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Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 
 
In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. 
Jullie weten waarom de Dordtse Leerregels geschreven zijn. 
Ben je het vergeten? 
Zoek dan werkboek 1 nog eens op en lees wat er over de Dordtse Leerregels 
geschreven is. 
 
 

Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : 
 
  Het hart van de kerk 
 
Het hart van de kerk? 
Wat betekent dat? 
We gaan er samen over denken. 
Jij hebt een hart. 
Je hart is heel belangrijk. 
Als je hart niet goed werkt, word je ziek. 
 
De kerk heeft ook een hart. 
Echt waar? 
Ja, echt waar. 
Als we over het hart van de kerk spreken, denken we aan belangrijke dingen. 
Weet je nog waar het over gaat in Hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels? 
Het gaat over de Goddelijke verkiezing en verwerping. 
Dat is belangrijk!  
Daarom noemen we dat : het hart van de kerk. 
Als er dwalingen geleerd worden over de Goddelijke verkiezing en verwerping, wordt 
de kerk ziek. 
Een zieke kerk gelooft leugens en dan gaat het fout. 
Daarom is het belangrijk dat we de Dordtse Leerregels goed lezen en leren wat de 
Heere onderwijst in de Bijbel, als het over het hart van de kerk gaat. 
 
We beginnen met een tekst, die je uit je hoofd moet leren. 
 
Deze tekst: Psalm 25:5A 
    “Leid mij in Uw Waarheid en leer mij.” 
 

Hoofdstuk 1 artikel 12 
De uitverkorenen worden van deze eeuwige en onveranderlijke verkiezing tot de 
zaligheid te zijner tijd verzekerd. 
Die verzekering is niet altijd even sterk. 
Er zijn ook trappen in de verzekering van de verkiezing. 
Die verzekering krijgen Gods kinderen niet als ze de diepe verborgenheden van God 
op een nieuwsgierige wijze onderzoeken. 



Maar in het Woord van God worden de onfeilbare vruchten van de verkiezing 
aangewezen, zoals : het ware geloof in Christus, de kinderlijke vreze des Heeren, de 
droefheid naar God over de zonden, honger en dorst naar de gerechtigheid, 
enzovoort. 
De uitverkorenen nemen die vruchten van de verkiezing in zichzelf waar met 
geestelijke blijdschap en heilig vermaak. 2 Korinthe 13:5 
 
In artikel 12 hebben we geleerd dat de zekerheid van de uitverkiezing vast ligt bij 
God. 
God weet wie er uitverkoren zijn en wie niet. 
Wie God uitverkoren heeft, is een kind van Hem en kan niet meer verloren gaan. 
Kunnen Gods kinderen er ook zeker van zijn dat God hen uitverkoren heeft? 
Kunnen Gods kinderen zeker zijn van hun zaligheid? 
In artikel 12 staat : Ja, Gods kinderen worden, op Gods tijd, verzekerd van hun 
zaligheid. 
Maar die verzekering is niet altijd even sterk in het hart van Gods kinderen. 
Gods kinderen hebben onderwijs van de Heilige Geest nodig om te leren dat ze 
verzekerd zijn van hun zaligheid. 
In artikel 12 staat dat er trappen in de verzekering van de verkiezing zijn. 
Het betekent dat je alles niet in één dag leert. 
God is vrij, om Zijn verkiezende liefde bekend te maken. 
Bij de één doet God dat eerder dan bij de ander. 
Daar is Hij vrij in. 
God geeft onderwijs uit Zijn Woord zo Hij dat wil. 
Het is een grote zegen als je door het onderwijs uit de Bijbel en het werk van de 
Heilige Geest in je hart, mag weten dat je een kind van God bent. 
Het is Gods genade, als Hij dat bekend maakt. 
Er zijn veel dingen in ons leven die we niet hoeven te weten. 
Maar voor onze eeuwige toekomst is het persoonlijk nodig dat we weten of we zalig 
zijn. 
We moeten vragen :”Heere, ben ik een kind van U, of niet?” 
Gods kinderen hebben geen rust, voor ze mogen weten dat ze een kind van God 
zijn. 
Wil je een voorbeeld uit de Bijbel over iemand die verzekerd was van de zaligheid? 
Denk dan aan wat de apostel Paulus zegt van zijn vriend Timotheüs. 
Hij zegt dat hij verzekerd was dat God het zaligmakende geloof in het hart van 
Timotheüs gegeven had. 
Dat zag Paulus aan alles wat Timotheüs deed. 
Als God in je leven werkt, kun je dat zien aan de dingen die je doet. 
De dingen die je doet noem je : de vruchten. 
Paulus zag dus aan de vruchten in het leven van Timotheüs dat hij een kind van God 
was. 
 

Vragen! 
 
Weet God wie er uitverkoren zijn en wie niet? 

 ___________________________________________________________________ 
 
 



 
Kan een uitverkorene nog verloren gaan? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kunnen Gods kinderen er zeker van zijn dat God hen uitverkoren heeft? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is die verzekering altijd even sterk? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
In artikel 12 staat dat er trappen in de verzekering van de verkiezing zijn. 
Wat betekent dat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is het een grote zegen, als je mag weten dat je een kind van God bent? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is het voor onze eeuwige toekomst nodig dat we persoonlijk weten of we een kind 
van God zijn, of niet? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welke belangrijke vraag moeten we aan de Heere vragen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Naar de Bijbel ( Gebruik bij alle teksten de kanttekeningen bij de Bijbel ) 
Lees : 2 Timotheüs 1:5 
Was Paulus er van verzekerd dat Timotheüs een kind van God was? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar zag Paulus aan dat Timotheüs een kind van God was? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



 
 
Vervolg van artikel 12 

Mag je nieuwsgierig zijn en proberen de verborgen dingen van God te onderzoeken, 
om zekerheid van je zaligheid te krijgen? 
In artikel 12 staat : Nee, je mag niet nieuwsgierig zijn om verborgen dingen van God 
te onderzoeken. 
De verborgen dingen zijn alleen voor God. 
God leert in Zijn Woord wat de vruchten van de verkiezing zijn. Dat zijn 
geopenbaarde dingen. En die zijn voor ons. 
Je kunt ook zeggen : God leert in Zijn Woord waaraan je kunt zien dat iemand een 
uitverkorene is. Dat kun je aan de vruchten zien. 
Om het nog duidelijker te maken gaan we denken over vier vruchten die de Dordtse 
Leerregels leren in artikel 12. 
De vier vruchten zijn : 
 Het waar geloof in Christus 
 Kinderlijke vreze Gods 
 Droefheid naar God over de zonden 
 Honger en dorst naar de gerechtigheid 
 
Wat is : 
  Het waar geloof in Christus? 
De Dordtse Leerregels beginnen met de belangrijkste vrucht : 
  Het waar geloof in Christus 
We moeten wel goed bedenken dat we niet gelijk de Heere Jezus leren kennen als 
de Heere met Zijn Heilige Geest in het hart gaat werken. 
Nee, dan leren we eerst dat de scheiding tussen God en ons zo groot is. 
Wij liggen verloren voor God. 
We kunnen uit onszelf nooit terug naar God. 
Wat een wonder als de Heere dan leert, door Zijn Woord en de Heilige Geest, dat er 
een Ander is die voor de zondeschuld betaald heeft met Zijn bloed. 
Het is de Heere Jezus, de Zaligmaker. 
We hebben Hem nodig voor onze zaligheid. 
Wat een wonder als de Heere, door Zijn Geest,de blinde ogen van ons hart opent en 
we Hem mogen leren kennen, door het geloof. 
Het is het grootste wonder, als je het waar geloof in Christus ontvangt. 
Dat is de eerste vrucht van de verkiezing. 
 
Wat is : 
  Kinderlijke vreze Gods? 
Hier betekent kinderlijke vreze Gods niet dat je bang voor God moet zijn, maar dat je 
eerbied moet hebben voor Hem. 
Gods kinderen dienen de Heere uit liefde. 
Ze zeggen dat de Heere het waard is om gediend te worden. 
Gods kinderen verlangen ernaar om de Heere te dienen. 
Dit is de tweede vrucht van de verkiezing. 

 
 
 
 



 
Wat is : 
  Droefheid naar God over de zonden? 

Droefheid naar God over de zonden betekent : echt berouw hebben over de zonde. 
Niet over één zonde, maar over heel mijn zondig leven. 
Echt berouw is nog meer dan spijt hebben. 
Als je iets fout gedaan hebt, heb je er later spijt van. 
Maar als je leert dat je tegen God gezondigd hebt, leer je dat je Hem beledigd hebt 
door je zonden. 
Zonden zijn vreselijk. 
Door de zonde ligt de toorn van God op ons. 
Door de zonde zijn wij overtreders van de wet. 
Als de Heilige Geest dat leert in je hart, krijg je droefheid naar God over de zonden. 
Als God liefde geeft in je hart, leer je hoe groot het kwaad van de zonde is. 
Door de liefde krijg je berouw over de zonden en droefheid naar God. 
In de Bijbel staat dat de droefheid naar God een onberouwelijke bekering werkt tot 
de zaligheid. 
Artikel 12 noemt droefheid over de zonden een vrucht van de verkiezing. 
 
 

Vragen! 
 
Mag je nieuwsgierig zijn en proberen de verborgen dingen van God te onderzoeken, 
die over de verkiezing gaan? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Voor wie zijn de verborgen dingen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Voor wie zijn de geopenbaarde dingen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waaruit kunnen we die lezen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Schrijf vier vruchten van de verkiezing op 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 



 
Wat is de belangrijkste vrucht? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Leren we gelijk de Heere Jezus kennen, als de Heilige Geest in het hart gaat 
werken? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat wordt er eerst geleerd ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is de tweede vrucht van de verkiezing? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Schrijf op wat dat betekent 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is de derde vrucht van de verkiezing? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Schrijf op wat dat betekent 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Naar de Bijbel 

Lees : 2 Korinthe 7:10 
Schrijf op waar het over gaat in 2 Korinthe 7:10 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 



 
Vervolg van artikel 12 
 
Wat is : 
  Honger en dorst naar de gerechtigheid? 

Als je honger hebt, verlang je naar eten. 
Als je dorst hebt, verlang je naar drinken. 
Je begrijpt wat de woorden honger en dorst betekenen. 
Het zijn woorden die zeggen dat we naar iets verlangen. 
In de vierde vrucht van de verkiezing, gaat het ook over honger en dorst. 
Dus over het verlangen naar iets. 
Niet naar brood uit de kast of water uit de kraan. 
Het gaat over honger en dorst naar de gerechtigheid. 
Hier gaat het over mensen die verlangen naar het werk van de Heere in hun hart. 
Wie droefheid naar God krijgt, gaat ook naar God verlangen. 
Deze mensen bidden:”Heere, wees mij, zondaar, genadig. Heere, mag ik de 
Verlosser leren kennen? “ 
Zijn werk, Zijn gerechtigheid, kan het alleen goed maken tussen U en mij.” 
Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, leer je wat het betekent om te verlangen 
naar het werk van God in je hart. 
Zijn werk is nodig om zalig te worden. 
Zijn werk is nodig voor de vergeving van onze zonden. 
Zijn werk is nodig om te Heere te leren danken voor Zijn verlossingswerk. 
 
 
Geestelijke blijdschap 
 
We hebben vier vruchten van de verkiezing besproken. 
Vruchten waaruit je kunt weten, bij het licht van de Heilige Geest, of je uitverkoren 
bent. 
Denk nu eens aan je eigen hart. 
Ken jij het ware geloof in Christus? 
Ken jij de kinderlijke vreze Gods? 
Ken jij droefheid naar God over de zonden? 
Ken jij honger en dorst naar de gerechtigheid? 
Of mis je deze vruchten nog? 
Vraag dan of de Heere, door Zijn Woord en de Heilige Geest jou het onderwijs over 
de vruchten van de verkiezing wil leren. 
Wil leren, niet alleen met je verstand, maar met je hart. 
Dat is zaligmakend. 
 
Je bent blij als je iets meemaakt dat gezellig is. 
Gelukkig als er dingen zijn waarover je blij kunt zijn. 
Maar als de Heere in je hart werkt, leer je een andere blijdschap kennen. 
Een blijdschap, die je nergens in de wereld kunt vinden. 
Geestelijke blijdschap. 
Als een ander blij is en jij niet, mag je niet jaloers zijn. 
Maar als het over het werk van de Heere gaat en jij kent Zijn werk nog niet, mag je 
wel jaloers zijn. 
Dan ben je heilig jaloers. 



 
 
 
Gods kinderen kennen geestelijke blijdschap. 
Als de Heere licht in hun hart geeft, licht van Zijn Geest, geloven ze vast en zeker dat 
de Heere een goed werk in hun hart begonnen is. 
Van dat goede werk mogen ze steeds meer leren. 
God wil dat Zijn kinderen leren dat God goed is voor zondige mensen, om Jezus wil. 
Dat is een wonder!  
Over dat grote wonder zijn Gods kinderen blij. 
Weet je wat ze dan zeggen? 
Dan zeggen ze :”Het werk, waarover ik blij ben, komt van God. Dat heb ik niet 
verdiend, maar dat heeft de Heere Jezus voor mij verdiend. Het is genade, dat ik dat 
mag leren door Gods Woord en de Heilige Geest. 
 
Twijfel 
 
Gods kinderen kennen ook strijd in hun leven. 
Dan denken ze dat ze de vruchten in hun leven missen. 
Dan denken ze dat ze zichzelf bedriegen. 
Ze zien de vruchten wel bij anderen, maar niet bij zichzelf. 
Wat moeten ze dan doen? 
Dan moeten ze de middelen gebruiken die de Heere gegeven heeft. 
Wat zijn de middelen? 
De Bijbel, het gebed, de kerkdienst. 
De Heere heeft deze middelen Zelf gegeven. 
Hij wil, op Zijn tijd, de middelen zegenen aan het hart. 
Als de middelen gezegend worden, gaat de twijfel weer weg. 
Dan geeft de Heere licht over Zijn eigen werk. 
Zijn werk moet alleen overblijven. 
Het werk van God gaat nog door. 
Vraag of de Heere Zijn werk ook groot maakt in jouw hart. 
 

Vragen! 
 
Wat betekent honger en dorst naar de gerechtigheid? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie krijgen er honger en dorst naar de gerechtigheid? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moet je doen, als je de vruchten van de verkiezing mist? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



 
Geeft het werk van de Heere blijdschap in je hart? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is het verschil tussen blij zijn over iets wat gezellig is, of geestelijke blijdschap? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waarover zijn Gods kinderen bijvoorbeeld geestelijk blij? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kennen Gods kinderen strijd in hun leven? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moeten Gods kinderen doen als ze strijd hebben in hun leven? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Gaat het werk van God nu ook nog door in harten van mensen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moet jij vragen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Naar de Bijbel 

Lees : 2 Korinthe 13:5 
Schrijf op wat de bedoeling is van deze woorden 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 



 

Hoofdstuk 1 artikel 13 
Dit gevoel en de verzekering van de verkiezing is voor Gods kinderen een oorzaak 
om zich dagelijks voor God meer te verootmoedigen en de diepte van Gods 
barmhartigheden te aanbidden. 
Ook is het voor hen een oorzaak om zichzelf te reinigen en om de Heere, Die hen 
eerst zo uitnemend heeft liefgehad, van hun kant ook vurig te beminnen. 
Door deze leer van de verkiezing en de overdenking daarvan worden zij beslist niet 
traag (lui) in het onderhouden van Gods geboden. 
Zij worden daardoor niet vleselijk zorgeloos. 
Dat zien we wel gebeuren bij hen, die zich of lichtvaardig de genade van de 
verkiezing toe-eigenen, of daar ook luchthartig en lichtzinnig over praten. 
Zij begeren niet in de wegen van de uitverkorenen te wandelen. 
Daarin zien wij Gods rechtvaardig oordeel over hen. 
 
Als een kind van God mag weten dat hij uitverkoren is, mag hij niet trots worden. 
Het werk van God moet een mens ootmoedig, niet hoogmoedig, maken. 
Als je ootmoedig leeft, ben je niet groot in jezelf, ( niet trots, niet hoogmoedig)  
Als een kind van God ootmoedig is, zegt hij:”Wat een groot wonder, dat God mij 
uitverkoren heeft! Anderen gaat Hij voorbij en mij kiest Hij uit. Zijn verkiezende liefde 
is Zijn grote barmhartigheid over mij.” 
Dat wonder maakt een mens klein, nederig en het maakt God groot. 
Het grootmaken van God is God verheerlijken, God aanbidden. 
Weet je Wie Gods kinderen nodig hebben om God te aanbidden? Om God te 
danken? 
Daar hebben ze de Heere Jezus voor nodig. 
Hij is de dankende Hogepriester. 
Als Hij dankwoorden geeft, mogen Zijn kinderen,de woorden die van Hem komen, 
nazeggen in hun dankgebed. 
Dankwoorden komen van Boven en gaan ook weer terug naar Boven. 
Als Gods kind dit wonder mag leren, wil hij nog meer tegen de zonde strijden. 
Dan wil hij God liefhebben, omdat God hem of haar eerst heeft liefgehad. 
 

Vragen! 
 
Als je mag weten dat God Zijn werk in je hart begonnen is, maakt dat ootmoedig. 
Wat betekent dat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zegt een kind van God als hij ootmoedig leeft? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 



 
Wat betekent God verheerlijken? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is grote barmhartigheid van God? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Naar de Bijbel 

Lees : Handelingen 20:18 en 19 
Hoe heeft de apostel zijn werk in Efeze gedaan, hoogmoedig of ootmoedig? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Vervolg van artikel 13 
Het gebeurt wel eens dat iemand zegt dat hij uitverkoren is, maar zondig leeft. 
Als je zondig leeft, dien je niet met je hart de Heere. 
In de Dordtse Leerregels staat dat je dan vleselijk zorgeloos leeft. 
Vleselijk zorgeloos betekent dat je naar je zondige hart luistert en niet leeft zo de 
Heere het leert in Zijn Woord. 
Gods kinderen zijn juist bang om naar de stem van hun zondige hart te luisteren. 
Gods kinderen bidden of de Heere hen voor de zonde wil bewaren. 
In de Dordtse Leerregels staat dat er mensen zijn die denken dat ze op de weg naar 
de hemel lopen, maar ze lopen op de weg naar de hel. 
Dat is een grote vergissing. 
Dan bedrieg je jezelf en dat is heel erg. 
Er zijn ook nog andere mensen. 
Mensen die zeggen :”Als ik niet uitverkoren ben, word ik toch niet zalig, dus leef ik 
maar rustig mijn eigen leven en doe mijn eigen zijn.” ( zorgeloos)  
Wat is het erg om zo te leven. 
Dat is ook een vergissing. 
Het is een waarschuwing voor iedereen om de Heere te blijven bidden om 
ontdekkend onderwijs. 
Onderwijs, zoals het in Psalm 25:2 staat: 
  Heer”ai, maak mij Uwe wegen, 
  door uw Woord en Geest bekend. 
Wat zijn de Dordtse Leerregels eerlijk. 
Ze leren over het grote geluk van Gods kinderen. En ze leren dat we niet zorgeloos 
mogen leven. ( leven zonder je zorgen te maken over je zaligheid)  
 
 
 
 
 



Vragen! 
 
Als de Heere, door Zijn Woord en de Heilige Geest, onderwijs geeft, leef je dan 
zorgeloos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Schrijf een voorbeeld op van een zorgeloos leven 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
De Dordtse Leerregels geven eerlijk onderwijs. 
Wat leren ze? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Naar de Bijbel 

Lees : Psalm 43 :3A 
Waar moeten wij om vragen in ons gebed? 
Schrijf het op 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Hoofdstuk 1 artikel 14 
Deze leer van de Goddelijke verkiezing is, naar Gods wijze raad, vroeger gepredikt 
door de profeten, door Christus Zelf en door de apostelen, zowel in het Oude als in 
het Nieuwe Testament. 
Die leer wordt ons nagelaten en voorgehouden in de Heilige Schrift. 
Daarom moet zij ook vandaag de dag te zijner tijd en plaats in de kerk van God, 
waarin God in het bijzonder Zijn Woord heeft gegeven, worden voorgesteld. 
Dit moet gebeuren met de geest des onderscheids, met godvruchtige eerbied en 
heilig. Daarbij mogen de wegen van de Allerhoogste niet nieuwsgierig onderzocht 
worden. 
Het moet gedaan worden tot eer van Gods heilige Naam en tot een levende troost 
van Zijn volk. Handelingen 20:27, Romeinen 12:3, Romeinen 11:33, Hebreeën 6:17 
en 18. 
 
 



 
In artikel 14 staat dat we in de hele Bijbel over de Goddelijke verkiezing en 
verwerping kunnen lezen. 
In het Oude en in het Nieuwe Testament. 
De profeten, de apostelen en de Heere Jezus Zelf hebben over de Goddelijke 
verkiezing gesproken. 
Waarom? 
Omdat het zo belangrijk is. 
We hebben aan het begin van dit werkboek gezegd dat het wonder van de verkiezing 
het hart van de kerk genoemd wordt. 
Daarom moeten wij er over leren. 
Waar kunnen we over de verkiezing lezen en leren ? 
In de Bijbel. 
Door het luisteren naar preken. 
Op catechisatie. 
Als je het werkboek maakt over de Dordtse Leerregels. 
De Heere wil dat we eerbiedig over deze dingen denken. 
 
 

Vragen! 
 
Waar kunnen we over de Goddelijke verkiezing en verwerping lezen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie hebben er veel over geschreven? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Het is belangrijk dat wij onderwijs krijgen over de Goddelijke verkiezing en 
verwerping. 
Hoe en waar kunnen we onderwijs krijgen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Naar de Bijbel 
Lees : Romeinen 9:13 
Kun je uit deze tekst over de Goddelijke verkiezing en verwerping lezen? 
Wat staat er? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



Vervolg van artikel 14 

In artikel14 staat dat er eerbiedig gesproken moet worden over het werk van de 
Heere. 
Er staat een moeilijke zin in dit artikel. 
Er staat dat er over de verkiezing gesproken moet worden met de geest des 
onderscheids. 
Het betekent dat er niet altijd over gesproken moet worden. 
Er staat meer in de Bijbel. 
Als je met iemand praat, die niets over de Bijbel weet, begin je niet bij de 
uitverkiezing. 
Dan moeten we beginnen bij de schepping en ook wijzen op de zondeval. 
Er moet ook geleerd worden over de Heere Jezus, Die gekomen is om het verlorene 
te zoeken. 
Om Jezus wil is het weer mogelijk geworden dat een verloren zondaar vrede met 
God ontvangt. 
Wij moeten bidden of de Heere ons bekeren wil. 
Dat is onze verantwoordelijkheid. 
Het betekent dat bidden tot de Heere om bekering een bevel van God is voor ons. 
Wij kunnen onszelf niet bekeren, maar God kan het wel, uit genade. 
Uit genade betekent dat niemand iets kan verdienen, maar dat de Heere Jezus de 
zaligheid verdiend heeft. 
De laatste zin uit artikel 14 gaat over de Naam van God en troost van Zijn volk. 
Als er over het werk van de Heere gesproken wordt, moet het niet alleen eerbiedig 
gebeuren, maar tot eer van Gods grote Naam. 
Niet de naam van een mens, maar de Naam van God moet bovenaan staan. 
In de Naam van God gaat de zaligheid open. 
Het betekent dat je bij God vandaan nog zalig kunt worden. 
Dat is tot eer van God en troost van Zijn volk. 
 

 
Vragen! 
 
Moet je altijd over de verkiezing spreken? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar zou jij het over hebben met iemand die de Bijbel niet kent en niets van God 
weet? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent het dat een mens zijn verantwoordelijkheid heeft, als het over de 
bekering gaat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 
Kunnen wij onszelf bekeren? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie kan het wel? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moeten wij vragen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welke Naam moet de grootste plaats krijgen, als het over het werk van de Heere 
gaat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat gaat er open in de Naam van God? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent dat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Voor wie is dat tot grote troost? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Naar de Bijbel 

Lees : Handelingen 8:26-40 
Over Wie begon Filippus aan de Moorman te vertellen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat was de vraag van de Moorman aan Filippus? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 


