
Verslag tweede lezing ds. Heres over  de Dordtse Leerregels en de evangelische beweging

In hoofdstuk II van de Dordtse Leerregels gaat het over de dood van Christus en onze verlossing daardoor.

Wat betekent het dat Jezus voor mij gestorven is? Jezus wist voor wie Hij stierf, Hij dacht zelfs aan mij 
toen Hij voor mij stierf.: ‘Ik geef hen eeuwig leven’ (Johannes 10:28). Hij heeft ons daadwerkelijk gered, 
het niet alleen mogelijk gemaakt, maar echt behouden. Jezus kent ons. Als Hij zegt dat Hij ons kent dan 
gaat dat héél ver. Jezus vergelijkt dit met het kennen tussen Hem en de Vader, ’Ik en de Vader zijn één’ 
(Johannes 10:30). Wij kunnen niet net zo één zijn, want wij zijn geen God.

Geloof in de werkingskracht van de dood van Christus. Hij heeft mij daadwerkelijk vrijgekocht uit de 
macht van de zonde. Ook in je donkerste momenten kun je je overgeven aan de kracht van Christus dood.
Deze kracht van Christus dood wordt ook benadrukt in de DL II:

artikel 3: deze dood heeft genoeg kracht om de zonden van de hele wereld te verzoenen, 
artikel 4: de dood van Christus voldoet volkomen aan het recht van God, daarom is deze zo krachtig.
artikel 6: Christus offer is groot genoeg, worden mensen niet behouden dan ligt dat aan henzelf.
artikel 8: benadrukt ook de reddende kracht van de dood van Christus.
artikel 9: gaat ook over de kracht van het offer van Christus, deze kracht hebben wij als zondige, 

zwakke mensen zo nodig. We kunnen geen moment zonder de kracht van Christus dood als
we kijken naar de kracht van onze zonde.

In dit hoofdstuk wordt de leer van de algemene verzoening bestreden. De mensen die geloven in 
algemene verzoening, zeggen dat Jezus voor alle mensen gestorven is, maar alleen de mensen die voor 
Jezus kiezen worden behouden. De consequentie van deze gedachte is dat het aan jouw keuze ligt of je 
behouden wordt, maar het is een keuze van God. 
Het lijkt alsof er heel rúim gesproken wordt, maar als je er goed over nadenkt heeft Christus offer dan 
alleen effect voor wie vóór Christus kiezen. Christus heeft dan alleen de mogelijkheid gemáákt dat 
mensen behouden worden, dit wordt pas werkelijkheid als mensen voor Hem kiezen. 
Een volkomen hulpeloze man aan het kruis die maar moet afwachten wie zich wil laten behouden.
Jezus spreekt hier zelf héél anders over, geen spoor van hulpeloosheid. Jezus voert de wil van de hemelse
Vader uit, Hij laat zich uit eigen wil vastspijkeren aan het kruis, als mens is Hij hulpeloos, als Middelaar 
krachtig, Hij houdt het initiatief. (Johannes 10:17 en 18)

In de veroordeling van de dwalingen art 3 staat dat wie dit leert wel een erg lage dunk hebben van de 
dood van Christus en geen oog voor de vrucht en weldaad die door deze dood verkregen wordt. 
In artikel 8 wordt gesproken over deze vrucht; daar staat vier keer dat God iets heeft gewild, 
uitverkorenen verlossing schenken, geloof schenken, reiniging van zonde en ook tot het einde trouw 
bewaren. Alles wat God geeft, geeft Hij in de dood van Christus. God vraagt geen eigen bijdrage van de 
mens. De dood van Christus is een effectieve dood, er is geen voorwaarde bij onszelf nodig, effectief van 
zichzelf. Als ik de stem van de goede herder hoor, hoor ik ook echt bij Hem en heeft Hij zijn leven voor mij
ingezet.

Toepassing op verhouding tussen evangelische beweging en gereformeerd
Veel verschillende soorten evangelischen. In de tijd van de Reformatie betekende evangelisch iets anders.
In Amerika zijn de evangelicals van nu vaak Bijbelgetrouw dat is wat anders dan we in Nederland onder 
evangelisch verstaan. Deze avond hebben we het over evangelische beweging, waarbij het gaat om de 
algemene uitgangspunten.



Evangelisch ontstond vanuit een verstarring in de kerk. Men wil weer terugkeren naar het evangelie van 
Jezus Christus, maar men is blijven hangen in de kritiek en daarin doorgeschoten. Zij zetten zichzelf met 
hun geloof in het middelpunt. De spiegel die zij ons voorhouden moeten we gebruiken om van het 
evangelie zelf te leren.
De leer van de algemene verzoening zoals eerder genoemd is algemeen goed in de evangelische 
beweging.
Bij de Reformatie ontdekte Luther dat het geloof je aan Christus verbindt. Het evangelie kwam weer 
centraal te staan, deze leer werd toen de evangelische leer genoemd. De Gereformeerden wilden weer 
terugkeren naar het evangelie van de voor zonde van de hele wereld gestorven Christus, dat gaat 
gepaard met de oproep tot bekering en kreeg een persoonlijke toepassing, het evangelie is zo krachtig, 
daar hoeft de mens niets meer aan toe te voegen.

De dopersen weken af van de gereformeerde stroom. De evangelischen zijn meer verwant met de 
dopersen. Zij maakten het behoud van de mens afhankelijk van het persoonlijk geloof en zetten dit in het 
middelpunt. Ze gooiden het begrip dat Christus bepaalt wie tot geloof komt overboord. Wat de mens 
persoonlijk ontving kwam in de plaats van het evangelie zelf. Vaak is dat nog zichtbaar in het biblicisme, 
waarbij een beroep gedaan wordt op losse Bijbelteksten en het geheel van de bijbel buiten beschouwing 
wordt gelaten. Er is ook geen aandacht voor de kerkgeschiedenis en de belijdenisgeschriften. Het is 
hoogmoedig als je je eigen individuele aandacht hoger acht dan al die mensen die voor jou de Bijbel 
hebben uitgelegd.
Luther deed dit ook, maar in zijn tijd ging de traditie in tegen de Schrift. Luther beriep zich toen op de 
vroege kerkgeschiedenis, vooral op Augustinus. Hij hield zich ook bezig met de uitverkiezing en deed dit 
tegenover Pelagius. Pelagius wordt in de veroordeling van de dwalingen in dit hoofdstuk genoemd bij 
artikel 3 en 6.

Gereformeerden trekken lange lijnen, evangelischen zijn gewend korte lijnen te trekken. Evangelisch is 
onrustig, het begint goed, met vaak terechte kritiek, maar ze blijven erin hangen. Het ontaardt vaak in 
onevenwichtigheid. Niet alle evangelischen zijn hetzelfde, pinkstergemeenten bijvoorbeeld zijn terug te 
leiden tot de dwaling van Pelagius. Er zijn ook veel evangelischen vanuit bestaande kerken, zij deden 
inspiratie op uit opwekkingsbeweging in Engeland en Amerika.
De kracht van Gereformeerd zijn is om Jezus centraal te stellen, daar dan ook niets aan toevoegen. De 
evangelischen hebben veel aantrekkingskracht op serieuze christenen, maar het valt op den duur tegen 
want het geloof is hier afhankelijk van mensen. 
De kracht van Gods genade die valt nooit tegen.
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