je jezelf ook afkeren van de zonde en keren naar de Heere. En 
dat laatste noemen wij bekering. Dat duurt vanaf de wederge-
boorte tot aan het sterven. Heel kort gezegd: de wedergeboorte 
is eenmalig en de bekering is het hele proces van vernieuwing 
tot aan het sterven.

Maar, ik begrijp niet hoe dit allemaal kan!
Dat hebben de schrijvers van de Dordtse Leerregels ook aange-
voeld en hebben er een klein artikel aan gewijd. “De wijze van 
deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk 
begrijpen; ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij 
weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart 
geloven, en hun Zaligmaker liefhebben” (DL 3-4, par. 13).

“Wij hoeven de dag van onze geboorte niet te weten om 
te bewijzen dat we leven.”

Charles Haddon Spurgeon

Hij verlicht het verstand
Door de zondeval hebben wij ingebroken in ons eigen huis. 
Wij zijn goed, naar Gods beeld, geschapen. Maar door eigen 
schuld is Gods beeld in ons aan stukken. Als gevolg daarvan 
zijn wij verloren, voor God verdoemelijk geworden. Dat bete-
kent: God moet altijd boos op ons blijven. Zo spreken ook de 
Dordtse Leerregels erover. 
Ingebroken in ons levenshuis, maar we zien het helemaal niet. 
Dat komt omdat wij geestelijk dood zijn, zoals Gods Woord ons 
leert. We zien het niet, totdat… Totdat de Heilige Geest het licht 
aandoet in ons hart (DL 3-4, par. 11). Dan zien wij hoe ons le-
venshuis eruit is komen te zien. De Heilige Geest opent je ogen 
voor de situatie waarin je leeft. Je gaat zien dat je verloren bent 
en voor Hem niet kunt bestaan.

“Ben je niet wedergeboren? Dan zal de dag komen wan-
neer je wenst dat je nooit geboren was geweest. Dege-
nen die maar een keer geboren zijn, zullen twee keer 
sterven. Degenen die twee keer geboren zijn, zullen maar 
een keer sterven en misschien wel geen een keer.”

Arthur Walkington Pink

Hij opent het hart
Het hart is het ‘binnenste van een mens’. De Dordtse Leerregels 
beschrijven hoe God ons hart vernieuwt: “Hij opent het hart, 
dat gesloten is; Hij vermurwt dat hard is; Hij besnijdt dat onbe-
sneden is.” In de wedergeboorte dringt de Heilige Geest door 
in je hart, het centrum van je leven. De deur van je hart, die tot 
dan toe potdicht zit, opent Hij met macht en kracht. Dat harde 
hart, dat helemaal niet met God bezig is, wordt week en zacht. 
Herken jij dat?
Dat woordje besnijden is een oud woord. Je weet dat Abram 
door God, als teken van het verbond, de besnijdenis ontving. De 
woorden: “Hij besnijdt dat onbesneden is”, zeggen dat de Heere 
in de wedergeboorte een verbond met je sluit.

Hij vernieuwt de wil
De Dordtse Leerregels gaan verder: “In de wil stort Hij nieuwe 
hoedanigheden en maakt dat die wil, die dood was, levend 
wordt; die boos was, goed wordt; die niet wilde, nu metterdaad 
wil; die wederspannig was, gehoorzaam wordt; Hij beweegt 

Tekst 
JEROEN KRIEKAARD (DOCENT GODSDIENST AAN 
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Het is nog donker. Op de 
tast loop je de trap af naar 
beneden. Je vingers vinden 
het lichtknopje op de muur. Je 
drukt het licht aan. En dan… 
Je schrikt! De woonkamer is 
helemaal overhoop gehaald. Je 
hebt niets gehoord, niets gezien 
vannacht, maar nu? Je laat je 
blik gaan over de ravage in de 
woonkamer. De werkelijkheid 
dringt tot je door. Er is 
ingebroken!

Het nieuwe 
leven door 
de Geest

“Het belangrijkste is 
niet te weten wanneer ik 
wedergeboren ben, maar 
dat ik wedergeboren ben” 

Soms worden de begrippen wedergeboor-
te en bekering door elkaar heen gebruikt. 
Dat kan voor verwarring zorgen. 
“Vaak gebruik ik het woord levendmaking. 
Dordt spreekt ook over ‘de opwekking van de 
doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk 
in de Schrift gesproken wordt.’ Dan bedoel ik 
dus de daad van God door Zijn Geest, waar-
door een zondaar van dood levend wordt. 
Als het gaat over de bekering zoals Zondag 
33 daarover spreekt, gebruik ik meestal het 
woord ‘dagelijkse’ bekering. Dat wijst op een 
proces. Een stervensproces, waardoor de 
oude mens gedood wordt en de zondaar le-
ven mag met, uit en door Christus.”

Veel mensen weten het moment van we-
dergeboorte niet precies te duiden. Dat 
kan voor veel strijd zorgen. 
“Wat ik meestal doorgeef aan jongeren of 
ouderen die daar mee worstelen, zijn de 
woorden van Wilhelmus à Brakel. Hij geeft, 
samengevat, aan dat het niet het belangrijkste 
is wanneer ik wedergeboren ben, maar dat ik 
wedergeboren ben. De levendmaking komt 
openbaar in de vruchten. Die vruchten worden 
juist treffend verwoord in de Dordtse Leerre-
gels (DL 1, par. 12). Gods kinderen die ‘lieflijk’ 
en ‘van hun kindse dagen af’ geleid zijn, weten 
vaak niet het uur van de levendmaking. Daar-
om wordt de boom aan de vruchten gekend. 
Christus spreekt er ook zo duidelijk over in de 
zaligsprekingen. Dat zijn de burgers van het 
Koninkrijk! Anderen die ‘krachtdadig’ bekeerd 
worden, hebben daar vaak meer duidelijk-
heid over. Ze kunnen vertellen wanneer God 
ingreep. Beiden hebben nodig tot Christus 
geleid te worden en Hem te mogen omhelzen 
door het geloof.

Foto: Cees van der Wal

Ds. S.W. Janse: 
Rijssen
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God kan het in deze toestand niet uithouden. Het voelt alsof hij 
stikt. En iemand die stikt zal er alles aan doen om weer adem te 
kunnen halen. En bidden is voor een kind van God hetzelfde als 
ademen.

“Ik hoor veel liever hoe de grote heiligen gedwaald hebben 
en gevallen zijn dan van de grote heerlijke daden en won-
deren, welke zij hebben gedaan. Want hun dwaling en val 
getuigt, dat zij ook mensen zijn geweest als ik. Wanneer ik 
hoor of lees, hoe schandelijk David, Jona, Petrus en dergelij-
ke grote heiligen gestruikeld hebben en gevallen zijn, krijg ik 
moed, daar ik denk: God Die deze heiligen die toch zo zwaar 
gezondigd hebben, weer in genade heeft aangenomen, zal 
toch ook u niet verwerpen.” 

Maarten Luther

Het aandeel in Christus
Hoe krijgen Gods kinderen de zekerheid van hun aandeel in 
Christus weer terug? Dat kan de Heere op verschillende ma-
nieren doen. Tijdens het gebed, in de kerk, tijdens het lezen van 
het Woord. Dan lees je bijvoorbeeld uit Johannes 10 vers 28-30 
waar Christus spreekt over Zijn bewarende zorg en die van de 
Vader: En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet ver-
loren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn 
hand rukken. Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder 
dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders. 
Ik en de Vader zijn een.

Ook aan het Heilig Avondmaal kan de Heere het aandeel in 
Christus versterken (DL 5, par. 14). Dat is een onbevattelijk won-
der. Het Heilig Avondmaal is ingesteld om de dood des Heeren 
te gedenken. Soms kunnen Gods kinderen daar verbroken zit-
ten, maar als de Heere dan overkomt laat Hij ze opwaarts kijken 
met het oog van het geloof naar Christus. Op die momenten 
zwijgen alle stemmen en is er alleen nog maar een verlangen 
naar Hem en een glimlach door de tranen. 

Maar als je als kind van God niet verloren kunt gaan, dan maakt 
het toch ook niet uit hoe je leeft?! Je vraag is begrijpelijk en ook 
al heel oud (Rom. 6:15). Zo waren er vroeger mensen (en ze zijn 
er nog) die zeiden dat je als je, een kind van God bent, zelfs niet 
meer naar de Tien Geboden hoeft te luisteren. Nu klopt het dat 
er geen mens zalig wordt door het houden van Gods Wet, maar 
dat betekent niet dat de Wet niets meer te zeggen heeft als je 
een nieuw hart hebt gekregen (Mat. 5:18). Juist dan wil je tot 
Gods eer leven! Dan wil je uit liefde Gods Wet houden om Hem 
en de naaste daarmee te dienen. 

“Niemand moge denken, dat de zonde na het ontvangen van 
het geloof niet groot te achten is. Zonde is waarlijk zonde, of 
u die vóór het gaan kennen van Christus of daarna gedaan 
hebt. En God haat de zonde. Ja alle zonde is, wat de inhoud 
van de daad betreft, dodelijk. Dat ze voor de gelovigen niet 
dodelijk is, is aan de Verzoener Christus te danken, Die de 
zonde door Zijn dood geboet heeft. […] En dat is de ware 
wijsheid en vertroosting van de vromen, dat zij, ofschoon zij 
wel zonde hebben en doen, toch weten dat die hun wegens 
het geloof in Christus niet toegerekend wordt.”

Maarten Luther

Maar de remonstranten leren toch dat er wel een afval der 
heiligen is? Over dit punt durfden de remonstranten in hun 
remonstrantie (1610) nog geen stellige uitspraak te doen. Ze 
geven aan dat ze hier nog meer onderzoek naar willen doen. De 
contraremonstranten namen met dit antwoord geen genoegen! 
Voor hen was het glashelder: er is geen afval der heiligen. Wie 
dit wel gelooft, beledigt God. Je doet dan net alsof de Heere het 
gebed van Zijn Zoon niet hoort. In het hogepriesterlijke gebed 
bidt de Heere Jezus of de Vader de uitverkorenen bij Hem wil 
brengen op de nieuwe aarde (Joh. 17:24). En zou de Vader Zijn 
lieve Zoon iets kunnen weigeren? Daar komt nog bij dat ook de 
Vader Zelf wil dat de uitverkorenen eens met een verheerlijkt 
lichaam op de nieuwe aarde zullen wonen (Joh. 6:40, 1 Kor. 15).

Het Bruidslied
De Dordtse Leerregels gaan dus vooral over wat God doet? 
Jazeker! De Dordtse Leerregels zijn een loflied op de trouw van 
de Heere! Hij laat niet varen wat Zijn hand begon! Hoe langer 
iemand christen is, hoe groter de verwondering over Gods genade 
en geduld. Vandaar dat de Dordtse Leerregels eindigen met het 
Bruidslied van de Kerk van alle eeuwen en alle plaatsen: “Welken 
enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in 
eeuwigheid. Amen” (DL 5, par. 15).

Verlost
Gods kinderen worden verlost van de heerschappij en de sla-
vernij van de zonde (DL 5, par. 1). In tegenstelling tot het voor-
beeld uit de inleiding wordt een kind van God, die bevrijd is uit 
zijn geestelijke gevangenis, niet aan zichzelf overgelaten. Dan 
zou het zeker mis gaan (DL 5, par. 8)! 

Eens kind van God is eeuwig kind van God. Deze zekerheid ligt 
niet vast in het geloof of in goede werken, maar in Christus. Met 
deze zekerheid bemoedigde de apostel Paulus de christenen in 
Kolosse: Uw leven is met Christus verborgen in God’ (Kol. 3:3). 
Dat wedergeboren mensen niet verloren kunnen gaan, wordt 
ook wel de volharding der heiligen genoemd. 

Volharding 
Om te begrijpen wat volharding der heiligen is, moeten we eerst 
helder hebben wat het niet is. Het betekent niet dat ieder mens 
die zegt christen te zijn uiteindelijk zalig wordt. De Bijbel en de 
praktijk leren dat mensen kunnen zeggen christen te zijn, zich 
zelfs met ijver voor de zaak van het geloof in kunnen zetten, 
maar uiteindelijk onverschillig en zelfs vijandig kunnen worden 
tegenover Christus en Zijn Koninkrijk (Mark. 4:5-6, 16-17).
Volharding der heiligen betekent dus echt volharding der hei-
ligen. Alleen heiligen, apart gezette mensen, wedergeboren 
mensen, zullen volharden tot het einde en eens thuis komen. 
Alleen zij hebben het ware zaligmakende geloof (Joh. 8:31-32, 
15:6).

Dus deze heiligen komen thuis vanwege hun sterke geloof? 
Nee, de vastheid ligt niet in hun geloof, maar in de roeping van 
God. De troost van Gods Woord en van de Dordtse Leerregels 
ligt nu juist daarin dat God nooit meer af kan én wil van dege-
nen die Hij riep tot de zaligheid. En die Hij te voren verordineerd 
heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, 
dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd 
heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt (Rom. 8:30).

Zondigen 
Kunnen de uitverkorenen nog zondigen? Ja, tot hun grote droef-
heid is hun leven niet zo toegewijd aan God als ze graag zou-
den willen (DL 5, par. 2,4). Let op dit belangrijke woord willen. 
Want dat is een kenmerk van een wedergeboren mens. De wil 
wordt weer gericht op God en Zijn heilige Wet. Je krijgt dan een 
nieuw levensdoel. 
Wie van God een nieuw hart krijgt, heeft een diep verlangen om 
weer tot Gods eer te leven (Fil. 3:13-14). 

Soms kun je, als kind van God, door een slordige levenswandel, 
zonden of aanvechtingen van de duivel het zicht op je aandeel 
in Christus kwijt raken (DL 5, par. 5). Nou, dan lees je toch ge-
woon de Dordtse Leerregels? Was het maar zo eenvoudig. Het 
kan soms zo donker zijn in het leven van Gods kind dat hij zich 
vertwijfeld afvraagt óf hij wel een kind van God is! Een kind van 
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Wie in Nederland uit de 
gevangenis komt, krijgt hulp 
van de reclassering om het 
leven weer op te pakken. Dit 
gebeurt om ervoor te zorgen 
dat de ex-gedetineerde niet 
terugkeert naar het criminele 
circuit. Uiteindelijk stopt deze 
hulp en staat de persoon in 
kwestie er alleen voor. Zal het 
goed gaan?

Wat God 
begon 
blijft

Het kan soms zo donker 
zijn in het leven van 
Gods kind dat hij zich 
vertwijfeld afvraagt óf hij 
wel een kind van God is! 
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Wij vroegen jongeren om het mooiste citaat 
uit de Dordtse Leerregels als handlettering in te 
sturen. De mooiste zie je hier.
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Ruth de Korte

Janneke Smits

Nadine van der Meijden
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 HOOFDSTUK 1 

Verkiezing en verwerping1. Allereerst is het belangrijk dat je weet 
dat alle mensen, dus ook jij, in Adam gezon-
digd hebben en daarom de eeuwige dood 
verdienen. God zou niet oneerlijk zijn als Hij 
niemand redt. Het loon van de zonde is im-
mers de dood, zie Romeinen 6:23.2. God heeft de wereld echter zo liefge-
had, dat Hij Zijn Zoon naar deze wereld heeft 
gestuurd. Iedereen die in Hem gelooft, zal 
eeuwig leven, zie Johannes 3:16.3. Hoe je tot dat geloof komt? Door het 
horen van het Woord van God. Daarvoor zijn 
predikanten nodig, die je oproepen tot beke-
ring en geloof in de Heere Jezus, zie Romei-
nen 10:14 en 15.4. Als je ongehoorzaam bent, blijft de 
toorn van God op je. God verlost je hier ech-
ter van, als je de Heere Jezus door het geloof 
aanneemt en omhelst.5. Geloof je niet? Dat is niet Gods 
schuld, maar de jouwe. Geloof je wel? Dat 
is niet jouw prestatie, maar een gift van God, 
zie Efeze 2:8.6. God heeft, voordat de wereld bestond, 
al besloten wie er zalig wordt en wie niet. 
Hoe hard je als uitverkorene ook bent, je 
zult zeker zalig worden. Tegelijk geldt ook: je 
blijft hard als je niet verkoren bent. Dat is het 
rechtvaardige oordeel van God. Als je dit on-
eerlijk vindt, is dat een bewijs van je verderf. 
Als gelovige geeft het je juist veel troost.7. Het besluit dat God in de eeuwigheid 
nam, draait Hij niet meer terug. Uit de grote 
groep mensen redt God in dit leven mensen 
die uitverkoren zijn in Christus. Dat betekent 
dat Hij de Middelaar en het Fundament van 
hun zaligheid is. Als je hierbij hoort, word je 
geroepen door Gods Woord en getrokken 
door Zijn Geest. Je krijgt het ware geloof 
waardoor je weer recht wordt voor God, hei-
lig voor Hem kunt leven en straks voor altijd 
in de heerlijkheid zult zijn.8. Denk niet dat de verkiezing in het 
Oude Testament anders was dan in het 
Nieuwe Testament. Deze verkiezing, ook 
wel het welbehagen van God genoemd, is 
altijd en overal dezelfde.9. Als je als mens verkoren bent, is dat 
niet omdat er in jou een begin van geloof, 
gehoorzaamheid of iets anders goeds te vin-
den zou zijn. Dat je verkoren bent, heeft al-
leen te maken met Gods welbehagen. Daar-
uit komt het geloof, de gehoorzaamheid en 
al het andere voort.10. Er is dus geen sprake van voorwaar-
den die al in jou aanwezig zouden zijn. Het 
is zoals het er staat van de kinderen van Izak 

Je kunt niets goed doen om zalig te worden, 
omdat je dood bent in de zonden. Terug-
gaan naar God kun je ook niet. Jezelf verbe-
teren evenmin. Daar is wedergeboorte voor 
nodig door de Heilige Geest.4. Jawel, je hebt nog wel een beetje 
kennis van God. Ook begrijp je prima wat 
goed en fout is. Deze kennis is echter vol-
strekt onvoldoende om zalig te worden. 
Sterker nog: je zondigt moedwillig tegen dit 
licht dat nog in je overgebleven is. Zie je dat 
je geen enkel excuus hebt voor God?5. Ook de Tien Geboden kunnen je niet 
zalig maken. Ze overtuigen je wel van je zon-
digheid, maar je eruit halen kunnen ze niet.6. Hoe het dan wel moet? Door de 
kracht van de Heilige Geest. Die gebruikt 
daar de prediking van het Woord voor. Dat 
wordt ook wel de bediening van de verzoe-
ning genoemd. Het Evangelie dus, dat God 
als middel gebruikt om zondaren zalig te 
maken.7. In het Oude Testament was er nog 
maar weinig van het Evangelie bekend. God 
heeft ervoor gezorgd dat dit is veranderd. 
Dat jij in een land leeft waarin je van God 
hoort, doet je misschien vermoeden dat 
je beter bent dan mensen die het Evange-
lie niet horen. Dan zit je echter fout. Het is 
Gods onverdiende liefde. Wees daarom ne-
derig en dankbaar.8. Als God roept, dan meent Hij dat 
ook. Hij wil dat je bij Hem komt om rust voor 
je ziel en het eeuwige leven te krijgen.9. Deze roeping is blijkbaar niet voor 
iedereen tot zaligheid, want er zijn veel 
mensen die weigeren te komen. Als je on-
gehoorzaam bent, is dat niet de schuld van 
het Evangelie, noch van Christus, noch van 
God. De schuld ligt bij jou. Bijvoorbeeld om-
dat je een hard hart hebt en zorgeloos leeft. 
Of omdat je slechts voor een tijdje gelooft 
en dan weer terugvalt in je zondige leven. 
Of omdat je zo druk bent met deze wereld 
dat het Woord van God geen ruimte krijgt. 
Denk maar aan de gelijkenis van het zaad, 
zie Mattheüs 13.10. Als je wel gehoorzaam bent aan 
de roep van God en je wordt bekeerd, dan 
is dat niet jouw prestatie. Ook heb je geen 
vrije wil om voor God te kiezen. Het is God 
die jou verkoren heeft, je krachtig roept, je 
geloof en bekering geeft, je uit de macht van 
de zonde verlost en je brengt in het Konink-
rijk van Jezus. Geef Hem de eer!11. Hoe God je bekeert? Hij zorgt ervoor 
dat Zijn Woord door de Heilige Geest in je 
hart komt. Deze Geest verlicht je verstand, 
vernieuwt je hart en maakt je wil levend. Je 
was eerst onwillig, maar nu wil je God ge-
hoorzamen.12. Dit is de wedergeboorte, ook wel 
vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking 
van de doden of levendmaking genoemd. 
God zorgt hier helemaal alleen voor, zon-
der jouw hulp. Het is een bovennatuurlijke, 
zoete en wonderlijke werking van de Heilige 
Geest. Dit gaat met zo’n kracht, dat het je 

en Rebekka: „Jakob heb Ik liefgehad, en 
Ezau heb Ik gehaat”, zie Romeinen 9:13.11. Waarom de verkiezing niet te veran-
deren is? Omdat God onveranderlijk is. En 
wijs, alwetend en almachtig. Het aantal uit-
verkorenen staat vast.12. Als gelovige krijg je in dit leven in 
meerdere of mindere mate zekerheid over 
deze verkiezing. Dit gebeurt als je de vruch-
ten in je leven ziet van deze verkiezing. In de 
Bijbel kun je ze vinden: een echt geloof in 
Christus, de vreze Gods, verdriet naar God 
en verdriet over de zonde, verlangen naar 
de gerechtigheid.13. Deze zekerheid maakt je niet hoog-
moedig, zorgeloos en slordig. Nee, ze maakt 
je klein voor God. Hierdoor aanbid je Zijn 
diepe barmhartigheid, wil je heilig voor Hem 
leven en heb je Hem vurig lief.14. Het is belangrijk dat je deze leer van 
de verkiezing ook nu nog hoort. Daarom 
moeten predikanten er in de preek op wij-
zen, tot de eer van Gods heilige Naam en tot 
troost van Zijn kinderen.15. Je begrijpt dat er tegenover de ver-
kiezing ook een andere kant is. Dat is de 
verwerping. God laat mensen onder het 
oordeel liggen. Dat is overigens hun eigen 
schuld vanwege hun ongeloof en zonden. 
God is een rechtvaardig Rechter en Wreker 
van de zonden.16. Nee, word nu niet wanhopig. Als 
je de middelen – Bijbellezen, gebed, Gods 
Woord horen – ijverig gebruikt, mag je vu-
rig, eerbiedig en nederig verlangen naar het 
moment waarop God ook jou tot de zalig-
heid zal brengen. Nog minder bang hoef je 
te zijn als je in je hart dat verlangen al kent 
om je te bekeren. De barmhartige God heeft 
beloofd je niet te laten staan. Beef en sid-
der echter als je zorgeloos bent en je alleen 
maar voor de wereld gaat.17. Het genadeverbond raakt ook klei-
ne kinderen. Als ze al jong sterven, mogen 
gelovige ouders erop vertrouwen dat de 
verkiezing en zaligheid ook voor hen geldt.18. Ben je het niet eens met dit hoofd-
stuk? Dan zegt de Bijbel tegen je: „O mens, 
wie zijt gij, die tegen God antwoordt?”, zie 
Mattheüs 20:15. Beter is om met Paulus te 
roemen in de wijsheid en kennis van God, 
zie Romeinen 11:33-36.

 HOOFDSTUK 2 

Van Christus’ dood en jouw 
verlossing hierdoor1. God is niet alleen barmhartig, maar 
ook rechtvaardig. Jouw zonden moet Hij 

volledig vernieuwt. Het geeft je tegelijk het 
vermogen om te geloven en je te bekeren.13. Begrijpen kun je dit werk van de Hei-
lige Geest niet. Maar als Hij gaat werken in 
je leven, zul je weten en voelen dat je gelooft 
en dat je Christus liefhebt.14. Zie je dat het geloof een gave van 
God is? Er is dus geen sprake van een vrije 
wil bij jou als mens. God geeft zowel de wil 
om te geloven als het geloof zelf.15. Je hebt als zondaar geen enkel recht 
op deze genade. God is jou niets schuldig, 
maar jij bent Hem als gelovige eeuwige 
dankbaarheid schuldig. Wees tegenover an-
deren, die zich vooralsnog uiterlijk bekeren, 
mild. Gedraag je niet trots tegenover hen 
die deze genade niet kregen, alsof je zelf 
beter bent. Bid voor hen, want God kan ook 
hen zaligmaken.16. Denk niet dat God als een tiran de 
mens dwingt. Na de val ben je mens ge-
bleven en zo gaat God ook met je om. Hij 
vernietigt je wil en je menselijke eigen-
schappen niet, alsof Hij je als een onwillig 
voorwerp naar de zaligheid sleurt. God 
maakt je levend en buigt je wil in liefde om. 
Zonder deze goddelijke ingreep zou geen 
mens ooit zalig worden.17. Hoewel God je de zaligheid zo kan 
geven, gebruikt Hij het Evangelie als middel. 
Dat je als mens helemaal niets kunt doen 
om zalig te worden, betekent niet dat je het 
Evangelie maar naast je neer moet leggen. 
God heeft dat als middel gegeven. Het links 
laten liggen is God verzoeken.

 HOOFDSTUK 5  

Hoe gelovigen volhouden1. God verlost je als gelovige wel van de 
slavernij van de zonde, maar je zult altijd de 
kwellende macht blijven voelen.2. Daarom ervaar je elke dag dat je zwak 
bent en dat je zo weer in zonde kunt vallen. 
Voor jou een reden om steeds weer tot 
Christus te vluchten, je eigen wil te doden 
en te verlangen naar het leven na dit leven.3. Zelf kun je nooit staande blijven, 
maar God is getrouw. Als Hij je eenmaal ge-
nade heeft gegeven, zal Hij je tot het einde 
bewaren.4. Dit betekent niet dat je nooit meer 
in grote zonden valt. Denk maar aan David 
en Petrus. Waak en bid daarom tegen de 
verleidingen.5. De gevolgen van zo’n grove zonde 
zijn groot. Je vertoornt God, doet de Heilige 
Geest verdriet en je voelt voor een tijd de 
nabijheid van God niet. Pas als je door ern-
stig berouw terugkeert, zul je opnieuw Gods 
vaderlijke gunst ervaren.6. Dat zal zeker gebeuren, omdat God je 
nooit te ver zal laten vallen. Hij laat je niet in 
het eeuwige verderf storten. Zijn verkiezing 
is immers onveranderlijk?7. Ook de wedergeboorte is niet uit te 
wissen. God zorgt voor bekering door mid-
del van Zijn Woord en Geest. Je gaat verlan-

straffen, zowel met tijdelijke als met eeuwi-
ge straf. Er zelf onderuit komen, gaat niet.2. Daarom heeft God Zijn Zoon gege-
ven als Borg Die in onze plaats gaat staan. 
Hij werd zonde en vervloeking toen Hij aan 
het kruis hing.3. Alleen deze dood van de Zoon van 
God stelt God tevreden. Dit offer is voldoen-
de om de zonden van de hele wereld weg 
te wassen.4. Dat komt omdat Jezus niet alleen 
mens, maar ook God is. Dus ook eeuwig 
en oneindig. Hij stierf onder het gevoel van 
Gods toorn en vloek, die jij verdiend hebt 
met je zonden.5. Als je in Christus gelooft, zul je eeu-
wig leven. Dit Evangelie moet voluit ge-
preekt worden, met een eis tot bekering en 
geloof.6. Bekeer je je niet, ook al hoor je het 
Evangelie elke dag? Dan ligt dat niet aan het 
offer van Christus, maar aan jezelf.7. Geloof je wel? Dat is een weldaad die 
je uit genade van God gekregen hebt. Je 
hebt er geen enkel recht op.8. Het zijn alleen de uitverkorenen die 
tot het geloof komen. Zij allen, maar ook zij 
alleen worden zalig. Hun zaligheid heeft 
Christus verdiend met Zijn dood. Hij wast 
hen met Zijn bloed van hun zonden, zowel 
die al gedaan zijn als die ze nog zullen doen. 
Uiteindelijk zullen ze zonder één vuiltje voor 
God staan.9. Er zal altijd een Kerk van gelovigen 
zijn, hoe hard de satan er ook tegen tekeer-
gaat. Uiteindelijk zullen alle uitverkoren één 
groep vormen, wat er ook gebeurt. Het is 
een groep mensen die haar Zaligmaker vu-
rig liefheeft en altijd dient en prijst. Zowel 
hier als straks voor eeuwig.

 HOOFDSTUK 3 EN 4 

Je verdorvenheid, de  
bekering en hoe dat gaat1. God heeft jou als mens geschapen 
naar Zijn beeld. Je leek dus op God: volko-
men heilig. Dat is niet zo gebleven. Je hebt 
moedwillig naar de duivel geluisterd, waar-
door je dit beeld bent kwijtgeraakt. Nu ben 
je geestelijk blind en ijdel, verkeerd in je ver-
stand, slecht, eigenwijs, hard en onzuiver in 
je wil en hart.2. Denk niet dat de zonde van Adam jou 
niet raakt. God rekent die jou ook toe, omdat 
je een nakomeling van hem bent.3. Je wordt dus, zoals in de Bijbel staat, 
in zonden ontvangen. En als je geboren 
wordt, lig je direct onder de toorn van God. 

gen naar vergeving in het bloed van Chris-
tus en naar de genade van God. Ook aanbid 
je Zijn trouw en ontferming en word je nog 
voorzichtiger in je leven.8. Als gelovige volhard je in het geloof. 
Dat is geen prestatie van jou, maar van God. 
Hij bewaart je tot het einde toe. Dat kan ook 
niet anders, gezien Zijn onveranderlijkheid.9. Van deze volharding ben je verze-
kerd, al naar gelang de grootte van het ge-
loof. Hoe meer geloof, hoe zekerder je bent 
dat je altijd een levend lid van de Kerk zult 
blijven.10. Deze zekerheid krijg je op drie ma-
nieren: door de beloften die God geeft in 
Zijn Woord, door de Heilige Geest Die zegt 
dat je een kind van God bent en door een 
heilig leven vanuit een goed geweten.11. Overigens is het niet zo dat je deze 
zekerheid altijd duidelijk voelt. Er kunnen 
veel twijfels zijn en zware aanvallen van de 
duivel. Maar weet dat God precies weet 
hoeveel je aan kunt. En met de verzoeking, 
geeft Hij ook de uitkomst, zie 1 Korinthe 
10:13.12. Denk niet dat deze zekerheid je trots 
en groots maken. Verre van dat! Ze geeft ne-
derigheid, kinderlijke vreze, godzaligheid, 
geduld in het lijden, vurig gebed, standvas-
tigheid in de waarheid en blijdschap in God.13. Wanneer God je weer opricht uit de 
zonde waarin je als gelovige gevallen bent, 
leef je niet zorgeloos verder. Deze ervaring 
zal je ernstiger maken. Waarom? Omdat je 
enerzijds weet hoe zoet het is om in Gods 
gunst te leven en anderzijds hebt ervaren 
hoe vreselijk het is om Hem te moeten mis- 
sen.14. Om je vol te laten houden in het 
geloof, gebruikt God de prediking van Zijn 
Woord, met alle waarschuwingen, bedrei-
gingen en beloften die daarin staan. Ook 
gebruikt Hij de heilige doop en het heilig 
avondmaal om je geloof te versterken.15. Deze leer van de volharding wordt 
door mensen niet begrepen, door de dui-
vel gehaat, van de wereld bespot en door 
schijnheiligen misbruikt en bestreden. 
Maar voor de bruid van Christus is het een 
schat met een bijzonder hoge waarde, die 
ze altijd zal verdedigen. Geen vijand kan er 
iets tegen doen, want God Zelf staat er voor 
in. Deze enige God, Vader Zoon en Heilige 
Geest, zij alle eer en heerlijkheid in eeuwig-
heid.

Amen

Bron: Reformatorisch Dagblad, 
9 november 2018 (herziening: 
15 november 2018)
Deze samenvatting is gemaakt door Evert 
Barten. Meelezer bij het maken van deze 
samenvatting was dr. P. C. Hoek, docent 
aan het Hersteld Hervormd Seminarium 
in Amsterdam.

Dordtse Leerregels
Samenvatting
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70 “Wij beamen dat we het leven 
moeten beschermen en wij 
verwerpen dat we het leven op 
elk moment mogen beëindigen”.

Jezus uit het hogepriesterlijke gebed (Joh. 
17:17). Twee woorden springen er in dit ge-
deelte uit: waarheid en eenheid. De Dordtse 
Synode draaide om deze twee woorden. In 
de kerk van Christus mag je stellen dat de 
zaligheid van mensen afhankelijk is. Dat 
raakt Gods eer! Het ging ook om de eenheid 
van de kerk van alle tijden. Door Arminius 
en de remonstranten stond dit onder druk. 
Arminius en Gomarus hadden een discus-
sie over de verkiezing. Deze discussie werd 
ook op straat gevoerd, het was niet alleen 
iets van theologen. Nederland kende in 
die tijd een hoge kindersterfte. Ouders van 
jonggestorven kinderen zaten ook met de 
vraag waar hun kind na het sterven naartoe 
zou gaan. Was er een uitverkiezing? En wie 
waren er dan uitverkoren? Dit conflict liep zo 
hoog op, waardoor er uiteindelijk een syno-
de werd gehouden. Achtenvijftig afgevaar-
digden vergaderden in Dordrecht om in het 
Latijn over dit thema te spreken. Dat is de 

H
et is een opmerking 
van een jongere tij-
dens de zogenoemde 
Jeugdsynode, bijna 
vierhonderd jaar na 
het verschijnen van de 

Dordtse Leerregels. Jeugdbondmedewer-
kers Dirk-Jan Nijsink en Jaco Stuut denken 
samen met zeventig jongeren uit de Ge-
reformeerde Gemeente van Amersfoort, 
Apeldoorn en Veenendaal na over de Dordt-
se Leerregels. De tijd voor de pauze staat in 
het teken van de Dordtse Synode in 1618-
1619 en de kern van de Dordtse leerregels. 
Na de pauze gaan de jongeren praktisch 
aan de slag door middel van een werkvorm; 
een soort 'jeugdsynode'. “Heilig ons in Uw 
waarheid: geef dat wij uit één mond U groot-
maken,” zo citeert Jaco Stuut uit het gebed 
van Baltahazar Lydius, gebeden tijdens de 
openingsdienst van de Dordtse Synode. Een 
gebed dat grond vindt in de woorden van 

uit Apeldoorn had de eer om 
voorzitter van het moderamen 
te zijn. “Ik hoop niet dat we ooit 
echt nieuwe leerregels moeten 
opstellen, want dat gaat echt 
fout.” Een middenweg vinden, 
is nu heel lastig, denkt Alex-
ander. “Maar stel dat het zou 
gebeuren… Dan zou ik graag 
de kern van het christendom 
verwoord zien. De ene kerk 
benadrukt vooral de liefde, de 
andere kerk benadert vooral 
de rechtvaardigheid. Niet het 
een moet worden benadrukt, 
maar we moeten het allebei 
benoemen.”

Alexander geeft aan de Dordtse 
Leerregels zelf niet vaak te lezen. 
“We lezen de Dordtse Leerregels 
natuurlijk in de kerk, maar ik lees 
ze zelf niet. Ik heb er weleens in 
gelezen, maar het taalgebruik is 
erg lastig. Een heel artikel bestaat 
soms uit maar één zin. Daar kom 
ik niet uit. Ik vind het al moeilijk 
om bijvoorbeeld de brieven van 
Paulus te lezen. De Bijbel met 
uitleg helpt mij erg, maar bij de 
Dordtse Leerregels staat geen 
uitleg. We kregen vanavond een 
samenvatting van de Dordtse 
Leerregels. Die vind ik waardevol. 
Van mijn part mogen de Dordtse 
Leerregels hertaald worden.” Hij 
is even stil. “Ja, dat zou ik echt be-
langrijk vinden, omdat de Dordtse 
Leerregels ook waardevol zijn. 
Het is een samenvatting van wat 
er in de Bijbel staat en van wat je 
eigenlijk gelooft. We zouden nu 
misschien geen artikelen tegen 
remonstranten schrijven, maar 
zij hadden wel dwalingen die nu 
nog geweerd moeten worden. Ik 
vind onze belijdenisgeschriften 
waardevol, zowel de Dordtse 
Leerregels, als de Heidelbergse 
Catechismus en de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis. Ze geven ant-
woord op vragen waar jongeren 
over nadenken.”

en de Jeugd-
synode van 
Amersfoort

Tekst 
MARTINE VAN HARTINGSVELDT
EINDREDACTEUR DANIËL

Jongeren 

Alexander Bunt 18

5
Artikelen

Reportage
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uit Veenendaal kwam met een 
grote groep naar Amersfoort. 
“De Dordtse Leerregels zeg-
gen me wat, omdat ik het in 
de kerk hoor. Ik lees ze zelf 
nooit. Ik dacht dat ze stoffig en 
onduidelijk zouden zijn. Voor 
deze avond hadden de Dordtse 
Leerregels geen belangrijke 
plek in mijn leven.” Maar na 
deze avond denkt Leanne hier 
anders over.

“Ik heb er verschillende dingen 
over gehoord. Er is een verfris-
sende kijk op gegeven. Ik besef 
nu dat het heel belangrijk is wat 
er toen is besloten. Ik heb nu 
meer kennis en daarom wil ik er 
meer over en uit lezen.” De Dordt-
se Leerregels zijn een belijdenis. 
En belijden is belangrijk voor een 
christen. Leanne: “Je komt best 
wel regelmatig op je studie men-
sen tegen die anders denken dan 
jij. Er wordt je gevraagd waarom 
je christen bent en of het niet 
oneerlijk is dat er zoveel ellende 
is. Belijden is voor de naam van 
de Heere Jezus uitkomen en daar 
word je zeker in deze tijd toe 
gedwongen. Soms vinden chris-
tenen het moeilijk om dingen in 
Bijbels perspectief te zien. Een 
belijdenis kan daarbij helpen”. De 
Dordtse Leerregels geven ook 
antwoord op vragen die nu leven. 
“De Bijbel verandert niet. De Hee-
re verandert niet. Waarom zouden 
we dan een nieuwe Dordtse 
Leerregels moeten maken? Wat 
toen geschreven is, is nu nog zo. 
Het is wel moeilijk om de Dordtse 
Leerregels te lezen. Deze avond 
geeft ons een vertaling en een 
verklaring, waardoor ik het beter 
begrijp. Er werd vanavond bena-
drukt dat de Heere Dezelfde is 
en blijft. Je kunt bang worden van 
de uitverkiezing, maar er werd 
ook gezegd: wat de Heere begint, 
zal Hij niet loslaten. Dat neem ik 
ervan mee.”

erfenis die wij meedragen uit Dordt. De jon-
geren gaan in groepen nadenken over die 
erfenis. Elk groepje krijgt een stelling. Er zijn 
vijf stellingen opgesteld (zie kader).

Eén van de groepen bespreekt de stelling: 
God heeft besloten alleen de mensen zalig 
te maken die in Jezus geloven. Een stelling 
die de remonstranten onderschrijven en de 
contraremonstranten verwerpen. “Ik ben 
het oneens met de stelling, ik vind dat het 
geloof door God gegeven moet worden,” 
begint één van de jongeren. Iemand anders 
valt hem bij: “Je hebt voorbeelden in de Bij-
bel van mensen die eerst niet in de Heere 
Jezus geloven en daarna in Hem gaan ge-
loven”. “Ja,” vult een derde aan. “God zorgt 
ervoor dat mensen gaan geloven.” “Maar er 

staat toch dat wie in de Heere Jezus gelo-
ven, zalig worden? God heeft vooraf beslo-
ten wie er zalig worden?” werpt een ander 
er tegenin. Hij stelt: “Als je zalig wordt, ge-
loof je in de Heere Jezus,” dusin die zin is 
deze stelling waar. “Het is essentieel voor 
de zaligheid om in de Heere Jezus te gaan 
geloven”, werpen andere jongeren ertegen-
in. “De Heere Jezus verkiest niet de mensen 
die in Hem geloven, maar dankzij de verkie-
zing gaan er mensen in Hem geloven.” Dan 
zijn de jongeren bij de kern. “Geloof is een 
weldaad die je uit genade van God gekre-
gen hebt,” wijst een meisje naar de Dordtse 
Leerregels. “Kijk, het staat in paragraaf ze-
ven.” “Wij hebben er geen enkele recht op,” 
vult een jongen aan. “Dat betekent niet dat 
je maar moet afwachten, er staat bidt en 

 GROEP 4 

Begin en einde 
van het leven
De groepsleider: “Als je vandaag om 
je heen kijkt in de maatschappij hoor je 
een belangrijke vraag: hoe gaan we om 
met het leven? Welk antwoord moeten 
we daar als christen op geven? God 
beslist over het begin en het einde van 
het leven. Dat is de kern van wat we 
willen vertellen. Daaruit volgen twee 
dingen. Het betekent dat wij beamen dat 
we het leven moeten beschermen en dat 
wij verwerpen dat we het leven op elk 
moment mogen beëindigen”.

 GROEP 5 

Vrije wil, 
autonoom, zelf 
keuzes en tegelijk 
een geloof dat 
door God wordt 
geschonken 
De groepsleider: “Wij hadden de 
lastigste vraag vanavond. We conclu-
deerden allereerst dat het hier gaat om 
het zaligmakend geloof. Er is niemand 
die God zoekt, dat staat in de Bijbel. Wij 
willen God niet zoeken, we willen dingen 
doen die makkelijker zijn of makkelijker 
lijken. Het geloof is een gave van God. 
Ondanks dat we niet uit onszelf kunnen 
geloven, moeten we toch de Heere 
zoeken. Dat leert de Bijbel ons en dat 
zingen we ook in het lied ‘Zoek eerst het 
Koninkrijk van God’.

 GROEP 1 

SCHEPPING 
EN EVOLUTIE.
De groepsleider: “Wij begonnen onze 
zoektocht met de opmerking dat de 
menselijke tijd anders is dan de tijd van 
God. God heeft de aarde geschapen, op 
dat moment begon de tijd en daarmee 
de eerste dag. Elke dag duurt vierentwin-
tig uur. God heeft de dieren geschapen 
naar zijn aard, dat was een basissoort. 
In de loop van de tijd zijn er door kruisin-
gen andere diersoorten ontstaan. Dit is 
een soort evolutie, maar verder dan dit 
kunnen we niet meegaan met de evolu-
tie. Verder zijn we nog niet gekomen in 
deze discussie, de tijd was te kort”.

 GROEP 2 

God schiep man 
en vrouw
Een van de leden van het moderamen 
neemt het woord. “De Bijbel leert ons 
duidelijk dat God man en vrouw heeft 
geschapen. Ons gesprek ging daarna 
over homoseksualiteit. We bespraken in 
hoeverre we hierin mee mogen gaan. 
Hoe zou de Heere met die mensen om 
zijn gegaan? Die vraag moet centraal 
staan. De Heere schiep man en vrouw, 
wij respecteren dat er mensen zijn die 
een andere geaardheid hebben, maar 
we verwerpen het praktiseren, daar 
kunnen wij niet in meegaan.”

 GROEP 3 

DE VERANT-
WOORDELIJKHEID 
VAN DE MENS
De groepsleider: “Wij hebben over drie 
vormen van verantwoordelijkheid van de 
mens gesproken. Allereerst de verant-
woordelijkheid voor de schepping. Goed 
zorgen voor het milieu is een groot ding 
tegenwoordig. Hoe vaak ga je op reis 
met het vliegtuig en de auto? Scheiden 
we afval? Daarnaast heb je ook een 
verantwoordelijkheid in de maatschap-
pij. Hoe ga je met de ander om? Heb je 
respect voor de ander? Als laatste heb 
je ook een verantwoordelijkheid in het 
geloof. Vertrouwen we nog op de Heere? 
Heel veel dingen zijn dichtgetimmerd. 
Volgens het systeem gezien hoeven we 
weinig op God te vertrouwen. De treinen 
rijden wel, de zorg is fantastisch, ieder-
een heeft een opleiding. Maar vertrou-
wen we nog op Gods regering? Onze 
kernzin luidt: De mens is de kroon op de 
schepping en moet daarom verantwoor-
delijkheid voor de schepping dragen”.

1 Als God het ons duidelijk zegt, dan zullen wij vanzelf de goede keuze 
maken.

2 God heeft besloten alleen de mensen zalig te maken die in Jezus 
geloven.

3 Jezus is voor ons gestorven. Het is aan jou of je het gelooft of niet.
4 Ik kan zelf beslissen of ik God toe wil laten in mijn hart of niet.
5 Mensen kunnen het geloof weer verliezen. Dat staat zelfs in de Bijbel.

Stellingen

Leanne van Bale

Wij willen God niet zoeken, 

we willen dingen doen 

die makkelijker zijn of 

makkelijker lijken. 

19

De treinen rijden wel, de zorg is fantastisch, iedereen heeft een opleiding. Maar vertrouwen we nog op Gods regering?

De Bijbel leert ons 
duidelijk dat God 

man en vrouw heeft 
geschapen.

5 thema’s 
die jongeren in groepen 
hebben uitgewerkt.
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werkt.” “Het moet in het Latijn hè”, grapt een 
jongen. “Ora et labora is dat dan.” Er wordt 
even op Google gezocht. “Oh, dat staat 
niet in de Bijbel. Maar in Mattheüs staat er 
ook een tekst over zoeken en bidden.” Al 
bladerend door de Bijbel komen de jonge-
ren meer Bijbelteksten tegen. De jongeren 
schrijven een samenvatting van het bespro-
kene op een groot vel papier. Dirk-Jan maakt 
er een foto van en stuurt ze door naar de lei-
dinggevenden, zodat er op de jeugdvereni-
gingen nog over elke stelling doorgepraat 
kan worden. 

Jeugdsynode
Na de pauze is er tijd voor de Jeugdsynode. 
Van elke JV worden twee jongeren gekozen 
voor het moderamen. Eén ervan, Alexan-
der Bunt, wordt de voorzitter. Alle jongeren 
in de zaal leveren twee thema’s in. Onder 
luid geroezemoes schrijven ze ideeën op. 
Waar zouden artikelen van nu over moeten 
gaan? Veel thema’s worden genoemd. Over 
de plaats van muziek in het geestelijk leven, 
want “zingen is twee keer bidden”. Over wat 
de kern is van het christelijk geloof. Over 
eenheid in de kerk. Over interactie tijdens 
de preek. Over hoever je mee mag gaan met 
de ontwikkelingen in de maatschappij, zoals 
genetische manipulatie. Over de vraag of er 
maar één waarheid is. Over social media en 
of dat een christen belemmert. Over dat col-
lecteren onder het zingen oneerbiedig is… 
Het moderamen kiest vijf thema’s uit. De jon-

uit Veenendaal wil ook graag 
wat vragen beantwoorden. 
“Als ik maar in die glossy kom”, 
lacht hij. Hij kwam dankzij 
zijn vrienden in Amersfoort 
terecht. “Ik lees nooit in de 
Dordtse Leerregels. Ik vond het 
altijd best een beetje stoffig. 
In de kerk las ik weleens mee, 
maar dat oud-Nederlands is 
lastig te begrijpen. Door deze 
avond is duidelijker geworden 
wat de kern is en waarom ze 
zijn ontstaan.”

“In 1600 praatte iedereen over 
de uitverkiezing. Daar hebben 
ze toen veel over nagedacht en 
met hulp van de Heere een goed 
antwoord op gegeven. Ik denk 
ook wel dat dit Gods leiding is. Dit 
soort vragen over de verkiezing 
leven ook bij jongeren van nu. 
De Dordtse Leerregels kunnen 
hier meer over uitleggen. Op een 
avond als deze worden de Dordt-
se Leerregels dichtbij gebracht. 
Dit soort avonden zouden op 
meer jeugdverenigingen gegeven 
worden.”

Hendrik vindt de Dordtse Leerre-
gels waardevol. “Misschien is het 
wel goed om er uitleg bij te schrij-
ven. Of dat we ook over vragen 
van nu een duidelijk antwoord 
formuleren, net zoals de Nash-
ville-verklaring. Het moet voor 
iedereen duidelijk zijn wat de kerk 
gelooft. De Dordtse Leerregels 
gingen vooral over de verkiezing, 
maar nu discussiëren we ook nog 
over veel andere thema’s.”

Het moet voor 
iedereen duidelijk 
zijn wat de kerk 
gelooft.

geren gaan weer uiteen in groepen om elk bij 
een stelling een gemeenschappelijke visie te 
noteren (zie kader, pagina 33).

In groepen wordt er gediscussieerd en nage-
dacht. Lukt het de jongeren? Voor groep vijf is 
het lastig. Ze praten over het spanningsveld 
tussen God zoeken en door God gevonden 
worden. “Hier gaan we niet uitkomen,” zucht 
een jongere uit dit groepje. “Er is niemand 
die God zoekt, staat er in de Bijbel. Als we dat 
opschrijven, worden we dan niet zorgeloos? 
We kunnen ook een Bijbeltekst vinden waarin 
we juist worden opgeroepen om de Heere te 
zoeken. Het is zo moeilijk. Je moet jezelf be-
keren, maar je kan het niet.” De jongeren zijn 
even stil. Een ander neemt het woord: “Wie 
zei dat toch? Een oude christen. Die zei: ‘Als 
je nat wilt worden, moet je in de regen gaan 
staan. Als je bekeerd wilt worden, moet je 
de genademiddelen gebruiken’.” De jongen 
merkt op dat hij graag wil benadrukken dat 
het niet aan de Heere ligt als een mens niet 
bekeerd wordt. “Dat ligt aan ons.”

De tijd van discussie is voorbij. Alexander 
Bunt neemt weer het woord. Elk lid van het 
moderamen, tevens groepshoofd, presen-
teert de stelling van het groepje met de be-
langrijkste bevindingen. Ook deze zijn weer 
op een groot vel papier geschreven.

De avond wordt afgesloten. De Dordtse 
Leerregels maken duidelijk dat de belijde-
nis van de kerk altijd onder druk staat. Toch 
houdt de Heere Zijn kerk in stand, gefun-
deerd op de vaste grond van genade alleen. 
Dat is de kern!

Geloof is een 
weldaad die je 
uit genade van 
God gekregen 
hebtHendrik Mijnders17

Foto's: Cees van der Wal
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Wedergeboorte is
geen theologisch model, of 

een moeilijke theorie
Tenzij dat iemand wederom geboren 
wordt, hij kan het Koninkrijk niet zien. In het 
Grieks kan wederom geboren ‘opnieuw’ 
of ‘van bovenaf’ geboren betekenen. 
Jezus herhaalt dit en zegt dat het om een 
geboorte uit water en Geest gaat (vers 5). 
Het gaat om een tweede, nieuwe geboorte, 
die tegelijk een geestelijke geboorte is. Uit 
de Geest geboren! Een geboorte die reinigt 
en vernieuwt!

Moeten
In vers 7 gebruikt Jezus het woord moet. 
Wedergeboorte is dus iets dat móet. Wij, 
want Jezus spreekt vanaf dit vers in het 
meervoud, móeten wederom geboren wor-
den. Het geldt iedereen. Het móet, anders 
kun je Gods Koninkrijk niet zien (vers 3), of 
ingaan (vers 5). Jezus zegt: Hetgeen uit het 
vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit 
de Geest geboren is, dat is geest (vers 6).

Het is voor ons onmogelijk 
om het eeuwige leven in te 

gaan

Je bent een keer geboren. Je hebt een 
lichaam en je hebt een ziel. Maar dat is 
vlees. Paulus zegt dat vlees en bloed het 
Koninkrijk van God niet beërven kunnen (1 
Kor. 15:50). Hij zegt ook dat het bedenken 
van het vlees vijandschap tegen God is. 
Het vlees kan en wil zich niet aan God 
onderwerpen (Rom. 8:7). Dat is de diepe 
ernst van ons leven: vlees; zondig; vijand 
van God; buiten het Koninkrijk. Veroordeeld! 
Het is voor ons onmogelijk om het eeuwige 
leven in te gaan. Een nieuwe geboorte 
van bovenaf, totale vernieuwing, is nodig. 
Van beneden naar boven is er geen weg. 
Maar God opent een weg van boven naar 
beneden. Het is eenrichtingsverkeer.

Maar God opent een 
weg van boven naar 

beneden
Je móet wedergeboren worden. Misschien 
heb jij wel dezelfde vraag als Nicodemus: 
“Hoe kan dat?” Nu gebruikt Jezus nog 
een keer het woord moet. En dan gaat 
het over Hemzelf, De Zoon des Mensen. 
Je moet niet stoppen bij het moeten van 
de wedergeboorte; Jezus openbaart nog 
een geheim: het moeten van de Zoon des 
mensen. Ook dat is eenrichtingsverkeer. 
Het is echt alleen Gods liefde, 
geopenbaard in de zending van Zijn Zoon, 
waardoor wij, zondaren, behouden kunnen 
worden.

Verhoging
Eerst had Jezus gesproken over water en 
Geest. Woorden die je doen denken aan 
een profetie uit Ezechiël (Ez. 36:25-27). Nu 
neemt Hij het beeld van de koperen slang 
(Num. 21:9). God strafte de Israëlieten tij-
dens de woestijnreis door vurige, dodelijke 
slangen. Het mopperende volk kwam tot 
inkeer: “Mozes, we hebben gezondigd, bid 
voor ons”. De Heere gaf Mozes de opdracht 
om een koperen slang te maken en die 
hoog op te richten, zodat iedereen de slang 
kon zien. 

Wat hebben deze 
dingen gewogen op het 

middelaarshart van Jezus

Nu zegt Jezus tegen Nicodemus: “Zoals 
Mozes de slang in de woestijn verhoogd 
heeft, zo moet de Zoon des mensen ver-
hoogd worden.” Wij moeten wederom 
geboren worden, maar dit moét ook! Van 
wie? Waarom? Dit moet van de Vader. Het 
is het grote doel van Jezus’ komst. Hij móet 
verhoogd worden. Hij moet aan het kruis, 
vanwege onze zonden. Het moet ook, om-
dat de Schriften van het Oude Testament 
Hem die weg wijzen. De Schriften móeten 
vervuld worden (Joh. 3:14; Luk. 24:26) Het 

N
icodemus komt in de 
nacht, of laat in de avond, 
naar Jezus toe. Het valt je 
misschien op dat hij hele-
maal geen vraag stelt aan 

Jezus. Maar waarom komt hij dan? Jezus 
wist allang dat Nicodemus zou komen. Hij 
weet ook, hoewel Nicodemus heel beleefd 
begint, dat hij vol met vragen zit. Jezus Zelf 
wist wat in de mens was (Joh. 2:25). Op de 
niet gestelde vraag, antwoordt Jezus heel 
direct: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij 
dat iemand wederom geboren wordt, hij 
kan het Koninkrijk Gods niet zien (Joh. 3:3). 

Wedergeboorte
Wedergeboorte is geen theologisch mo-
del, of een moeilijke theorie. Het gaat er 
allereerst om hoe dit woord, en de wereld 
achter dit woord, in de Bijbel te vinden 
is. De Bijbel is er vol van. Ook het Oude 
Testament! Jezus is hier in gesprek met 
een Schriftgeleerde. Iemand die het Oude 
Testament kent. Jezus kiest in dit gesprek 
woorden en beelden die terug te vinden 
zijn in de Schriften. 

moet óók, opdat een ieder die in Hem ge-
looft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft. Wat hebben deze dingen gewogen 
op het middelaarshart van Jezus! Geeft dat 
jou, in je verdriet over de zonde en in jouw 
vraag naar redding, geen moed?

Zien op Jezus
Geloven is kijken. Zien op Jezus, zoals de 
doodzieke Israëlieten naar de slang keken 
en beter werden. Als je de geschiedenis 
van de koperen slang leest, dan staat er 
dat iedereen die de slang aanziet genezen 
werd. Aanzien, of aanschouwen zijn ver-
ouderde woorden. Het is niet zomaar even 
kijken. Het betekent dat je je blik heel doel-
bewust, met alle aandacht, op iets richt. 
Daar gaat het om. Daarvoor heeft God Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven. Tot behoud. 
Die beweging gaat van God uit. Wij hebben 
niet om redding gevraagd, maar God had 
Zijn wereld zo lief, dat Hij Zijn Liefste gaf. 
Het volbrachte werk van Jezus Christus is 
het enige, krachtige middel tegen het gif 
van de zonde.

Paspoort van het Koninkrijk
Alleen een nieuwe geboorte, uit de Geest, 
is het paspoort waarmee je het Koninkrijk 
van God kunt binnengaan. En dat is meer 
dan alleen maar een papiertje. Je moet 
zelfs helemaal een ander mens worden. 
Dat is het werk van de Heilige Geest. De 
grond is Gods vaderlijke liefde en de prijs 
van het paspoort is het bloed van Jezus, 
Gods Zoon. Ben jij wedergeboren? Dan 
kun je niet zonder het kruis van Christus, 
dat voor de ogen van schuldige zondaren 
wordt opgericht. Jezus, Uw verzoenend 
sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Hij 
kwam van boven. Hij werd aan het kruis tot 
zonde gemaakt (2 Kor. 5:21). Zie Hem aan. 
Hij overwon.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet

Eenrichtings-
verkeer

Er gaat geen preek 
voorbij of je hoort de 
woorden bekering, 
wedergeboorte en 
geloof. Begrippen die 
de kern van Dordt 
raken. Wat betekenen 
ze? Kom, en luister 
mee met een gesprek 
tussen twee rabbi’s. 
Die Ene Rabbi, Jezus 
van Nazareth, kan 
het je als geen ander 
uitleggen.

Bijbelstudie over het gesprek 
tussen Jezus en Nicodemus

JOHANNES 3:1-21

Tekst 
DIRK-JAN NIJSINK
(JEUGDWERKADVISEUR +16)

#wedergeboorte 
#geloof

Bijbelstudie
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HELP, 
DE TOREN 
VALT OM!
Als je de toren van de Grote Kerk 
ziet, hoef je niet aan jezelf te twijfe-
len. Nee, met je ogen is niets mis. 
Die toren staat behoorlijk scheef! 
Als hij maar niet omvalt! Dat zal niet 
zo snel gebeuren. De toren staat 
al vanaf de bouw in de veertiende 
eeuw scheef. Daarom is-ie ook 
niet af. Tijdens de bouw verzakte 
de toren. De bovenste vijftig meter 
ontbreekt daarom. Tijdens de res-
tauratie tussen 1953 en 1973 is het 
verzakken gestopt. De toren staat 
nu zo’n 2,25 meter uit het lood. Ook 
niet zo gek, als je bedenkt dat die 
toren twaalf miljoen kilo weegt.

Tip: Wil je een leuke stadwan-
deling maken? Koop dan het 
boekje: Help, de toren valt om, 
van Frits Baarda. Je ontdekt nog 
veel meer leuke weetjes over de 
oude stad.

SCHAPENKOPPEN
Waarom heten mensen uit Dordrecht 
schapenkoppen? Er bestaat een mooi 
verhaal over. De Dordtenaren moesten 
veel belasting betalen. Twee inwoners 
uit Dordt bedachten een geweldig plan 
om eronderuit te komen. Ze kochten 
een vet schaap en deden het kleren 
aan, zodat het op een jongetje leek. Ze 
lieten het schaap tussen hen in lopen. 
Het leek goed te gaan. De poort zwaai-
de open en ze hoefden geen belasting 
te betalen. Maar helaas… een hond zag 
wel dat het een schaap was en begon 
heel hard te blaffen. Het schaap schrok 
daar zo van dat het een langgerekt 
‘bèèèèèèèèèèèèèh’ liet horen. De 
smokkelaars werden gearresteerd. En 
zo heten alle Dordtenaren 'schapen-
koppen'.

Kosten
De Synode heeft een lief duitje gekost. 
Onderhoud, huisvesting én salarissen. 
Allemaal betaald door de Staten Generaal! 
De vergoedingen waren royaal, zeker als je 
bedenkt dat het gewone salaris voor een 
predikant in die tijd 1,50 gulden per dag 
was. Voorzitter Johannes Bogerman kreeg 
zelfs 13 gulden per dag en daarnaast nog 
een 377 gulden. De Engelse afgevaardig-
den kregen zelfs 20 gulden! Het liep alle-
maal behoorlijk in de papieren. De totale 
kosten werden geschat op 100.000 gulden, 
maar het was mogelijk veel meer.

De staartster
Vanaf november 1618 was er aan de ster-
renhemel iets bijzonders te zien. Een ‘staar-
ster’. Tekenen aan de hemel vervulden de 
mensen in vroeger eeuwen met vrees. Wij 
weten nu dat het om een heldere komeet 
ging. Maar de staartster van 1618-1619 
zorgde ervoor dat “veel luyden uyt haer 
bedde sprongen om te kijcken met verwon-
deringe ende vrese anders niet als ofter 
[alsof er] een alarm hadde geweest.” Wat 
zou deze vreemde ‘ster’ te zeggen hebben?

Geroezemoes
De voertaal tijdens de synode was Latijn. 
De mensen op de publieke tribune konden 
er geen touw aan vast knopen. Niet gek 
dus dat bezoekers nogal wat lawaai maak-
ten. Een van de afgevaardigden maakte 
zich daar nogal boos om en ging te keer 
tegen ‘de vrouwtjes’ en de onrustige jon-
gens op de ‘galaerij’.

Synodeweetjes 
met een knipoog

Zeg je Synode, dan zeg je 
Dordrecht. De Dordtse 
Leerregels dragen de 
naam van de stad waar ze 
opgesteld zijn. Maar dat is 
lang niet het enige dat Dordt 
voortbracht. Dordrecht is 
verrassend veelzijdig. De 
leukste weetjes lees je hier.

DE SCHAT VAN 
DE ROZENHOF
De Rozenhof is een groot en mooi gebouw dichtbij Station 
Dordrecht. Wil je het kopen? Dan moet je eerst de koopakte 
ondertekenen en daar staat iets geks in. Als je de schat van 
graaf W.R.A.C van Rechteren Limpburg vindt, moet je deze 
teruggeven aan de familie! Toen de graaf er vroeger woonde 
is er een keer bij hem ingebroken. De graaf dacht dat de dief 
de schat begraven had op het landgoed. Toen hij het landgoed 
verkocht, liet hij vastleggen dat als de schat ooit gevonden 
werd op het landgoed, deze terug moest naar zijn familie. Door 
de jaren heen is er vaak gezocht naar de schat, maar tot op 
heden is er zelfs nog geen zilveren vorkje gevonden.

12.
000
000kg.

FRIKANDEL
Wat hebben de Dordtse Leerregels en 
de populaire langwerpige snack ge-
meen? Ze komen beide uit Dordrecht! 
Slagersknecht Gerrit de Vries draaide 
vanaf 1952 de lekkerste gehaktballen. 
Iedereen was er verzot op. Maar in 
1954 kwamen er voorschriften over wat 
er wel en niet in een gehaktbal mocht 
zitten. Toch wilde De Vries zijn heerlijke 
gehaktballen blijven maken. De oplos-
sing? Een nieuwe vorm: langwerpig. De 
frikandel was geboren.

Dordt met 
een knipoog

Tekst 
JACO PONS 
(JEUGDWERKADVISEUR +12)
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Bekering

Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heere Jezus,
tussen ons en de Vader, naar Uw Woord
mogen wij zonder zonde zijn en wezens,
wat er ook in ons leven is gebeurd.

Ik deed, van alles wat gedaan kan worden,
het meest misdadige, en was verdoemd.
Maar Gij hebt God een witte naam genoemd,
met die van mij. Nu is het stil geworden,
zoals een zomer om de dorpen bloeit.

…

En moeten ook de bloemen weer verdorren:
mijn lenden zijn omgord, mijn voeten staan geschoeid:
uit Uwe hand ten tweede maal geboren,
schrijd ik U in het donker tegemoet.

... en met gevaar voor eigen leven de 
kerk binnenstappen. Weet jij hoe dat 
voelt?

Waarschijnlijk niet. Jij mag in alle 
vrijheid 400 jaar Dordt  herdenken. 
Gelukkig! Maar voor veel christe-
nen in Noord-Korea en het Midden-
Oosten is het dagelijkse realiteit. 
Toch verspreiden zij Gods Woord, in 
vertrouwen op de Heere. 

Wij steunen de Vervolgde Kerk en 
willen hen bemoedigen om stand te 
houden tegen alle verdrukking in.

Help je mee? 

IBAN: NL52 INGB 0000 3074 47
o.v.v. Vervolgde Kerk

Diepste geheim
je Bijbel openslaan...

Doneer en verspreid gods woord onder vervolgde christenen!

in het

v e r b i n d t  j o n g e r e n

Gratis 
welkomst cadeau!
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"Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te"
"Want Gij hebt ons gemaakt naar u, en ongerust is ons hart totdat het zijn rust vindt in U"

Augustinus, Belijdenissen, I, 1

Onrustig is
het hart...

het binn  enste

Schep mij ee n

en vernieuw in

van mij ee n

rein hart, o God!

vasten gee st.
Psalm 51 vers 12 en 13

jbgg.nl/daniel

Daniël, het blad voor jou

Neem nu een abonnement op Daniël 
en ontvang gratis een  set van 6 mooie 
ansichtkaarten!

O 6 maanden voor € 15,-
O  Jaarabonnement voor €27,50
Ben je al abonnee? Geef dan een (half)jaar Daniël 
 cadeau en  ontvang zelf ook een setje kaarten.

Ga voor een abonnement naar

Gerrit Achterberg

Dichter bij Dordt

CONTRAST40



Het is een regenachtige, winderige 
dag als Reuben, Myrna en Maurits 
ons meenemen op tour door hun 
stad: Dordrecht. Toch mag dit 
onstuimige weer de pret niet 
drukken. Dordrecht is niet alleen 
historisch gezien een interessante 
plek, maar het is ook een stad met 
veel leuke hotspots. De Dordtse 
jongeren laten ons een tiental 
mooie, interessante en sfeervolle 
plekken zien.

Ka
art

 van
 Dordrech

t

Dordrecht 
van synode 
tot chocolade

Tekst ANTONET VAN TILBURG EN JO-ANNE KRIJGSMAN 
(REDACTIELEDEN VAN JONGERENBLAD DANIËL)

Fotografie MARIËT HEIKOOP
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1. Villa Rozenhof
Myrna trapt af met Villa Rozenhof. 
Een beetje verscholen achter andere 
gebouwen vind je in een klein straatje 
dit imposante gebouw. Een prachtige 
monumentaal pand waarin nu vooral 
kantoren huizen. Myrna vertelt ons dat 
Villa Rozenhof vroeger het middelpunt 
van een groot landgoed was, maar daar 
is nu niets meer van te zien. Het impo-
sante gebouw is in 1891 ontworpen door 
de bekende architect Dolf van Gendt en 
werd bewoond door graaf van Rechteren 
Limburg. Voor Myrna is het ook een beet-
je bekend terrein. Musicus Cor Ardesch, 
haar orgelleraar, houdt hier kantoor.

2. Grote Kerk
Als er iets bekend is in Dordrecht, 
dan is het de Grote Kerk. Het is hét 
boegbeeld van Dordt - steekt letterlijk 
met kop en schouders boven de rest 
uit - en is in het centrum én vlak bij het 
water te vinden. Veel muzikale avonden 
uit de regio vinden plaats in deze kerk 
met haar gerestaureerde Kamorgel en 
prachtige akoestiek. Myrna speelt ook 
met regelmaat op dit enorme orgel 
tijdens haar lessen. Ze vertelt dat dit 
orgel maar liefst drieduizend pijpen 
heeft. De koster vertelt ons dat er in 
het verleden ze is vergeten wanneer 

- een grote brand is geweest, maar 
sinds 1470 ziet de kerk eruit zoals hij 
nu is. Een maquette en glas in lood ra-
men vertellen de bezoekers het verhaal 
van de synode en de rol van de Grote 
Kerk hierin. 

Tip: De entreeprijs voor de kerk
is €2 en de toren beklimmen kost €1, 
het prachtige uitzicht over Dordrecht 
is de moeite van de klim (275 traptre-
den) zeker waard! Check voor je gaat 
wel even de openingstijden. 

3. Nobel’s Brood 
Toe aan ontbijt, lunch of iets lekkers tussendoor? Aan 
de voet van de Grote Kerk vind je Nobel’s Brood, een 
authentieke bakkerij die gerund wordt door Sander en 
Willemijn Nobel. Hun inspiratie heeft Franse roots en 
er wordt gebruik gemaakt van lokale en biologische 
producten. Naast allerlei soorten brood vind je in dit 
winkeltje ook jam, sap, honing en zuivel. Woon je in 
Dordrecht of Zwijndrecht? Dan wordt je brood zelfs 
vers thuisbezorgd. Volgens Myrna is deze hippe bak-
kerij een echte hotspot in Dordrecht. 

4. Stadhuis
Maurits neemt ons mee naar het 
stadhuis van Dordrecht. Hij vertelt 
dat daar tegenwoordig heel wat 
getrouwd wordt, maar dat dat lang 
niet altijd zo is geweest. Het stad-
huis van Dordrecht was vroeger 
een markthal en werd in 1383 ge-
bouwd voor Vlaamse kooplieden. 
In 1544 namen de bestuurders van 
de stad hun intrek in het gebouw 
en werd het in gebruik genomen 
als stadhuis. Het plein voor het 
stadhuis is aangelegd in 1679. Het 
gebouw raakte zijn middeleeuwse 
gevel kwijt en kreeg, bij een grote 
verbouwing in de negentiende 
eeuw, een nieuwe, neoclassicisti-
sche gevel en trap. 

In het stadhuis zijn oude schilderij-
en en voorwerpen te zien, die iets 
met de stad en haar geschiedenis 
te maken hebben. Er staat een 
borstbeeld van Johan de Witt - wie 
kent hem niet? In het stadhuis is 
ook een Joods Monument te vin-
den met daarop de namen van 221 
Joodse Dordtenaren die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn omge-
komen.

5. Trinitatiskapel 
De volgende stop is de Trinitatiskapel, 
een eeuwenoude kapel met een lange 
geschiedenis, die zeker de moeite 
waard is om eens na te gaan. Op 
zondag 5 maart 1690 had de plechti-
ge inwijding van deze Lutherse kerk 
plaats. Tot op de dag van vandaag zijn 
hier tweewekelijks diensten van de 
Evangelisch-Lutherse gemeente. Het 
orgel in de kerk dateert uit 1779. Het 
werd gebouwd door Andries Wolfferts, 
die gebruik maakte van het nodige 
pijpwerk uit het eerdere orgel uit 1733. 

De Trinitatiskapel is voor een schappe-
lijke prijs te huur voor, bij het karakter 
van het gebouw passende, activiteiten. 
Uiteraard is de kapel geschikt voor 
kerkdiensten, maar ook voor lezingen 
en concerten. 

Reuben, die ons vertelt over deze kerk, 
ziet veel symboliek in deze plaats. De 
deuren van deze kerk staan altijd open. 
De kerk heeft door de eeuwen heen 
altijd dienstgedaan als Godshuis in het 
midden van de stad. Reuben merkt op 
dat dat een beeldspraak zou moeten 
zijn voor ons eigen leven. Staat God in 
ons leven ook centraal?

6. Hof van Nederland
De volgende stop is het Hof van Neder-
land, een belangrijke historische plek in 
Dordrecht - zeker rondom de vieringen 
van de Dordtse Synode, nu 400 jaar gele-
den. Maurits wijst ons op de ultramoder-
ne robot die op het plein staat en in zeven 
maanden heel de Bijbel (Statenvertaling) 
overschrijft. Dat is precies even lang als 
een monnik er vroeger over deed. Erg 
leuk om te zien! Maurits vertelt ook nog 
iets over de historie van het Hof. Lang 
geleden stond op deze plek een Augus-
tijnerklooster, een geschenk van graaf 
Floris V in 1275. Na een allesverwoesten-
de brand werd het huidige Hofcomplex 
in 1512 in Renaissancestijl herbouwd. 
Maurits noemt dat het Hofcomplex vooral 
bekend is van de eerste vrije Statenverga-
dering, die hier in 1572 gehouden werd. 
Tegenwoordig huist er een cultureel 
centrum in het complex. 
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9. Groothoofd 
Van chocolade gaan we weer terug naar 
de geschiedenis. Maurits leidt ons naar 
de eeuwenoude Groothoofdspoort. Een 
prachtig, historisch punt in de binnen-
stad met uitzicht op drie rivieren die hier 
samenkomen: de Oude Maas, de Noord 
en de Merwede. Op de poort zijn tal van 
historische kenmerken en tekeningen 
te zien. De kern van de poort stamt oor-
spronkelijk al uit de veertiende en vijftien-
de eeuw, weet Maurits te vertellen.

10. Villa Augustus
Last, but not least: Villa Augustus! 
Voor vele Dordtenaren de plek bij 
uitstek voor een bakje koffie met 
overheerlijke cheesecake. Reuben 
heeft goede herinneringen aan de 
keren dat hij hier gegeten heeft en 
raadt iedereen aan om hier eens 
te lunchen, te dineren of een kopje 
koffie te drinken. De markt voor 
het restaurant en de tuin achter 
het restaurant zijn zeker de moeite 
waard. Wil je een nachtje in het 
prachtige Dordrecht verblijven? 
Dan kun je een van de sfeervolle 
(drijvende) hotelkamers bij Villa 
Augustus boeken. 

Walk the tour! 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je 
zelf de stad van de Synode ontdekken? 
Parkeer je auto bij de Spuihaven, voer de 
tien punten van deze tour in op Google 
Maps en bekijk zélf de hoogtepunten 
van Dordrecht. Voor Villa Augustus is het 
handig om met de fiets of auto te gaan, 
of de bus te nemen. Ook als je met het 
OV naar Dordrecht komt, is deze tour erg 
leuk om te doen! Beklim de toren, haal je 
lunch bij Nobel’s brood en leer daarna de 
geschiedenis van Dordt kennen. Geniet 
van overheerlijke chocolade en sluit af 
met een diner bij Villa Augustus. Een 
compleet dagje uit! 

8. Olala Chocola
Een bekend chocoladeatelier dat iedere 
Dordtenaar kent: Olala Chocola. Maurits 
houdt het kort, volgens hem kun je hier 
beter proeven dan luisteren. Hij heeft 
groot gelijk, de chocolade smelt op de 
tong. Terwijl we rondkijken het winkeltje 
vol heerlijkheden, maken we een praatje 
met de eigenaar, die ondertussen cho-
colade eieren aan het maken is. Hij moet 
hard werken om de vele orders bij te 
houden. 

7. Augustijnenkerk
Verbonden aan het Hof, ligt de 
Augustijnenkerk. Op zondag 17 juli 
1572 is hier de eerste hervormde 
kerkdienst in Dordrecht belegd en 
sindsdien doet de kerk dienst als 
bedehuis van de Hervormde Ge-
meente alhier. Ook deze kerk is van 
grote betekenis geweest voor het 
burgerlijke en Godsdienstige leven 
in de oudste stad van Holland en 
voor de Republiek der Zeven Ver-
enigde Nederlanden, vertelt Reu-
ben. Terwijl we langs de kerk lopen 
om de ingang aan de zijde van de 
Voorstraat te zien, deelt hij vol on-
geloof mee dat er naar het schijnt 
ongeveer 8.000 mensen begraven 
liggen in deze kerk: “Ik geloof het 
ook niet, maar ze zeggen het...” 
Op serieuzere toon: “Net als bij de 
Trinitatiskapel, spreekt ook hier de 
kerk als het ware weer tot ons: is 
God het centrum van ons leven?”

Myrna Hollebrandse 
woont doordeweeks op het internaat in 
Dordrecht, omdat haar ouders schippers 
zijn. Dordrecht is letterlijk haar thuis-
haven. Ze zit in 5VWO en speelt graag 
orgel op het Kam- en Bachorgel in de 
Grote Kerk.

Maurits Stuut 
is assistent-accountant bij Visser & Vis-
ser. Hij is geïnteresseerd in politiek en 
houdt van muziek. In zijn vrije tijd zaal-
voetbalt hij graag. Hij is een geboren en 
getogen Dordtenaar. 

Reuben Hofman 
woonde in zijn leven op drie verschillen-
de continenten en woont nu in totaal vijf 
jaar van zijn leven in Dordrecht. Reuben 
studeert Global Law aan Tilburg Univer-
sity en leest graag over politiek en ge-
schiedenis. Ook houdt hij van voetballen.
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E
en willekeurige winterdag. Aan het begin van de 
middag besluit ik om weer eens contact te leggen 
met een ruim zeventigjarige vrouw, die ik meerma-
len had bezocht. Het eerste gesprek op een snik-
hete zomerdag staat in mijn geheugen gegrift. Ze 

vertelde over de hevige pijn die ze al decennialang heeft. Ze was 
levensmoe, echt óp. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld 
is, vertelde ze over haar overweging om euthanasie aan te vra-
gen. Toch ontstond er ruimte om te spreken over de enige troost 
in leven en sterven. Tot mijn verrassing diepte ze halverwege 
het gesprek een Bijbeltje op; ergens onderuit de kast. We lazen 
er uit. Lukas 19, over Jezus en Zacheüs. Jezus kwam voorbij en 
Hij sprak: Ik moet heden in uw huis blijven. Die roepstem is nóg 
actueel! De tranen liepen haar over de wangen. Je voelde in 
haar flatje iets van de diepe ernst van de Evangelieboodschap. 
Meerdere bezoeken volgen. De laatste tijd houdt ze het contact 
wat af. En ze is er eerlijk over dat de gesprekken over euthanasie 
doorgaan. Vanmiddag belde ik haar opnieuw. Haar man aan de 
lijn. Twee uur geleden is ze overleden. Een zelfgekozen dood…

Later die middag sprak ik een jonge moslim. Op straat had ik hem 
ontmoet en we raakten in gesprek. Hij beloofde binnenkort langs 
te komen. Het leek mij een toezegging uit beleefdheid. Het is dan 
maar de vraag of je zo iemand terugziet. Een dag later stond hij tot 
mijn verrassing ineens voor mijn neus. We hadden een intensief 
gesprek: over Wie God is, Wie Jezus is, Zijn eniggeboren Zoon. 
Over de weg tot verlossing. Over het Lam van God en Zijn offer. 
Natuurlijk kreeg hij een Bijbel mee naar huis. Nu, een week later, 
spreek ik hem weer. Hij blijkt in de achterliggende week het hele 
Mattheüs-evangelie gelezen te hebben. Zijn Bijbel staat vol onder-
strepingen, aantekeningen en vragen. Een hongerige moslim. Is 
het de ware honger en dorst naar Gods gerechtigheid? 

Twee ontmoetingen in eeuwigheidslicht. Het ene hoopgevend, 
het andere huiveringwekkend. Je kunt er moedeloos van wor-
den. Of krampachtig. In het evangelisatiewerk is de uitverkiezing 
geen struikelblok, maar een diepe troost. God is het Die mensen 
trekt uit de duisternis tot Zijn wonderbare licht. Zijn Woord heeft 
grote kracht. Zalig worden of verloren gaan, het is Zijn zaak. 
Hij werkt alle dingen naar de raad van Zijn wil. Maar in de uit-
werking daarvan gaat het Evangelie voorop. De belofte van dat 
Evangelie is dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, 
niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. Daarom moet die 
belofte aan alle mensen worden verkondigd en voorgesteld, zon-
der onderscheid, met bevel van bekering en geloof. (DL 2 par. 5). 
Hij staat Zelf in voor de vrucht! 

Dordt in 
Rotterdam

Tekst 
ERIK-JAN VERBRUGGEN (VELDWERKER 
INLOOP- EN BIJBELHUIS ‘IN DE GOUW-
STRAAT’ IN ROTTERDAM-CHARLOIS)
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Een kerk die de tijd voor jongeren neemt. Hen leidt; 
voor hen bidt; naast hen staat en naar ze luistert. 
Een kerk die tegelijk ook tegen een stootje kan, als 
jongeren met hun vragen de kracht meten. Zo’n 
kerk voor jongeren, daar maken wij ons sterk voor! 
De Jeugdbond ondersteunt het jeugdwerk in de 
Gereformeerde Gemeenten, vanuit het verlangen 
dat jongeren God kennen door Jezus Christus. 

v e r b i n d t  j o n g e r e n

Jongeren mogen van 
de kerk iets verwachten…

Word 
donateur 

van de 
Jeugdbond

DRUK 
jongeren de
HAND

Druk jongeren de hand 
en word donateur of 
geef een gift!
 www.jbgg.nl/steun-ons


