
Verslag lezing ds. L. Heres Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 en de tijdgeest

Op 26 september hield ds. L. Heres de eerste lezing in een serie van vier over de Dordtse Leerregels 
(DL). De lezing had als ondertitel: De goddelijke uitverkiezing en verwerping.

Gods liefde en de uitverkiezing gaan samen op in de Bijbel. Het gaat over de uitverkiezende liefde van
de Here, vergelijkbaar met de liefde van een man voor één vrouw. God zegt in de Bijbel dat Hij Israël 
uitkiest omdat hij hen liefhad.

In de Bijbel gaat het in Efeze 1 over de uitverkiezing, daar wordt uitermate positief over gesproken, 
niet onzeker makend. Dit is te vergelijken met een jongen die voor dát meisje gekozen heeft, hij 
vertelt haar dat hij haar liefheeft. Dat is een zekerheid, zo is dat bij God ook.

De tijdgeest, dat is de manier van denken van nu, waardoor we allemaal beïnvloed worden, heeft 
moeite met het feit dat God kiest. Wij willen zelf kiezen. In reactie daarop kun je bijvoorbeeld alleen 
maar gaan denken vanuit de uitverkiezing. Je eigen verantwoordelijkheid is dan weg. Je wilt eerst 
weten of je uitverkoren bent, dan ga je pas bijbel lezen. Dat is niet de goede weg.

We lazen uit Marcus 10 de gelijkenis van de rijke jongeling. Als Jezus hem vraagt om alles te verkopen 
en Jezus te volgen wordt de jongeling bedroefd, hij keert Jezus de rug toe. Er staat ook dat Jezus hem 
lief kreeg. En toch keert de jongeling Jezus de rug toe.
Hier kan op verschillende manieren over gepreekt worden:

- Nadruk op de eigen keus van de jongeling. Dat klopt niet, want staat in Johannes 6:44 
‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt’

- Als God van iemand houdt, zorgt Hij ook dat deze van Hem gaat houden. Maar omdat de 
jongeling Jezus de rug toekeert zou er dan sprake zijn van twee soorten liefde en het hier 
gaan over algemene liefde. Daarnaast zou er dan een specifieke liefde van God zijn. Ook dit 
klopt niet, want dan wordt niet duidelijk wat de liefde van God betekent.

- Jezus liefde voluit verkondigen is wel de goede manier. Hij vroeg de jongeling met Hem mee 
te gaan, dat is bijzonder. Als God ons roept om te volgen mogen we daarin de liefde van God 
zien. Christus ervoer in Marcus 10 dat zijn liefde niet werd beantwoord, dit was een deel van 
Zijn lijden op aarde. Bij God zijn alle dingen mogelijk, Hij kan zelfs mensen als u en ik tot Jezus
brengen, van daaruit mogen we leven!

In DL h1 art 14 lezen we dat de leer van de uitverkiezing op de juiste tijd en plaats moet worden 
onderwezen, het is een dogma. Je moet het er niet steeds over hebben maar het is wel noodzakelijk 
dat het functioneert. Vergelijk het met de remmen van een auto, je hebt het er niet vaak over maar 
ze moeten wel aan je auto zitten. Uitverkiezing is niet bedoeld om over te preken. Romeinen 9 gaat 
niet over uitverkiezing, maar over Gods ontferming en Gods soevereine vrijmacht.

De DL gaan radicaal tegen de tijdgeest in. Zij maken duidelijk wat uit de Bijbel komt en wat van de 
tijdgeest komt. Ze zijn toetssteen van de orthodoxie, of we nog wel recht in de leer zijn.

De DL gaan uit van de totale verdorvenheid van de mens en ook van ons denken. Wij gaan net zo lang
door met buigen tot de tekst in ons straatje past, maar Gods woord moet mijn gedachten ombuigen 
tot ze in Gods straatje passen.  Je mag Bijbelteksten niet naar je hand zetten, de Heilige Geest legt de 
Bijbel uit. Je erkent het gezag van de Schrift alleen als je God de eer geeft. Zo is de hele discussie over 
de vrouw in het ambt een uitwerking van de werking van de tijdgeest, niet wat God wil en ons leert in
de Schrift, maar hoe kan ik mijn gaven inzetten is de inzet.



We kunnen vier lagen onderscheiden: 

Denken over gelijkheid  Schriftgezag  totale verdorvenheid/totale afhankelijkheid van Gods 
genade  Leer van de Drie-eenheid

In de geschiedenis van de kerk is dit ook steeds aangevochten, de Drie-eenheid al in de vroege kerk. 
De uitverkiezing in de tijd van Arminius, de Remonstranten, en het Schriftgezag in de eeuwen daarna.

In DL h1 artikel 1-5: blijft het eeuwig besluit van God nog buiten beeld.

Art 1  eigen verantwoordelijkheid
Art 2  liefde van God
Art 3  verkondigers van de blijde boodschap
Art 4  sommigen nemen geloof aan  dat is een gereformeerde zegswijze

We kunnen de uitverkiezing pas zien als we Christus hebben gezien. In gedachten bij het kruis, daar 
krijg je een afkeer van jezelf, het is terecht als wij voor eeuwig verloren zouden gaan. Wij durven 
Christus niet recht aan te kijken, maar Hij kijkt ons aan met oprechte liefde. De leer van de 
uitverkiezing betekent: honderd procent genade, God op zijn hoogst vereerd, de mens op zijn diepst 
vernederd. Niemand die mijn liefde meer waardig is dan Christus. Het is de drijvende kracht achter de
woordverkondiging, Gods onveranderlijke keuze.

De keerzijde van de uitverkiezing is de eeuwige verwerping, mensen die terecht door God worden 
overgeslagen. Ook dat zien we door Christus, we hebben het allemaal verdiend om eeuwig 
verworpen te zijn.

DL h1 artikel 6: God laat wie niet uitverkoren zijn over aan eigen slechtheid en hardheid, dit is de 
eigen keus van mensen. De verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf. De vraag die we moeten 
stellen: waarom ben ik eigenlijk wél uitverkoren? God haalt alle redenen daarvoor uit zichzelf.

Hoe moeten we dan kijken naar die beste vriend die God maar blijft verwerpen? Wij moeten hem wel
héél indringend wijzen op de liefde van Christus en hoe nodig hij die liefde heeft. Daartoe zet
God mensen op de weg van mensen die naar het lijkt God verwerpen, wat een genade! We moeten 
de verborgen dingen, wie wel of niet uitverkoren zijn, ook bij God laten. In Deuteronomium 29:29 
staat: ‘De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor 
ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen’. We mogen leven 
vanuit Gods geopenbaarde liefde voor ons!

De DL spreken over vruchten van de uitverkiezing, dat is bemoedigend bedoeld. Een terechte vraag is 
wel of je op Christus gericht bent, of ben je bijvoorbeeld blijmoedig omdat het al bij je karakter past.
Als je in jezelf berouw merkt, is dat werk van de Heilige Geest, je slaat een andere weg in! Als je niet 
op Christus ziet, heb je niet de zekerheid voor God, elke keer moeten we weer met ons gezicht op 
Christus gericht worden.


