Treffer
oktober 2015 / nummer 2 / jaargang 15

12-16

Dordtse leerregels

Vijf vingers
omhoog
v e r b i n d t j o ng e r e n

colofon
Verenigingsblad voor
jongeren van 12 tot 16 jaar
Verschijnt zeven keer per jaar
Jaargang 15

Dordtse Leerregels
Maandag 6 mei 1619. De Kloveniersdoelen in
Dordrecht zit stampvol met mensen. In deze oude zaal
vindt al 29 weken lang, 6 dagen in de week een grote
kerkelijke vergadering plaats: De Nationale Synode
van Dordrecht. Vandaag zullen dominees om de beurt
de nieuwe ‘Dordtse Leerregels’ voorlezen. Op de
galerij staan de belangstellenden te luisteren.

ISSN: 1568-8844
Redactie
Martijn Dekker
Annemieke Harbers
Abigaïl Janse

Deze Treffer gaat over de Dordtse Leerregels die rond
1619 geschreven zijn. Je leest ze nog altijd achterin
je Bijbel. Misschien wordt er in jullie gemeente
wel eens uit voorgelezen. Dit was het antwoord
van de Nationale Synode op de dwalingen van de
Remonstranten van die tijd.

Jaco Pons - eindredactie
Arianne van Rumpt
Marije Wisse
John van Zetten
Abonnementen
Gratis voor leidinggevenden
van aangesloten verenigingen.
Particulier abonnement:
Prijs € 15 per jaar
(inclusief verzendkosten).
Een abonnement kan alleen
aan het einde van een jaargang
worden stopgezet.

De dwaling van de Remonstranten speelde in die
dagen. Op de Synode werden deze dwalingen
veroordeeld. Maar ook vandaag zijn deze dwalingen
nog springlevend. Misschien denk je wel eens: Is het
wel zo erg met mij gesteld dat ik totaal verdorven
ben? Of: Waarom heeft God mensen uitverkoren? Dat
zijn moeilijke vragen. Vooral omdat wij niet de wijze
bedoelingen van God kunnen begrijpen. Wij zijn maar
mensen, zondige mensen. Wij kunnen God niet zomaar
begrijpen door logisch te redeneren. Hij zegt Zelf: Mijn
gedachten zijn niet uw gedachten.
Het zijn wel belangrijke vragen. Vragen waar de
Dordtse Leerregels vanuit de Bijbel antwoord op
geven. Daarom is het goed om met elkaar stil te staan
bij deze belijdenis.
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Bijbelstudie

Tulip
De Dordtse Leerregels zijn opgesteld door
de Synode van Dordrecht die in 1618 en
1619 gehouden werd in Dordrecht. De grote
kerkelijke vergadering werd bij elkaar geroepen
door de Staten Generaal van de Verenigde
Nederlanden om een uitspraak te doen over
de opvattingen van de remonstranten. Op de
synode werd de leer van de remonstranten
veroordeeld. Hun leer was tegen de Bijbel. De
Dordtse Leerregels hebben vijf hoofdstukken.
Daarom worden ze ook wel de Vijf artikelen
tegen de Remonstranten genoemd. Er werd
voor vijf hoofdstukken gekozen, omdat de
Remonstranten ook vijf artikelen hadden. De
hoofdstukken gaan over:
1.
2.

De Goddelijke verkiezing en verwerping
De dood van Christus en de verlossing van
de mensen door deze dood.
3/4. De verdorvenheid van de mensen en de
bekering tot God
5.
Van de volharding der heiligen

De Dordtse Leerregels kunnen in vijf woorden
worden samengevat. Ze worden ook wel
de vijf punten van het Calvinisme genoemd
(´Five points of Calvinism´). Er is een makkelijk
Engelstalig ezelsbruggetje om deze vijf punten
te kunnen onthouden. De vijf punten worden
samengevat met het woord: TULIP (Engels voor
tulp).

T Total depravity

Totale verdorvenheid

U Unconditional election

Onvoorwaardelijke verkiezing

L

Limited atonement
Beperkte verzoening

I

Irresistible grace
Onweerstaanbare genade

P Perseverance of the saints

Volharding van de gelovigen

Op de volgende bladzijde ga je in groepjes
met de vijf hoofdstukken aan de slag. Elk
groepje krijgt één hoofdstuk waar je met
elkaar verder over na gaat denken.
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Lees de tekst en beantwoord bij het
bijbelgedeelte de volgende vragen:
t Wat lees je in dit bijbelgedeelte hierover?
t Wat betekent dit?
t Wat leer jij hieruit?

Beperkte verzoening
Totale verdorvenheid

De mens is door de zonde totaal verdorven en
kan zich uit zichzelf niet tot God bekeren. Het
is enkel door de goedheid en de wil van God
als een mens wedergeboren wordt door het
Woord van God. De zonde doortrekt de hele
mens. Elk deel van de mens is door de zonde
bedorven

Opdracht

De belofte van het Evangelie wordt aan alle
mensen die het horen aangeboden. Het bevel
om je te bekeren klinkt. God wil dat iedereen
die geroepen wordt tot Hem komt. Als je tot
Hem komt, belooft Hij rust en het eeuwige
leven. Er is verzoening in Hem voor de Zijnen,
en alleen voor hen. Voor hèn is Jezus gestorven.
Buiten Jezus is er geen leven.

Opdracht
Lees Johannes 10: 7-18 en
beantwoord de drie vragen.

Lees Romeinen 3: 9-20 en
beantwoord de drie vragen.

Onweerstaanbare genade
Onvoorwaardelijke verkiezing

Verkiezing betekent dat er een keuze gemaakt
wordt. Het is een keuze van God. Hij kiest
wie tot Hem komt. Dat is niet gebaseerd
op de verdienste van de mens. Er zijn geen
voorwaarden waarop God mensen kiest. Zijn
keuze is gebaseerd op Gods genade.

Opdracht
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Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig
worden. Maar hoe moet dat dan? Je voelt
wellicht de spanning. Zelf kan je niet geloven,
maar je moet daarvoor naar God toe. Hij werkt
door Zijn Woord en Geest. Die zijn krachtig en
die zijn niet tegen te houden. Gods genade is
niet tegen te houden.

Opdracht
Lees 1 Thessalonicenzen 1:

Lees Romeinen 9:13-26 en

2-10 en beantwoord de drie

beantwoord de drie vragen.

vragen.
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Volharding van de gelovigen

Gods genade kan je niet verliezen. Een gelovige
kan echter niet het hele leven heilig leven en
zal telkens weer zonde in zijn leven ontdekken.
Dat kan hen verdrietig maken, maar God zal
Zijn werk Zelf afmaken. ’s Zondags hoor je het
de dominee zeggen: …Die niet zal laten waren
wat Zijn hand begon. In Zijn handen is Gods kind
veilig. Hij leidt hen door dit leven en neemt hen
eens in eeuwige heerlijkheid op.

Opdracht
Lees Filippenzen 1: 3-11 en
beantwoord de drie vragen.

Weetje

TULIP is een Engels ezelsbruggetje om te onthouden waar het in de Dordtse
Leerregels over gaat. Tulip betekent in het Nederlands: tulp. In Nigeria kennen
ze deze bloem niet. Daarom hebben ze daar een ander ezelsbruggetje: de vijf
vingers die naar de hemel wijzen. De vijf vingers zeggen iets over de mens, over
God, over Christus, over de Heilige Geest en over het volk van God.
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Vijf vingers

naar boven
‘Christus is voor iedereen gestorven! Je hoeft alleen maar te geloven en Jezus aan
te nemen.’ Misschien heb je dat iemand wel een horen zeggen. Op zichzelf is
het waar dat door het lijden en sterven van de Heere Jezus iedereen kan zalig
worden. Zo groot is de rijkdom van Gods genade. Toch klopt het niet als je
zegt dat iedereen ook zalig zal worden. Dat zeiden de Remonstranten ook.

6

treffer

De Remonstranten waren volgelingen van
Arminius. Hij was hoogleraar in Leiden. De leer
van de Reformatie klopte volgens hem niet. Hij
had een aantal bezwaren en die stak hij niet
onder stoelen of banken. Doordat hij ineens
andere dingen vertelde, trok hij de leer scheef.
Hij schreef vijf artikelen waarin hij liet zien
dat God mensen uitkoos, omdat ze zo netjes
geloofden. En dat ons hart helemaal verdorven
is, dat was niet waar. Uiteindelijk bleek dat de
zaligheid niet in de handen van God ligt, maar
dat de mens zelf mee kon helpen om zalig te
worden.
Natuurlijk kwamen er mensen in opstand
tegen de leer van Arminius. De tegenstanders
van Arminius werden contra-remonstranten
genoemd. Gomarus was hun leider. Hij was
hoogleraar in Leiden en bestreed de leer van de
remonstranten. Op de Synode van Dordrecht
werd uitgesproken dat Arminius een dwaalleer
bracht. De Remonstranten werden zelfs de zaal
uitgezet.
De Synode besloot om de Dordtse Leerregels
te schrijven. Ze worden ook wel ‘de Vijf
artikelen tegen de Remonstranten’ genoemd.
Ze zijn een antwoord op de vijf artikelen die
Arminius schreef. In elk hoofdstuk wordt
eerst verteld hoe het wel is, daarna wordt er
aangewezen wat niet klopt (de verwerping van
de dwalingen).
Samen met de Heidelbergse Catechismus en
de Nederlandse Geloofsbelijdenis vormen

deze drie geschriften de ‘drie formulieren van
enigheid’. Je vindt ze nog steeds achterin je
Bijbel.
Maar hebben we niet genoeg aan alleen de
Bijbel? In de belijdenissen vinden we een korte
samenvatting van het Woord van God. Door
het kort en kernachtig op te schrijven, kun je
weerstand bieden aan dwalingen.
Hebben we iets aan de Dordtse Leerregels
in onze dagen? Bij alles wat er verandert, ons
mensenhart verandert niet. Ook in deze tijd
zijn er nog mensen die hetzelfde denken als
Arminius. Als je aan hen verteld over de vijf
punten (TULIP), dan haken ze af. Ze zwijgen
liever over de Bijbelse waarheden of passen
ze aan. Volgens hen word je wanhopig als je er
aan moet denken dat je totaal verdorven bent.
Ze roepen op om in Jezus te geloven en om zelf
te kiezen voor Jezus. Dat klinkt best plezierig,
toch? Maar waar heb je een reddende Jezus
voor nodig, als je niet in nood bent?
In de Dordtse Leerregels schittert Gods grote
genade en trouw tegen de zwarte achtergrond
van ons zondige bestaan. Hoe donkerder de
achtergrond, hoe groter Gods genade oplicht.
Het gaat om levensvragen. Wellicht zijn het
ook vragen die jou bezig houden. Lees daarom
in en over de Dordtse Leerregels. Immers, wie
hierin dwaalt, bedriegt zichzelf voor eeuwig. De
Dordtse Leerregels wijzen omhoog. Vijf vingers
omhoog: Niet ons, o Heere, niet ons, maar Uw
naam geef eer! (Psalm 115)

Stelling

Ik vind het moeilijk om te weten dat ik
niets aan mijn zaligheid kan doen.
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De verkiezing
“Geloof jij echt dat niet alle mensen zalig worden? Wil God dat? Hij is toch
liefdevol en zegt Zelf: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven. Dan is het toch voor iedereen?”
Worden alle mensen zalig of alleen de mensen die uitverkoren zijn? In
hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels gaat het over de vraag of God
besloten heeft dat er mensen uitverkoren of verworpen worden. Een moeilijk
onderwerp, maar toch goed om er over na te denken.

Zoals een luipaard

De Dordtse Leerregels beginnen bij de
schepping. God heeft alles goed gemaakt.
Wij hebben echter gezondigd. Ik gezondigd?
Adam heeft toch gezondigd? Dat is waar. Maar
Adam is jouw eerste voorvader. Adam is het
hoofd van het menselijk geslacht. Als onze
vertegenwoordiger heeft hij zich door de zonde
losgemaakt van God. Wat had jij gedaan als je in
de plaats van Adam stond?
Wat is het gevolg? Alle mensen zijn door de
zonde meegesleept. Onze natuur is helemaal
verdorven. Net zoals een luipaard zijn
huidvlekken niet kan veranderen, kun jij je
zondige hart niet veranderen (Jeremia 13:23).
We zeggen wel eens tegen elkaar: ‘Neem me
maar zoals ik ben’. Maar tegenover de HEERE
is dat anders. Hij hoeft ons zo niet te nemen,
want zó zijn we
niet door Hem
gemaakt. Hij
heeft recht op
ons, zoals Hij
ons geschapen
heeft: goed en
naar Zijn beeld!
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Stelling

Ik ben geboren als vijand van God.

Uitverkoren tot geloof

God is aan niemand iets verplicht. Wij willen
niet luisteren naar God. Daarom moeten we
gestraft worden. Toch heeft God besloten dat
niet alle mensen verloren gaan. Dat noemen
we de uitverkiezing. God bekeert de verkoren
zondaren: de barmhartige God buigt hun harde
hart zodat ze gaan geloven. Ze worden levend
gemaakt.
De Bijbel noemt het geloof een genadegeschenk van God. Uit genade zijt gij zalig
geworden door het geloof, en dat niet uit u het is
Gods gave (Efeze 2:8).
Dus hoe komt het dat er mensen zalig zullen
worden? Omdat de één beter is dan de ander?
Nee, alleen omdat God Zijn eeuwige liefde
heeft laten zien in Zijn Zoon. De Heere Jezus
heeft de mogelijkheid gegeven om gevallen
mensen zalig te maken. Ja, Hij is de Weg, de
Waarheid en het Leven (Johannes 14:6). Hij
is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat
verloren was (Lukas 19:10b).
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Hoeveel mensen worden er zalig? Dat vroegen
de discipelen aan de Heere Jezus. Wat zegt Hij
dan? Wat gaat het jullie aan. Strijdt om in te
gaan (Lukas 13:23). Klem je daar maar aan vast.

opdracht
Zeg in je eigen woorden op wat er in de Dordtse
Leerregels hoofdstuk 1 artikel 2 staat.

Stelling

De Heere weet toch al of ik
wel of niet uitverkoren ben.
Daar kan ik zelf toch niets
meer aan veranderen.

Advies

‘Verkiezing en verwerping’ is een moeilijk
onderwerp, omdat we het niet kunnen
begrijpen. Je wilt Gods besluiten zo graag
begrijpen. De opstellers van de Dordtse
Leerregels geven daarom een advies.

Verwerping en ongeloof

De andere kant van de uitverkiezing is de
verwerping. God heeft onderscheid gemaakt
en is sommigen in Zijn eeuwige verkiezing
voorbijgegaan. Hij geeft hen wat ze verdiend
hebben: ze blijven geestelijk dood. Calvijn
noemde dat ‘Gods rechtvaardig, onberispelijk
maar ook onbegrijpelijk oordeel’.
Dwingt God mij dan tot zondigen? Nee, jij kiest
zelf steeds weer voor de zonde. Ook de zonde
van ongeloof! Je kan en mag God niet de schuld
geven van je ongeloof. De Heere Jezus sprak
tot de godsdienstige Joden: En gij wilt tot Mij
niet komen, opdat gij het leven moogt hebben
(Johannes 5:40).
Je wordt niet veroordeeld omdat je een
verworpene bent, maar om jouw ongeloof en
volharden in de zonden. De Heere zal je zonden
aanwijzen op de oordeelsdag. En de doden werden
geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven
was, naar hun werken (Openbaring 20:12b).

Mis je het geloof in Christus? Of voel je er niets
van? Dan word je in hoofdstuk 1 artikel 16
aangeraden niet moedeloos te worden, maar
vlijtig (dat betekent trouw en hard werkend) de
Heere te zoeken. Waar? In Zijn Woord, onder de
prediking en in het gebed. Dát zijn de middelen
die God gebruikt om Zijn doel te bereiken.
Ken je de Heere al, maar is de dagelijkse strijd in
je hart hevig door de zonde? In artikel 16 word
je bemoedigd met de Bijbeltekst: Het gekrookte
riet zal Hij niet verbreken en de rokende vlaswiek,
die zal Hij niet uitblussen (Jesaja 42:3a).
Ken je de Heere niet, leef je zonder zorgen
en maak je je niet druk over verkiezing of
verwerping? Dan word je ernstig met het
komende oordeel gewaarschuwd om je tot God
te bekeren.

Vraag
Wat hebben de Bijbelteksten in de Dordtse
Leerregels hoofdstuk 1 artikel 18 te maken met
‘buigen’?
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De boodschap van

het Evangelie
‘’Die dominee is best oké hoor, maar hij preekt zo saai. Altijd van
die moeilijke woorden. En altijd hetzelfde: de mens is slecht.”
Denk jij dat wel eens? Of ben je juist blij als je weer naar de kerk
toe mag op zondag?
Wat hebben dominees met de Dordtse Leerregels te maken? Het
gaat in alle hoofdstukken vaak over hen. Zij zijn de verkondigers
van de Evangelieboodschap, waardoor de Heere mensen bekeert.

Door God gezonden
Waarom hebben we dominees? In hoofdstuk 1 artikel 3 staat het
heel duidelijk: opdat de mensen tot het geloof worden gebracht.
Het geloof is uit het gehoor (Romeinen 10:17). Dus er zijn mensen
nodig die het Woord verkondigen. God Zelf roept en zendt
mensen tot het prediken van Zijn Woord.
Door het werk van dominees laat de Heere ook jou roepen! Tot
wat? De Dordtse Leerregels zeggen: tot ‘bekering en het geloof in
Christus’. Dat is de belangrijkste boodschap van iedere knecht van
God: mensen bewegen tot bekering en het geloof in Christus.
Er zijn veel mensen op de aarde die nog nooit de blijde boodschap
hebben gehoord. Wat ben je bevoorrecht dat je Gods Woord
telkens weer mag lezen en horen. Je bent toch niet beter dan
anderen?

De Evangelieboodschap
Hoofdstuk 2 artikel 5: Voorts is de belofte
des Evangelies, dat een iegelijk die in den
gekruisigden Christus gelooft, niet verderve,
maar het eeuwige leven hebbe; welke belofte
aan alle volken en mensen tot welke God naar
Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt, zonder
onderscheid moet verkondigd en voorgesteld
worden, met bevel van bekering en geloof.

2.	Hoe moet deze belofte van het Evangelie
gepreekt worden?

3.	Wat betekent het woordje ‘welbehagen’?

Vragen

1. Wat is de belofte van het Evangelie?
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Stelling

Kritiek op een dominee
moet kunnen. Het is
ook maar een mens.

verlost en onderdaan maakt in het Rijk van
Zijn Zoon Jezus. Wat is de vrucht? ‘Opdat zij
zouden verkondigen de deugden Desgenen
Die hen uit de duisternis geroepen heeft tot
Zijn wonderbaar licht. En opdat zij niet in
zichzelven, maar in den Heere zouden roemen’.

VraAG
Op welke plaats is afgelopen zondag het zaad
van het Woord bij jou gevallen?

Vruchten op de prediking
‘Het is ten oordeel of tot eeuwig voordeel.’ Heb
je deze uitdrukking wel eens gehoord? Het gaat
over de vruchten van de prediking. Wat zijn
deze vruchten?
De Dordtse Leerregels verwijzen naar de
gelijkenis van de zaaier in Mattheüs 13. De
zaaier is het beeld van de dominee. Hij preekt
het Woord van God, maar er valt zaad op de
weg. Dit zaad zal natuurlijk nooit een plant
worden. Zo, zeggen de Leerregels, is het met
zorgeloze mensen. Zij nemen het Woord des
levens niet aan.
In de gelijkenis is er ook zaad dat op de
steenachtige plaatsen valt. Hier ontkiemt
het zaad gelijk, maar omdat er geen ruimte is
voor de wortels gaat het plantje snel dood. De
Dordtse Leerregels leggen uit dat dit gaat over
mensen met een tijdgeloof. ‘Anderen nemen
het wel aan, maar niet in het binnenste van
hun hart. Daarom is het dat zij, na een korte
blijdschap van het tijdgeloof, weer terugwijken’.
Ook valt er in de gelijkenis zaad in de doornen.
De doornen groeien veel harder en halen alle
voedingsstoffen uit de grond. Zo kan hier geen
plant groeien. Wat betekent dit? Er zijn mensen
die het zaad van de preek verstikken door de
doornen van de zorgvuldigheden en wellusten
van de wereld. Daarom is er geen vrucht.

Opdracht
Welke dingen kunnen het Woord van God
verstikken?

Preken Gods knechten dan voor niets? Nee! Er
valt zaad in goede aarde en dat geeft vruchten.
In artikel 10 van hoofdstuk 3-4 zeggen de
Leerregels dat God mensen geloof en bekering
schenkt, uit de macht van de duisternis

Preken met een belofte
Dominees zijn wel eens moedeloos. Er vallen
mensen in slaap terwijl zij preken. Anderen
huilen in de kerk, maar later blijkt dat het
geen werk van God was. Weer anderen leven
heel ernstig, maar nooit merk je iets van hun
blijdschap in de Heere.
Toch is er is voor alle dominees een belofte.
Als zij hun werk trouw doen en de gemeente
onderwijzen en vermanen, dan zál God werken.
De Leerregels zeggen het zo:
‘Hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te
heerlijker vertoont zich ook de weldaad
Gods, Die in ons werkt, en Zijn werk gaat dan
allerbest voort’ (hoofdstuk 3-4 artikel 17).
Waarom? Het is allemaal van God. Hij heeft
mensen verkoren. Hij geeft de prediking. Hij
werkt het geloof in het hart. Hem komt alle
heerlijkheid toe! Ben je al onderdaan in Zijn
koninkrijk?

Opdracht
Schrijf met elkaar een kaart voor jouw dominee
of consulent met een advies en een bemoediging.
Advies:

Bemoediging:
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Wist je dat...
B

De Dordtse Leerregels zijn opgesteld tijdens de Nationale Synode van
1618-1619?

B

Deze synode een belangrijke kerkelijke vergadering was waar 58
geleerden met elkaar in het Latijn praatten?

B
B
B
B
B

Er 27 buitenlandse geleerden uit heel Europa aanwezig waren?
Er wel 180 zittingen (=vergaderingen) zijn geweest in 29 weken en er
dus 6 dagen per week is vergaderd?
Deze vergadering in een oefenzaal voor de stadsbewaking van
Dordrecht gehouden werd (Kloveniersdoelen)?
Deze Kloveniersdoelen al in 1857 zijn afgebroken?
Er in de Grote Kerk van Dordrecht nog een monument is over deze
belangrijke synode?

B

Er bij deze synode ook besloten is dat er een nieuwe Bijbelvertaling
moest komen?

B

Er wel 20 jaar gewerkt is aan deze nieuwe Bijbelvertaling die de
Statenvertaling genoemd werd?

B

Er op deze vergadering ook besloten is dat er catechisatie gegeven
moest worden aan jongeren?

B

De Staten-Generaal (=regering) de hele vergadering betaalde en ook
zorgde voor het eten en verblijf van alle geleerden?

B

Alle notulen van de vergadering in een speciale kist van de regering in
Den Haag bewaard werden?

B

De kerkelijke vergadering elke 3 jaar controleerde of de notulen nog
leesbaar waren en niet aangetast waren door bijvoorbeeld vocht?

