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De Dordtse Leerregels   
 
Geschiedenis 
Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de 
remonstranten. 
In het jaar 1618-1619 werd er een grote vergadering gehouden in Dordrecht. 
Deze grote vergadering werd een synode genoemd. 
De voorzitter van de synode was dominee Bogerman. 
In die tijd leefden veel mensen die anders leerden dan de Bijbel leert. 
Ze leerden dwalingen. 
Mensen die dwalingen leerden werden remonstranten genoemd. 
De remonstranten hielden zich niet aan het Woord van God. 
Als je niet luistert naar het Woord van God, gaat het fout. 
Dwalingen zijn gevaarlijk, ze bedriegen de mensen. 
Op de synode van Dordrecht is ernstig gesproken over de dwalingen. 
Knappe mannen, die van God geleerd waren, hebben afgesproken dat er regels 
moesten komen die hetzelfde leerden als de Bijbel en waarschuwden tegen 
dwalingen. 
Die regels zijn er gekomen. 
Ze heten De Dordtse Leeregels. 
In de Dordtse Leeregels staat het verschil tussen de ware leer en de leugens van de 
remonstranten. 
De Dordtse Leeregels worden ook een belijdenisgeschrift genoemd. 
 
Er zijn drie belijdenisgeschriften : 
 
 De Heidelbergse catechismus 
 De Nederlandse Geloofsbelijdenis 
 De Dordtse Leerregels 
 
Deze belijdenisgeschriften worden genoemd: De Drie formulieren van Enigheid. 

 
Belijden 

Belijden betekent : hetzelfde zeggen. 
Een belijdenisgeschrift zegt hetzelfde als de Bijbel. 
 
 De Heidelbergse catechismus 
 De Nederlandse geloofsbelijdenis 
 De Dordtse Leerregels 
zeggen  hetzelfde als de Bijbel, het Woord van God. 
  
 

 
 
 



 
Dwalingen 
In de tijd dat de synode van Dordrecht werd gehouden, werden er dus dwalingen  
geleerd. 
Er werd geleerd dat mensen die geloven uitverkoren worden. 
Dus…eerst geloven en dan kiest God je uit. 
Eerst mensenwerk en dan werk van God. 
Wie dit leert, leert een dwaling. 
Een dwaling is een leugen. 
Wie een leugen gelooft, gelooft iets anders dan God in de Bijbel leert. 
Omdat het belangrijk is dat wij alleen geloven wat de Bijbel leert, zijn de Dordtse 
Leerregels geschreven. 
Omdat er in onze tijd ook dwalingen geleerd worden, is het nodig dat wij vast houden 
aan de leer van de Bijbel en de Dordtse Leerregels leren. 
 

Is de Bijbel alleen niet genoeg? 
Waarom moeten we nog meer lezen dan de Bijbel? 
In de Bijbel staat toch alles wat nodig is voor onze zaligheid? 
Ja, dat staat in de Bijbel. 
Maar er zijn mensen die leggen de Bijbel verkeerd uit. 
Als we de belijdenisgeschriften lezen, lezen we duidelijk hoe God wil dat wij Zijn 
Woord lezen. 
 
 

5 hoofdstukken 
De Dordtse Leerregels bestaan uit 5 hoofdstukken. 
Elk hoofdstuk is verdeeld in artikelen. 
 
Hier volgen de hoofdstukken en wat er boven staat. 
 
Hoofdstuk 1.  Over de Goddelijke verkiezing en verwerping. 
 
Hoofdstuk 2.  Over de dood van Christus en de verlossing van mensen door de  
   dood van Christus 
  
Hoofdstuk 3/4 over de verdorvenheid van de mens en zijn bekering tot God 
 
Hoofdstuk 5  Over de volharding van de heiligen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Vragen 
 
Waar gaat het over in dit werkboek? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
In welk jaar zijn de Dordtse Leerregels geschreven? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waarom zijn de Dordtse Leerregels er gekomen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is een synode? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie was voorzitter van de synode? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe worden de Dordtse Leerregels ook genoemd? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Er zijn drie belijdenisgeschriften. 
Schrijf ze op : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe worden deze belijdenisgeschriften genoemd? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent belijden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zegt een belijdenisgeschrift? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 



 

Dwalingen 
In de tijd dat de synode van Dordrecht gehouden werd, werden er dwalingen geleerd. 
Wat werd er verkeerd geleerd? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe noem je mensen, die in de tijd van de Dordtse synode dwalingen leerden? 
___________________________________________________________________ 
 
Worden er in onze tijd ook dwalingen geleerd? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat is belangrijk voor ons? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waarom moeten wij de belijdenisgeschriften goed lezen? 
Is de Bijbel alleen niet genoeg? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Hoofdstukken 
Uit hoeveel hoofdstukken bestaan de Dordtse Leerregels? 
__________________________________________________________________ 
 
Waar is elk hoofdstuk in verdeeld? 
__________________________________________________________________ 
 

Inleiding 
We gaan eerst leren uit hoeveel artikelen de vijf hoofdstukken van de Dordtse 
Leerregels bestaan. 
 
Hoofdstuk1  bestaat uit 18 artikelen. 
Hoofdstuk 2   bestaat uit 9 artikelen. 
Hoofdstuk 3/4 bestaat uit 17 artikelen. 
Hoofdstuk  5  bestaat uit 15 artikelen. 

 
 
 



 
In dit werkboek gaan we uit hoofdstuk 1 leren : artikel 1t/m 5 
 
 Over de Goddelijke verkiezing en verwerping 

 
( we schrijven de artikelen eenvoudig, dan kunnen jullie ze beter begrijpen)   
 
Artikel 1 
Alle mensen zijn schuldige mensen. 
Allen hebben de vloek van God en de eeuwige dood verdiend. 
Want allen hebben in Adam gezondigd. 
Als God de hele mensheid in de zonde en onder de vloek had laten liggen, zou Hij 
daarmee niemand ongelijk gedaan hebben. 
Hij zou alle mensen om hun zonde kunnen verdoemen. 
Dit is volgens de uitspraak van de apostel Paulus in Romeinen 3:19 en 23: De 
gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben llen gezondigd en derven ( 
missen ) de heerlijkheid Gods. 
En ook in Romeinen 6:23: De bezoldiging van de zonde is de dood. 
 
In artikel 1 beginnen de Dordtse Leerregels eerst bij de zondeval in het paradijs. 
De Dordtse Leeregels spreken niet gelijk over de Goddelijke verkiezing, maar ze 
leren eerst over onze verlorenheid. 
Artikel 1 begint bij Adam en bij ons, want wij hebben in Adam gezondigd en zijn met 
hem in zonde gevallen. 
Wij zijn allemaal schuldige, zondige mensen voor God. 
 

Vragen!  
 
Waar begint artikel 1 mee? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Wat zijn wij voor God? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar is de eerste zonde gedaan? 
___________________________________________________________________ 
 
 

Naar de Bijbel!  Lees: Genesis 3:1-8 

Schrijf op waar het over gaat in Genesis 3:1-8. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Vervolg van artikel 1 
De hele wereld is voor God verdoemelijk. 
Adam heeft gezondigd en wij in hem. 
Misschien zeg je wel: Ik ben Adam niet. Ik heb niet van de boom gegeten. 
God zegt dat we Adam wel zijn. 
Adam was niet alleen onze eerste voorvader, hij is ook ons verbondshoofd. 
Het betekent dat God een verbond met Adam heeft gemaakt. Het werkverbond. 
Als Adam gehoorzaam aan God zou blijven, kon hij het eeuwige leven verdienen en 
iedereen die in Adam was ook. 
Als Adam zou zondigen, kreeg hij straf en iedereen die in Adam was ook. 
Adam is ongehoorzaam geworden en is in zonde gevallen en iedereen die in Adam 
was ook. 
Door de zonde is er een grote scheiding gekomen tussen God en ons. 
Om de schuld van Adam en om onze schuld, want alle mensen waren in Adam. 
Zo leert de Bijbel het. 
En zo leren de Dordtse Leerregels het ook. 
Aan deze waarheid moeten we vasthouden. 
Als we iets van de uitverkiezing willen leren, moeten we bij de diepte van onze 
verlorenheid beginnen. 
 

Vragen! 
 
Wat heeft God met Adam opgericht ? ( gemaakt?) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat was Adam van ons? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zou er gebeuren als Adam gehoorzaam bleef aan God? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Mag je zeggen : Adam heeft gezondigd, maar ik ben Adam niet, dus de schuld van 
Adam is niet mijn schuld? 
___________________________________________________________________ 
 
Waarom mag je dat niet zeggen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  



 
Wat is er gekomen tussen God en ons, door de zonde? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Naar de Bijbel! Lees : Romeinen 5:12 

Schrijf op waar het over gaat in Romeinen 5:12 
( Niet de tekst opschrijven, alleen de betekenis van de  tekst. Lees de 
kanttekeningen)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Vervolg van artikel 1 
Wij zijn door eigen schuld allemaal verloren mensen geworden. 
Wij worden geboren met een zondig hart. 
Die zonde erven wij van Adam. Die zonde heet : erfzonde. 
Wij zijn verloren mensen, die iedere dag zondigen. 
De zonden die we iedere dag doen noem je : dadelijke zonden. 
In de Dordtse Leerregels staat dat de bezoldiging van de zonde de dood is. 
Bezoldiging betekent : verdienen. 
Door onze zonde verdienen wij de dood. 
 

Vragen!  
 
Hoe worden wij geboren? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe noem je die zonde? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat doen wij iedere dag? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe noem je die zonden? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekenen de woorden : de bezoldiging van de zonde is de dood? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 
 

Naar de Bijbel!  Lees : Psalm 51:6 en 7 

Schrijf op waar het over gaat in Psalm 51vers 6 en 7. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Hoofdstuk 1 artikel  2 

 
Maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de 
wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, ( niet 
verloren ga) maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3:16 en 1 Johannes 4:9. 
 
In artikel 2 volgt een groot wonder. 
Wij hebben verdiend dat God nooit meer aan ons zou denken. Door onze zonden 
staan wij met onze rug naar God. 
God doet recht ( eerlijk) als Hij ons in onze zonde zou laten liggen. 
Over het recht van God hebben we in artikel 1 gelezen. 
Maar God spreekt niet alleen over Zijn recht, nee, Hij spreekt in artikel 2 over Zijn 
liefde. Een liefde bij God vandaan. 
De deur van de hemel gaat open, die wij, door onze zonde, hebben dichtgedaan. 
In artikel 2 staat een rijk ( mooi) woord. 
Er staat : Liefde wordt geopenbaard. 
Iets wat geopenbaard wordt was er wel, maar het was bedekt. 
Zo is het ook met de liefde van God. 
Als deze liefde wordt geopenbaard, gaat er een weg open waardoor we zalig kunnen 
worden. 
Zalig worden kan alleen door het werk van de Heere Jezus. 
Hij is de Weg. 
 

Vragen! 
 
In artikel 1 sprak God over Zijn recht. 
Waar spreekt God over in artikel 2? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar komt die liefde vandaan? 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 



 
Naar de Bijbel!  Lees : 1 Johannes 4:9 en 10 

Schrijf op waar het over gaat in 1 Johannes 4:9 en 10 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Vervolg van artikel 2 
Weer volgt een groot wonder. 
God heeft Zijn zoon in de wereld gezonden opdat iedereen die in Hem gelooft niet 
verloren zal gaan, maar het eeuwige leven krijgt. 
Het is liefde van God dat hij zondaren wil redden, om het werk van Zijn Zoon, de 
Heere Jezus. 
Hoe kunnen zondaren gered worden? 
Door het geloof in de Heere Jezus. 
Geloof, dat de Heilige Geest in het hart brengt. 
Als dat gebeurt, geloof je persoonlijk de boodschap van redding. 
De Heere Jezus is naar de aarde gekomen om te zoeken en zalig te maken wat 
verloren is. 
Het is werk van God als we, door Zijn Geest leren dat we verloren liggen. Verloren 
voor God. 
We gaan niet verloren, maar we liggen verloren. 
Als we berouw krijgen over onze verlorenheid gaan we vragen:”Heere, kan ik nog 
bekeerd worden? Ik heb gezondigd en Uw straf verdiend.” 
Wie leert dat hij straf verdiend heeft, omdat zijn schuld voor God zo groot is, mag op 
Gods tijd ook leren dat de Heere Jezus juist gekomen is om verloren mensen te 
zoeken en zalig te maken. 
Dat is een blijde boodschap. 
Het is een wonder van opzoekende zondaarsliefde!  
 

Vragen! 
 
Wat is liefde van God? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie heeft God naar de aarde gezonden? 
___________________________________________________________________ 
 
Gaan we verloren, of liggen we verloren? 
___________________________________________________________________ 
 
 
 



 
Wat gaan we aan de Heere vragen, als we berouw krijgen over onze verlorenheid? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat leert de Heere dan, door het werk van de Heilige Geest? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent: opzoekende zondaarsliefde? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Naar de Bijbel!  Lees: 1 Timotheüs 1:15 en 16 

Schrijf op waar het over gaat in 1 Timotheüs 1:15 en 16. 
( Alleen de betekenis van de tekst opschrijven. Lees altijd de kanttekeningen erbij.) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Hoofdstuk 1 artikel 3 
En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God in Zijn 
goedertierenheid verkondigers, predikers van die zeer blijde boodschap (artikel 2) . 
Hij zendt die verkondigers tot hen, die Hij wil. Hij doet het ook wanneer Hij wil. 
Die predikers staan dus in dienst van God. 
De Heere gebruikt hen om de mensen te roepen tot bekering en geloof, tot het geloof 
in Christus, de Gekruisigde. 
Romeinen 10:14 en 15: “En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij nooit 
gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij 
prediken, indien zij niet gezonden worden?” 
 
 
Wij hebben gelezen over het geloof in de Heere Jezus, de Redder van verloren 
zondaren. 
Dat is een blijde boodschap. 
Die blijde boodschap moet bij de mensen gebracht worden. 
Om de blijde boodschap bij de mensen te brengen, gebruikt God een middel. 
Het middel is de prediking van Zijn Woord, waarin de blijde boodschap verkondigd 
wordt. 
Om Gods Woord overal in de wereld te brengen,roept God mensen in Zijn dienst die 
hij Zelf naar een plaats stuurt om de mensen te leren dat ze bekeerd moeten worden 
en in de Heere Jezus geloven. 



 
Het is genade van God dat Hij Zijn Woord bij de mensen brengt, of de mensen onder 
Zijn Woord. 
Hoe zullen mensen in de Heere Jezus geloven als ze nooit over Hem horen? 
En hoe zullen zij horen, als er niemand is die over de Naam van de Heere Jezus 
preekt? 
En hoe zullen zij preken als zij niet gezonden worden? 
Wat een wonder, dat God overal voor zorgt. 
Hij zorgt voor mensen die mogen preken en Hij zorgt voor mensen die naar Zijn 
Woord luisteren. 
Weet je waar God nog meer voor zorgt? 
Hij zorgt er ook voor dat Zijn Woord gezegend zal worden aan de harten van verloren 
zondaren. 
Er zullen mensen bekeerd worden. 
Er zullen mensen in de Heere Jezus geloven. 
God kiest alles Zelf uit. 
Wat is God groot en goed en genadig. 
 
 

Vragen! 
 
Wie zorgt er voor dat Gods Woord in de hele wereld wordt gebracht? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat is de blijde boodschap van redding? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie roept God in Zijn dienst? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welke opdracht geeft God aan die mensen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Naar de Bijbel!  Lees : Romeinen 10 vers 14 en 15 

Schrijf op waar het over gaat in Romeinen 10:14 en 15. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 

Hoofdstuk 1 artikel 4 
Niet alle mensen geloven dit Evangelie, die blijde boodschap. 
Die mensen blijven dan onder de toorn van God. 
Maar er zijn ook mensen die het Evangelie wel aannemen. 
Zij geloven het met een waar geloof. 
Met dat geloof omhelzen zij de Zaligmaker Jezus. 
Deze mensen worden door God verlost van Zijn toorn en van het verderf. 
Zij krijgen het eeuwige leven. Johannes 3:36 en Markus 16:16. 
 
Als het Evangelie verkondigd wordt, komt het uit dat er twee soorten mensen zijn. 
Er zijn mensen die het Evangelie niet geloven. Zij willen het niet geloven. 
Zij verwerpen het Evangelie. Ze wijzen het af. 
Als je het Evangelie afwijst, blijf je onder de toorn van God. 
De toorn van God ligt al op ons, om onze zonden. 
Als we ongehoorzaam blijven en niet naar de blijde boodschap willen luisteren, blijft 
de toorn van God op ons. 
Wie niet van Gods toorn verlost wordt, moet buiten het Koninkrijk van God blijven. 
Die krijgt een plaats in de buitenste duisternis. 
Bid de Heere om het waarachtige geloof. 
Geloof, dat de blijde boodschap niet afwijst, maar aanneemt en van de toorn van 
God verlost wordt. Dat is mogelijk. 
 
 

Vragen! 
 
Geloven alle mensen het Evangelie dat verkondig wordt? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat doe je als je het Evangelie niet gelooft? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat blijft er op je liggen, als je het Evangelie niet gelooft? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat gebeurt er als je niet van de toorn van God verlost wordt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar moet je om bidden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

Naar de Bijbel!  Lees : Markus 16:15 en 16 

Schrijf waar het over gaat in markus 16:15 en 16 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Vervolg van artikel 4 
We hebben eerst nagedacht over mensen die het Evangelie niet gehoorzaam zijn. 
Maar gelukkig zijn er ook mensen die wel gehoorzaam zijn aan de boodschap van 
het Evangelie. 
Deze mensen geloven met het zaligmakend geloof. 
Dat geloof krijgen ze eerlijk van God. 
Deze mensen leren, door het werk van de Heilige Geest, dat ze alleen verlost 
kunnen worden van de toorn van God door het werk van de Heere Jezus. En dat 
gebeurt ook, op Gods tijd. 
Wat een wonder, als ze de Heere Jezus, de Verlosser leren kennen met hun hart en 
de blijde boodschap aannemen. 
In de Dordtse Leerregels staat dat mensen, die het waarachtige geloof ontvangen in 
hun hart, de Heere Jezus mogen omhelzen. 
Als je iemand omhelst, hoor je bij elkaar. 
Zo hoort de Heere Jezus, de Koning van Zijn Rijk en een verloste zondaar, ook bij 
elkaar. 
Vraag aan de Heere of dat wonder ook in jouw leven mag gebeuren. 
 

Vragen! 
 
Wat gebeurt er in je leven als je gehoorzaam wordt aan het Evangelie? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar komt het waar (echt) geloof vandaan? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
In de Dordtse Leerregels staat dat sommige mensen de blijde boodschap aannemen. 
Wat betekent dat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 



 
 

Naar de Bijbel!  Lees: Lukas 23:39-43 

Schrijf op waar het over gaat in Lukas 23:39-43 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Hoofdstuk 1 artikel 5 
Het ging in artikel 4 over mensen die het Evangelie niet geloven. 
Wat is de oorzaak van dat ongeloof? 
Wie is de schuld daarvan? 
Niet de Heere, maar de mens zelf. 
Zo is het ook met alle andere zonden. 
Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door Hem, is een genadige gave, 
een genadegift van God. 
Dat staat geschreven in Efeze 2:8:”Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, 
en dat niet uit u, het is Gods gave. 
Ook in Filippenzen 1:29:”Het is u gegeven in Christus te geloven. 
 
Artikel 5 leert ons dat ongeloof een grote zonde is. 
Wie is de schuld van het ongeloof? 
Is God de schuld? 
Nee, ongeloof is eigen schuld. 
Dat staat in de Dordtse Leerregels en in de Bijbel. 
Zo is het ook met alle andere zonden, allemaal eigen schuld. 
Onze wil is zo zondig, dat wij niet willen geloven. 
Is er vergeving voor de zonde van ongeloof? 
Ja, bij God is er ook vergeving voor de zonde van ongeloof. 
Vraag of de Heere je wil nieuw maakt. 
Je wil, die eerst niet wil geloven wordt dan een wil die, door het werk van de Heilige 
Geest, geloof krijgt om te geloven. 
In artikel 5 staat dat het geloof in de Heere Jezus Christus en de zaligheid door Hem, 
een genadige gave van God is. 
Wat een wonder dat de Heere het ware geloof kan en wil geven. 
Het is een gave, een geschenk van Hem. 
Een geschenk krijg je. 
Als geloof een gave is, is het iets dat je krijgt. 
Geloof kun je uit genade krijgen. 
Het betekent dat je het niet kunt verdienen, dat heeft de Heere Jezus gedaan. 
Zalig worden kan alleen uit genade, door het geloof. 
Geloof dat niet uit de mens is, maar een geschenk van God. 
Hoe moet je een geschenk aannemen? 
Met een lege hand. 
Zo gaat het met het ware geloof ook dat God geeft. 
Onze hand is vol zonde, daar kunnen we geen geloof mee aannemen. 
 



 
Maar God maakt eerst de hand, die vol van zonde is, leeg door Zijn werk en vult 
deze hand met geloof. 
Dan mag je het geloof aannemen, want dan pak je het niet, maar dan krijg je het. 
 
 

Vragen! 
 
Wie is de schuld van het ongeloof, God of de mens? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Willen uit onszelf geloven, of willen we het niet door onze zonde? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moet je aan de Heere vragen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
In de Dordtse Leerregels staat dat het geloof in de Heere Jezus Christus en de 
zaligheid door Hem, een genadige gave van God is.  Wat betekent dat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Komt het geloof uit de mens, of is het een geschenk van God? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kunnen we geloof aannemen, als onze hand vol zonde is? 
___________________________________________________________________ 
 
Hoe kan God toch geloof in de hand geven? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Naar de Bijbel!  Lees : Efeze 2:8en9 

Schrijf op waar het over gaat in Efeze 2:8en9 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


