
Verslag vierde lezing ds. Heres over Dordtse Leerregels in relate tot de bevindelijk gereformeerden.

Het gaat in deze lezing over hoofdstuk V van de Dordtse Leerregels: De volharding van de heiligen.

Volharding is volhouden. Als je tot geloof gekomen bent, moet je het ook volhouden. Dat kan moeilijk 
zijn bv. door vervolgingen. Christus heef ook gewaarschuwd voor vervolgingen. Er zijn velen die daar 
mee te maken hebben. Er zijn ook andere dingen die het moeilijk maken om vol te houden, verleidingen,
de kracht van de zonde. Het gaat hier over de dagelijkse praktjk van het geloofsleven. Wat doe je als je 
mensen hoort roddelen, of als je een verkeerde website wilt bezoeken, als iets niet lukt, gebruik je dan 
grove taal of houd je je in?

Dit hoofdstuk is praktsch: artkel 2, dit gaat over de zwakheid van de gelovigen. Gelovigen gaan zich dan 
voor God verootmoedigen, ze proberen het niet alsnog zelf goed te doen, nee, ze gaan ermee naar 
Christus, Hij is hun vluchtheuvel. Bij Christus hebben ze geen last meer van hun zonden, want Hij heef 
die zonden voor hen gedragen. Dan gaan ze hun eigen vlees doden, ze willen van de zondige neiging af, 
ze vragen de Heilige Geest om dat te doen. Daar zijn de christenen dagelijks mee bezig. Ook oefenen zij 
zich in een godvrezend leven. Dat gaat met vallen en opstaan, toch gaan ze ermee door. Ze verlangen 
vurig naar het bereiken van de volmaaktheid.

Artkel 5: Gelovigen vallen helaas wel eens in eerge  zonde. Daarmee wekken ze Gods toorn op, ze 
bedroeven de Heilige Geest hiermee, ze verdienen opnieuw de dood. eHebr. 12:15  Ze verachteren in de 
genade, als ze niet meer trainen gaat hun condite hard achteruit, dan kunnen ze het ook niet meer. Ook 
hun geheugen spreekt steeds minder, het geweten kan afgestompt raken, door zulke omstandigheden 
ervaren ze de genade niet meer. Dan kan het donker worden in je geloofsleven, je kunt zelfs helemaal 
niet meer geloven. Maar God zorgt er wel voor dat je je bekeert.

Wat dan gebeurt staat in artkel 7: je hart gaat breken over de zonde, je gaat verlangen naar de 
vergeving. Je krijgt vergeving en weet ook dat je die krijgt, omdat je weer ziet dat Christus voor je zonden
gestorven is. Door het geloof komt ook de ervaring, beleving van je geloof. Daarna span je je nog meer in
om je behoud met vreze en beven te bewerken. Er komt een nieuwe bereidheid om je nog meer in te 
spannen voor je geloof.

Artkel 12: dit gaat over de zekerheid van de volharding, dat heef gevolgen voor je leven, nederigheid 
etc.

Het is goed om dit hoofdstuk regelmatg te lezen, om weer te weten hoe dat nu werkt in het leven van 
een gelovige.

Het gaat in dit hoofdstuk ook over je houding naar de Here, over emotes en ervaren. Dat heef alles te 
maken met bevinding, dat wil zeggen geloofservaring, praktjkervaring van het geloofsleven

Het gaat om bevinding in Bijbelse zin, bekeerde ervaring.

Ons gevoel en onze ervaring zijn vaak niet goed, dat zien we ook in de Bijbel: als Jezus de eerste keer zijn 
lijden aankondigt zegt Petrus: ‘Dat zal niet gebeuren’, maar Petrus moet leren dat dit juist wel goed is. 
Een ander voorbeeld: De vrouwen bij het kruis huilen, maar Jezus wijst hen terecht, ze moeten blij zijn 
met zijn kruisiging en verdriet hebben over hun zonden.

De Here wil ons veranderen. Het heef altjd te maken met zonde en genade, oprechte droefeid dat wij 
God door onze zonden vertoornd hebben eHC antw. 89  en hartelijke vreugde in God door Christus en 



lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven eHC antw. 90 . De oprechte droefeid
komt ook in de zelfeproeving bij het Heilig Avondmaal aan de orde: Hoe sta ik tegenover de Here? In 
deze vraag richt je je op de vaste belofen van God. Wij geloven Gods vaste belofen, dat is wat anders 
dan vast Gods belofen geloven.

Het is bijbels om te spreken over bevinding. Je kunt er ook kritek op hebben omdat het veel nadruk legt 
op de beleving en het gevoel. Maar ook op het woord gereformeerd kun je kritek hebben, dat focust 
meer op de Reformate dan op de Bijbel, maar we laten het woord niet vallen, we moeten gereformeerd 
worden in ons denken.

We moeten altjd het zicht blijven houden op God, het gaat ten diepste om het werk van de Heilige 
Geest, de drie-enige God moet alle aandacht krijgen. Dat leren we ook uit artkel 8, gelovigen die ver 
afgedwaald zijn, kunnen, dankzij de genadige barmhartgheid van God, toch weer terugkeren. God is 
onveranderlijk, zijn werk dus ook. Ook het werk van de Zoon kan niet krachteloos gemaakt worden, ook 
dat werk is onveranderlijk. Petrus hield vol omdat Christus zelf voor hem gebeden had. Ook de Heilige 
Geest en zijn werk zijn onveranderlijk. Het geloof wordt door de Geest in ons hart gewerkt, het is een 
ervaring die niet uit onszelf komt, maar toch wel onze ervaring wordt. Hierin spreken de DL de bijbel na. 
Leg de nadruk op het werk van God en niet op je eigen ervaring.

Hoe spreek je hier goed over? Schrifuurlijk-bevindelijk en niet ultra-bevindelijk De DL zijn naar hun aard 
bemoedigend en versterkend. Ze verwijzen steeds naar God, God is zo, Hij is herderlijk epastoraal . Hij is 
de goede herder.

Veel bevindelijk gereformeerden nemen wel de ervaring als uitgangspunt, maar de goede herder 
verdwijnt dan uit beeld. De prediking is niet meer troostend, de mensen worden bang gemaakt, er wordt
twijfel gezaaid, mensen durven niet meer te zeggen dat ze een schaapje van de Here zijn.

Er wordt wel gezegd dat het afankelijk is van God, maar je moet het wel eerst ervaren hebben, ook vaak
nog op een manier die de oudvaders beschreven hebben. Dit lijkt meer op de geloofsbeleving van de 
Remonstranten. Zij zeggen dat je nooit echt zekerheid kunt hebben dat je zult volharden, ezie 
veroordeling dwalingen 5 en 6 .

Remonstranten waren logische denkers, zij kenden de praktjk van het geloof, velen die eerst geloofden 
en toch later niet meer geloofden, er kan dus nooit zekerheid zijn zeggen zij, je valt van het geloof af.

Ook ultra-bevindelijken vertellen dat je veel met jezelf bezig moet zijn en met je eigen bevinding, ook dat
richt de aandacht op jezelf. Als je je uitgangspunt neemt in de bevinding ga je héél erg twijfelen aan 
jezelf. Rijtje in artkel 12 is niet bedoeld om te gaan twijfelen, maar om de vruchten van het geloof bij 
jezelf te zien.

Hoe werkt de schrifuurlijk-bevindelijke prediking zekerheid in de hand? De gelovige wordt in zijn geloof 
geconfronteerd met zwakheid. Dat is een gevolg van de zonde, het is de praktjk van de zondaar, geef 
iedere dag weer strijd. Goed kijken wat de Here doet, Hij geef een belofe in je leven, verlangen naar 
God, je gaat bidden. Dit zijn allemaal kenmerken van het geloof, zou je uit jezelf nooit doen, bv. last 
krijgen van je zonde. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de praktjk van het geloofsleven. Op 
het moment dat een gelovige geconfronteerd wordt met de gevolgen van de zonden en twijfel dan 
beloofd God dat Hij de zekerheid van het geloof niet van je af zal nemen.

De zekerheid van het geloof krijgen we niet met een kloppende redenate, de zekerheid ligt buiten 
onszelf, God heef zondaren lief. Je kunt je zekerheid best verliezen eartkel 5 , maar voor God blijf de 



zekerheid wel. De gelovige verliest de zekerheid als hij Gods belofen uit het oog verliest, die krijg je pas 
weer terug in de weg van het geloof. We worden opgeroepen om erop toe te zien dat er niemand 
verachtert in de genade eHebreeën 12 .

De zekerheid van het geloof kunnen we niet losmaken van het persoonlijk geloof, artkel 9 zegt dat je 
voor jezelf zeker mag zijn, wel elkaar aansporen om die weg van het geloof te gaan. De heiliging is de 
praktjk van het geloof. eenmerken van het geloof sporen ons ook aan om nog verder te groeien daarin, 
dat is het geheim van wat de DL een kinderlijk geloof noemt.

Christus geef ons door zijn Heilige Geest zekerheid van het eeuwige leven en maakt ons van harte 
bereid om voortaan voor Hem te leven.


