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Dordtse Leerregels  hoofdstuk 3 en 4  artikel 12 t/m 14 
 
Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof 
 
In dit werkboek gaat het over de wedergeboorte. 
Is het nodig, dat we zoveel over de wedergeboorte moeten leren? 
Ja, het is belangrijk dat we goed leren wat wedergeboorte eigenlijk is. 
Nog belangrijker is het om te leren, door het werk van de Heilige Geest, 
dat wedergeboorte in ons persoonlijk leven nodig is om een kind van God te worden. 
De Heere Jezus zegt Zelf:”Voorwaar, Voorwaar, zeg Ik u; tenzij dat iemand wederom 
(= wedergeboren) wordt, hij kan het Koninkrijk van God niet zien.” 
Dus…om een plaats in het Koninkrijk van God te krijgen, moeten we wedergeboren 
worden. 
Artikel 12 leert wat er gebeurt in de wedergeboorte. 
Dit artikel leert het grote wonder, dat er bij God vandaan een nieuw leven mogelijk is 
door de wedergeboorte. 
Vraag aan de Heere of Hij helpen wil om het onderwijs over de wedergeboorte te 
leren. 
Weet je niet met welke woorden je dat aan de Heere vragen moet? 
Gebruik dan deze psalmregel maar: 
 
 “Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest.” 
 
 

Hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 
Dit nu is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de 
doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de Schriften gesproken wordt en die 
God zonder ons in ons werkt. 
Die wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking en door 
aanrading alleen. 
De wijze van werking is niet zo dat, als God Zijn werk volbracht heeft,het dan in de 
macht van de mens zou zijn om wedergeboren te worden of niet wedergeboren te 
worden.  
Dat het in zijn macht zou zijn om bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. 
Nee, maar het is een geheel bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer 
zoete, wonderbaarlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking. 
De Schrift, ( die door de Werkmeester van deze werking is ingegeven) getuigt ervan, 
dat de kracht van die werking niet minder en geringer is dan de schepping of de 
opwekking van de doden. 
Het is zo dat al degenen, in wier hart God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, 
zeker, onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en metterdaad geloven. 
De wil die nu vernieuwd is, wordt door God gedreven en bewogen. 
Maar de wil die door God bewogen wordt, werkt nu zelf ook. 
Daarom wordt dan ook terecht gezegd, dat de mens door de genade die hij 
ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. 
 
 

 
 



Moeilijke woorden! 

teweeggebracht  = bewerkt 
aanrading   = raad geven om iets te doen 
bovennatuurlijke  = een geboorte bij God vandaan 
getuigt   = spreekt de waarheid 
wier    = het hart van wie 
onfeilbaar   = waarachtig 
gedreven   = een begeerte om iets te doen 
 
 
 
In de Schriften  ( de Bijbel)  
Waar kunnen we alles over de wedergeboorte lezen? 
In de Bijbel. 
In de Bijbel staan veel voorbeelden van mensen die zalig geworden zijn. 
Maar niet één is er zalig geworden zonder wedergeboorte. 
De wedergeboorte is nodig om vrede met God te krijgen. 
De wedergeboorte is nodig om een plaats in Gods Koninkrijk te krijgen. 
Dat heeft Nicodemus geleerd ( Johannes 3:1-12) 
Dat heeft Paulus geleerd. ( Handelingen 9)  
Zoek zelf ook eens in de Bijbel naar namen van mensen die wedergeboren zijn. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
De geestelijke dood 
Als we nog niet wedergeboren zijn, kennen we geen geestelijk leven. 
In de Bijbel staat dat we geestelijk dood zijn door de misdaden en de zonden. 
Geestelijk dood betekent dat we de Heilige Geest niet hebben. 
Als we de Heilige Geest missen, kennen we ook God de Zoon en God de Vader niet. 
Dan leven wij zonder God in de wereld. 
Dan zijn we geestelijk dood. 
Hoe kunnen geestelijk dode mensen levend gemaakt worden? 
Door een werk van God. 
Door de wedergeboorte. 
 
Andere namen voor wedergeboorte zijn  vernieuwing 
       nieuwe schepping 
       opwekking uit de doden 
       levendmaking 
 
 

 



Zonder ons in ons 

Wat betekenen de woorden : zonder ons in ons? 
Het betekent dat de wedergeboorte een krachtig werk van God is, in ons, zonder 
ons. 
Dat werk doet God alleen. 
In artikel 12 staat dat de wedergeboorte een bovennatuurlijk werk is. 
Een werk dat van boven komt, van God. 
 
We worden niet wedergeboren door alleen naar het gepreekte Woord van God te 
luisteren. 
In de preek wordt wel gezegd dat we de Heere moeten zoeken, ( en dat moeten wij 
ook doen) maar er is meer nodig om wedergeboren te worden. 
Er is een vernieuwing van ons hart nodig, door het werk van Gods genade en het 
werk van de Heilige Geest. 
We moeten van geestelijk dood, levend gemaakt worden. 
Hoe? 
Door een krachtig werk van God alleen in ons. 
De mens heeft de macht niet meer om zich te bekeren of te zorgen dat hij 
wedergeboren wordt. 
Als God op de mens moest wachten tot hij zelf voor de wedergeboorte zou zorgen, 
zou het nooit gebeuren. 
Wedergeboorte is het werk van God zonder ons in ons. 
Zonder ons betekent dat God niets van ons kan gebruiken in de wedergeboorte. 
Maar als de Heilige Geest in ons gaat werken, kan niemand Zijn werk tegenhouden. 
Dat is het wonder van Gods genade en liefde. 
 
 
Een wonderlijk werk 
Het werk van de wedergeboorte is niet alleen een krachtig werk van God, maar ook 
een wonderlijk, zoet en verborgen werk. 
Zoet,omdat de Heere  Zijn liefde in het hart geeft. 
Verborgen,omdat het in het hart wordt gewerkt. 
Het werk van de wedergeboorte is zo wonderlijk groot, dat je er bijna geen woorden 
voor kunt vinden. 
Het is onuitsprekelijk. ( niet uit te spreken, zo groot)  
 
Geestelijke opstanding 

De wedergeboorte is de geestelijke opstanding uit de geestelijke dood. 
We gaan dan geestelijk, dat is, door de Heilige Geest, leven voor God. 
Zo wekt de Heilige Geest geestelijk doden op door het Woord, door in hen te komen 
en te werken. 
 
Lees : Openbaring 20:6 ( met de kanttekeningen)  

         
 
 
 



 
De geestelijke levendmaking 
De geestelijke opstanding uit de geestelijke dood, waarin de mens is gevallen door 
de zonde van Adam, heet ook levendmaking. 
God verlost uit de dood van de zonde, door de wedergeboorte. 
 
Lees : Efeze 2:1 
Hoe wordt de wedergeboorte in deze tekst genoemd? 
 
Een nieuwe schepping 
In de Bijbel wordt de wedergeboorte ook een nieuwe schepping genoemd. 
 
Lees : Psalm 100:3 ( schrijf de tekst op)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe wordt de wedergeboorte in deze tekst genoemd? 
 
 
Het middel dat God gebruikt 

God gebruikt een middel in het werk van de wedergeboorte. 
Het middel is Zijn Woord. 
Gods Woord, de Bijbel, kun je zien. 
Je zegt  dan: de Heere gebruikt uitwendig Zijn Woord. 
De Heilige Geest doet Zijn werk in het hart. 
Dat is Zijn inwendig werk. 
Zonder het werk van de Heilige Geest maakt het Woord van God ons niet levend. 
Wat is er nodig om wedergeboren te worden? 
Het middel (de Bijbel) lezen en bidden of de Heere Zijn Woord zegent aan je hart 
door het werk van de Heilige Geest. 
 
De vruchten van de wedergeboorte 
Hoe ken je een boom? 
Aan de vruchten. 
Hoe kun je een wedergeboren mens kennen? 
Aan de vruchten. 
Wie wedergeboren is door het werk van God, gaat met het hart geloven in God. 
Een wedergeboren mens krijgt een nieuwe wil en gaat willen wat God wil, uit liefde 
tot Hem. 
In artikel 12 lees je dat die nieuwe wil door God bewogen wordt. 
Als God je wil beweegt, wil je wat God wil. 
Dat is genade van God. 
Door Gods genade gelooft een wedergeboren mens en bekeert zich tot God. 
Dat kun je zien. 
Aan alles wat hij of zij doet. 
(Dat kun je zien aan de vruchten.) 



 
Genade 
Genade is iets wat je zelf niet kunt verdienen, maar de Heere Jezus verdiend heeft. 
Het is genade als een wedergeboren mens gaat verstaan waar het in het Evangelie 
om gaat. 
Het hart gaat open voor het onderwijs van de Heilige Geest en hij leert op Christus 
vertrouwen. 
Hij wil ook naar Gods geboden leven uit liefde en dankbaarheid voor Gods werk in 
zijn leven. 
Een wedergeboren mens krijgt een biddend leven. 
Hij vraagt steeds om nieuw onderwijs . 
De Heere deelt zegeningen uit aan wedergeboren mensen. 
Wedergeboren mensen zijn kinderen van God. 
God vergeeft hun zonden om Jezus wil. 
De Heere Jezus maakt voor al Zijn kinderen plaats in de hemel, waar eeuwige 
blijdschap is, zonder zonde. 
 
Remonstranten 
De remonstranten leren dat de mens met God moet meewerken in de 
wedergeboorte. 
De mens heeft het in zijn eigen macht om wedergeboren te worden of niet. 
Hij kan tegenwerken of meewerken. 
 
Dit is een dwaling. 
 
 
 
Vragen! 
 

Over welk onderwerp gaat het in dit werkboek? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waarom is het leren over dit onderwerp zo belangrijk? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Schrijf vier verschillende woorden op die voor wedergeboorte gebruikt worden. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
 



Waar kunnen we alles over de wedergeboorte lezen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent: geestelijk dood? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie kennen we niet als we geestelijk dood zijn? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe kunnen geestelijk dode mensen levend gemaakt worden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekenen de woorden : zonder ons in ons? (denk aan de wedergeboorte)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waarom moeten we dan toch in de Bijbel lezen en over de Heere en Zijn werk leren? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waarom wordt het werk van de wedergeboorte een wonderlijk, zoet en verborgen 
werk genoemd? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent: het werk van de wedergeboorte is onuitsprekelijk? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 



Wat is de geestelijke opstanding? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Welk middel gebruikt God in de wedergeboorte? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kan Gods Woord ons levend maken zonder het werk van de Heilige Geest? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moet jij aan de Heere vragen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Als iemand wedergeboren is, kun je dat zien aan de vruchten. ( aan wat die mens 
zegt en doet)  
Schrijf eens een paar voorbeelden op uit de Bijbel. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Ken jij wedergeboren mensen? ( niet uit de Bijbel)  
Kun je dat aan de vruchten zien? ( aan wat ze doen en zeggen)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Naar de Bijbel! Gebruik altijd de kanttekeningen bij de Bijbel)  
Lees : Efeze 2:1. 
Leert deze tekst over de wedergeboorte? 
Schrijf het op met je eigen woorden. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees: 2 Korinthe 5:17. 
Hoe wordt een wedergeboren mens in deze tekst genoemd? 
 
 



 
Lees: Galaten 5:22 
In het leven van een wedergeboren mens kun je de vruchten( het werk) van de 
Heilige Geest zien. 
Welke vruchten lees je in deze tekst? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Hoofdstuk 3 en 4 artikel 13 
De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. 
Maar intussen stellen ze zich daarin gerust, dat zij weten en gevoelen dat zij door 
deze genade van God met het hart geloven en hun Zaligmaker liefhebben. 
 
Moeilijke woorden! 
niet volkomen  = niet helemaal 
Intussen   = toch 
 
 
Geloofsleven 

Met het hart geloven en de Heere Jezus liefhebben, is het grootste geschenk wat we 
in ons leven kunnen ontvangen. 
Het geschenk (gave) is Gods genade, door de wedergeboorte. 
Dan wordt het leven een geloofsleven. 
Een leven met de Heere. 
Een gelukkig leven. 
En dat gelukkige leven is nog te krijgen. 
Hoe? 
Door een wonder bij God vandaan. 
Door het wonder van de wedergeboorte. 
 
Kunnen gelovige mensen het werk van de Heilige Geest in hun hart begrijpen? 
Nee, niet helemaal, zegt artikel 13. 
Maar door de genade van God leert een kind van God met het hart geloven en 
krijgen ze hun Zaligmaker, de Heere Jezus, lief. 
 
Met het hart geloven 
Als de Heilige Geest met het hart leert geloven, zegt de gelovige:”Heere, niet wat ik 
wil in mijn leven, maar Uw wil is heilig en goed. 
Ik geef alles in Uw handen. 
Uw leiding is goed. 
En als ik vecht tegen Uw leiding in mijn leven, leert U mij dan alstublieft naar Uw wil 
te leven en niet naar mijn eigen wil. 
 
 
 



 
Remonstranten 
De Remonstranten leren dat je het werk van de Heilige Geest kunt begrijpen met je 
verstand. 
Dan is het gewoon mensenwerk. 
 
Dit is een dwaling. 
 
 
 
Vragen! 
 
Kun je het zaligmakend werk van de Heilige Geest volkomen begrijpen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat leert een kind van God door Gods genade? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie krijgen Gods kinderen lief? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is een geloofsleven? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat leren de Remonstranten? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Naar de Bijbel! 

Lees: 1 Johannes 5:1 
Wie is er uit God geboren? (wedergeboren)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Lees: 1 Johannes 3:14 
In deze tekst staat dat er mensen overgegaan zijn uit de dood in het leven. 
Wat zou je ook kunnen zeggen? 
Deze mensen zijn_____________________________________________________ 
 
 
Lees: Hebreeën 11:1 
Schrijf op wat het geloof is. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Hoofdstuk 3 en 4 artikel 14 
Zo is dan het geloof een gave van God. 
Niet omdat het aan de vrije wil van de mens door God wordt aangeboden. 
Nee, het geloof wordt de mens metterdaad meegedeeld. 
Het wordt hem ingegeven in ingestort. 
Het is niet zo dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna zou 
verwachten dat de mens zijn toestemming geeft of, anders gezegd, het werkelijk 
geloven van de vrije wil van de mens zou verwachten. 
Nee, het geloof is een gave van God, omdat Hij werkt het willen en het werken, ja, 
alles werkt in allen. 
Zo brengt Hij in de mens deze beide dingen teweeg: de wil om te geloven en het 
geloof zelf. 
 
Moeilijke woorden! 

gave   = geschenk 
metterdaad  = echt 
teweeg  = bewogen tot 
 
De gave van het geloof 
Het geloof wordt door God gegeven in het hart, uit genade. 
Het geloof is niet iets van de mens, maar een gave van God. 
God begint het goede werk van het geloof in het hart en Hij versterkt het en blijft er 
voor zorgen. 
 
De instorting van het geloof 
Het geloof wordt niet alleen door God aangeboden, maar ook echt gegeven in het 
hart. ( ingestort)  
Een mens kan uit zichzelf niet geloven, ook niet als de Heere Jezus wordt 
aangeboden in het Evangelie. 
Dat komt omdat we sinds de zondeval geen vrije wil meer hebben om het goede 
(geloof) te kiezen. 
God geeft het zaligmakend geloof, waarvan in artikel 14 gesproken wordt. 
God werkt het geloof door Zijn Woord en Heilige Geest in het hart. 
God maakt dat de mens wil geloven, kan geloven en gelooft. 



Maar het geloof is niet altijd even sterk in het hart van de gelovige. 
De gelovige is soms ongelovig. 
Als hij ongelovig is vertrouwt hij niet met het hart op de Heere. 
Ongeloof is zonde. 
Als een gelovige berouw krijgt over zijn ongelovig hart, wil de Heere Zijn  eigen werk 
weer versterken, door Zijn Woord en de Heilige Geest. 
De Heere heeft ook de sacramenten gegeven ( Heilige Doop en het Heilig 
Avondmaal) om het geloof van Zijn kinderen te versterken. 
 
Het willen en kunnen geloven 
Wij willen en kunnen niet uit onszelf geloven. 
Onze wil is ongehoorzaam geworden door de zonde en wil niet meer wat God wil. 
Wij kunnen ook niet uit onszelf geloven. 
In de Bijbel staat:”Want het is God, Die in u werkt, beide het willen en het werken 
naar Zijn welbehagen.” 
Als God met  Zijn Heilige Geest in het hart gaat werken, maakt Hij van mensen die 
niet willen en niet kunnen, mensen die wel willen, door het werk van de Heilige 
Geest. 
God kan wat wij niet kunnen. 
Daarom moeten wij aan de Heere vragen of Hij Zijn geloofswerk in ons hart begint. 
 
Remonstranten 
De Remonstranten leren ook wel dat het geloof een gave van God is. 
Maar ze leren dat de mens een vrije wil heeft om het geloof aan te nemen of niet. 
 
Dit is een dwaling. 
 
Vragen! 
 

Is het geloof iets van de mens, of een gave(=geschenk) van God? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie begint er, God of de mens? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welke zin is goed? 
 
Het geloof wordt door God aangeboden en nu wacht God op wat de mens doet. 
 
Het geloof wordt niet alleen door God aangeboden, maar ook gegeven. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 



Hebben wij een vrije wil? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe is het met onze wil? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe kan een mens toch geloven? Wat doet God? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is het geloof altijd even sterk in het hart van de gelovige? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe komt dat? Is het geloof niet goed, of gaat het dan niet goed in het hart van een 
gelovige? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe noemt de Heere ongeloof? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe versterkt de Heere het geloof in het hart van Gods kinderen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie werkt het willen en het kunnen geloven in het hart? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Als het geloof een werk van God is, moeten wij dan helemaal niets doen, of moeten 
wij de Heere bidden of Hij het zaligmakend geloof in ons hart werkt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat leren de Remonstranten? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



Naar de Bijbel! 

Lees : Filippenzen 1:6 
Wie begint het goede werk in het hart? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kun je in deze tekst lezen dat de Heere Zijn werk (geloof) versterkt en zal bewaren? 
(er Zelf voor zorgt)  
Met welke woorden staat dat in deze tekst? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees: Romeinen 5:5 
Wat stort (geeft) de Heere in het hart van zijn kinderen? (de gelovigen)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Hebreeën 11:6A 
Kun je zonder geloof doen wat de Heere wil? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat lees je in deze tekst? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees: Filippenzen 2:13 
Kan de mens in eigen kracht geloven? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
In deze tekst staat dat God het willen om te geloven Zelf werkt en ook het kunnen 
willen. 
Wat betekent dat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees: Psalm 86:11 
Lees de kanttekeningen er bij en maak van deze tekst je gebed voor elke dag. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


