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Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4  artikel 1 t/m 4 
 
Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. 
 
Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. 
 
In dit werkboek leren we artikel 1 t/m 4 
 
Boven artikel 1 t/m 4 schrijven we : de schepping en zondeval van 
de mens. 
 
Hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 
Bij de schepping is de mens naar het beeld van God geschapen. 
Hij was versierd met uitnemende gaven, namelijk:  
 In zijn verstand had hij ware en zalige kennis van zijn Schepper en van andere 
 geestelijke dingen. 
 In zijn wil en in zijn hart was gerechtigheid. 
 Al zijn genegenheden waren zuiver. 
Zo is de mens geheel heilig geweest. 
Maar door het ingeven van de duivel en door zijn vrije wil is hij van God afgeweken. 
Zo beroofde hij zichzelf van deze uitnemende gaven.  In de plaats van die gaven 
heeft hij het volgende over zich gehaald:  
 Blindheid en verschrikkelijke duisternis in zijn verstand. 
 Ook ijdelheid en verkeerdheid van oordeel. 
 In zijn wil en in zijn hart is boosheid, wederspannigheid en hardheid gekomen. 
 Al zijn genegenheden zijn onzuiver geworden. 
 
Het beeld van God 
De mens is naar het beeld van God geschapen. 
Naar het beeld van God geschapen betekent dat de mens een zalige kennis van Zijn 
Schepper had. 
De eerste mens was goed en leefde met Zijn Schepper. 
Het was een zalig leven, een goed leven, zonder zonde. 
De mens wilde en deed wat recht was in de ogen van God. 
Als de mens keek naar alles wat God geschapen had, zag hij Gods macht, wijsheid 
en goedheid. 
Die kennis was een zalige kennis. 
Het was een kennis met het hart, omdat er liefde tot God was. 
De mens wilde alleen wat God wilde en was helemaal gehoorzaam aan Hem. 
De mens wilde God dienen, omdat hij God lief had. 
Wat een gelukkig leven was het leven zonder zonde. 
Wat een gelukkig leven, om heilig te leven voor God, voor elkaar en in vrede met de 
dieren. 
Wat had God veel heerlijke gaven gegeven aan de mens. 
 
 
 
 



De gevolgen van de zondeval 

Het is niet zo goed gebleven. 
De mens is ongehoorzaam geworden aan God. 
Toen is hij het beeld van God verloren. 
De mens heeft naar de duivel geluisterd. 
( Jullie kennen de geschiedenis van de zondeval in het paradijs)  
Wat betekent het om de heerlijke gaven, die de mens van God gekregen had, te 
verliezen? 
Het betekent dat de mens de rechte kennis van God verloor. 
De relatie ( de verhouding) met God werd verbroken. 
En het samenleven als mens met een ander mens was ook niet meer als voor de 
zondeval. Ook het leven met de dieren niet meer. 
De mens werd blind en verduisterd in zijn verstand. 
Hij begreep niets meer van hemelse dingen. 
Zijn hart werd boos en gesloten voor God. 
Zijn wil werd zondig, dus verkeerd, tegen de wil van God in. 
Hij was een zondig schepsel geworden, een verdorven mens. 
Een zondig schepsel heeft geen vrede met God. 
Dit zijn allemaal gevolgen van de zondeval. 
 
Remonstranten 

De remonstranten leren dat door de zondeval niets van het beeld van God is 
verloren. 
Dit is een dwaalleer. 
 
 
Vragen! 
 
Waar gaat hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse Leerregels over? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat schrijven we boven artikel 1 t/m 4? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
De mens was naar het beeld van God geschapen. 
Probeer met je eigen woorden de betekenis op te schrijven van het geschapen zijn 
naar het beeld van God. 
( Lees artikel 1 nog een keer) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 



Hoe leefden de eerste mensen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Schrijf op hoe de mens geworden is na de zondeval. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Naar de Bijbel!  ( gebruik altijd de kanttekeningen bij de Bijbel)  
Lees : Genesis 1:27. 
Wat lees je over het beeld van God in deze tekst? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : 1 Korinthe 2:14 
Door het verliezen van Gods heerlijke gaven, begreep de mens niets meer van 
hemelse zaken. 
Met welke woorden is dat in 1 Korinthe 2:14 geschreven? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Hoofdstuk 3 en 4 artikel 2 
Zoals nu de mens na de val is, zulke kinderen heeft hij ook voortgebracht. 
Hij, die verdorven is, heeft verdorven kinderen voortgebracht. 
Zo is de verdorvenheid, naar Gods rechtvaardig oordeel, van Adam op al zijn 
nakomelingen gekomen. 
Alleen Christus is daarvan uitgezonderd. 
Hierbij moeten wij niet denken aan navolging, zoals vroeger de pelagianen leerden, 
maar aan voortplanting van de verdorven natuur. 
 



De erfzonde 
De eerste mensen hebben door de zonde een zondige natuur gekregen. 
Deze zondige natuur geven ze door aan hun kinderen. 
Wij erven de zonde van onze eerste ouders, Adam en Eva. 
 
De smet van de erfzonde 
Adam is geschapen naar het beeld van God. 
Door de zonde is hij dat beeld verloren. 
Alle kinderen, die na Adam geboren zijn, lijken op Adam en niet meer op God. 
Het beeld van God was volmaakt, maar het beeld van Adam is verdorven. 
Ook wij zijn helemaal verdorven, zoals wij ontvangen en geboren zijn. 
Wij zijn besmet door de zonde. 
Dat noem je : de smet van de erfzonde. 
Er is er maar Eén zonder zonde geboren, de Heere Jezus, omdat Hij geen aardse 
vader had. God was Zijn Vader. 
 
 
De schuld van de erfzonde 
Adam is het hoofd van alle mensen. 
Alle mensen die na Adam komen zijn in hem begrepen. 
Het betekent dat de zonde van Adam ook onze zonde is. 
Wij zijn niet alleen besmet door de zonde van Adam, maar we dragen ook allemaal 
de schuld van zijn zonde en de straf op zijn zonde. 
Het is dus ook onze schuld dat wij verdorven geboren worden. 
 
Remonstranten 
De remonstranten leren dan kinderen wel verdorven geboren worden, maar dat is 
niet hun schuld. 
Je bent pas schuldig als je zelf zondigt. 
 
 
Vragen! 
 

Hoe is Adam geschapen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is er gebeurd na de zondeval? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Op wie lijken we zoals we geboren worden, op God of op Adam? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 
 



Het beeld van God was volmaakt. 
Hoe is het beeld van Adam? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe noem je de zonde die wij van Adam erven? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie is er zonder zonde geboren? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe was het mogelijk dat de Heere Jezus zonder zonde geboren werd? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is de zonde van Adam ook onze zonde? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is de schuld van Adam ook onze schuld? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Verdienen wij, net als Adam, ook straf op onze zonde? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is het verschil tussen de erfsmet en de erfschuld van de zonde? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Naar de Bijbel en de Catechismus 

Zoek op : vraag en antwoord 7 van de Catechismus. 
Er wordt gevraagd hoe het komt dat wij met een verdorven aard, of natuur, geboren 
worden. 
Hoe komt dat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



Zoek op : Genesis 5:3 
Adam krijgt een zoon. 
Op wie lijkt zijn zoon, op God, of op Adam? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Zoek op : Romeinen 5:12 
Door wie is de zonde in de wereld gekomen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is de zonde van de eerste mens doorgegaan naar iedereen die geboren wordt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hebben wij allemaal gezondigd in Adam? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Hoofdstuk 3 en 4 artikel 3 
Daardoor worden alle mensen in zonden ontvangen en als kinderen des toorns 
geboren. 
Allen zijn onbekwaam tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. 
Allen zijn dood in de zonde en slaven van de zonde. 
Wij willen noch kunnen tot God terugkeren en onze verdorven natuur verbeteren. 
Ook kunnen wij tot verbetering daarvan ons niet in de juiste staat brengen zonder de 
wederbarende genade van de Heilige Geest. 
 
De zondige geboorte 

Na de zondeval worden alle mensen in zonde ontvangen en geboren. 
Vanaf onze ontvangenis zijn we zondige mensen, die alleen maar kunnen en willen 
zondigen. 
De zonde is aangeboren. 
 
Kinderen van Gods toorn 

Door deze aangeboren zonde zijn we ook vanaf onze ontvangenis kinderen van 
Gods toorn. 
In ons doopformulier staat :”Dat wij, ( ouders) met onze kinderen in zonde ontvangen 
en geboren en daarom kinderen van Gods toorn zijn, zodat wij in het Rijk van God 
niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws ( opnieuw)  geboren worden.” 
 
De onbekwaamheid tot het goede 
De mens is van nature ( zoals je geboren bent) niet in staat iets goeds te doen. 
De mens kan niets meer doen wat hem zalig maakt. 
De mens kan niets goeds doen in de ogen van God. 



Mensen kunnen iets nog wel eens goed noemen, maar toch is alles wat een mens 
doet besmet door de zonde. 
 
De geestelijke doodstaat 
De mens is door de zonde geestelijk gestorven. 
Hij is dood door de misdaden ( verkeerde daden) en de zonden. 
De mens kan zichzelf niet bekeren. 
De mens is dood voor God, maar levend voor de zonde. 
Wij willen ons ook niet bekeren. 
Zonder Gods genade en hulp van de Heilige Geest, kunnen en willen we alleen 
zondigen. 
 
Remonstranten 

De remonstranten denken anders over de doodstaat van de mens. 
Ze leren dat de mens een vrije wil heeft en zichzelf nog wel kan verbeteren. 
Ze leren dat de mens moet meewerken aan zijn zaligheid, de genade van God 
aannemen en met hulp daarvan zich bekeren. 
Dit is een dwaling. 
 
Vragen! 
 

Wat betekent het dat onze zonde aangeboren is? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zegt het doopformulier over ons en over Gods toorn? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kunnen wij nog iets goeds doen wat ons zalig maakt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent de geestelijke doodstaat van de mens? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Naar de Bijbel 

Lees : Efeze 2:1 
Wat staat er in deze tekst over de geestelijke doodstaat van de mens? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Hoofdstuk 3 en 4 artikel 4 
Het is wel waar dat na de val in de mens enig licht der natuur in de mens is 
overgebleven.  
Daardoor behoudt hij enige kennis van God en van de dingen die het natuurlijke 
leven betreffen. 
Ook weet hij van onderscheid tussen hetgeen betamelijk is en wat onbetamelijk is. 
Er is ook enige betrachting van de deugd en de uiterlijke tucht. 
Maar het is onmogelijk dat de mens door dit licht van de natuur zou kunnen komen 
tot de zaligmakende kennis van God en zich tot Hem zou bekeren. 
Want dit licht gebruikt hij zelfs niet op de juiste wijze in natuurlijke en burgelijke 
zaken. 
Ja, van wat voor hoedanigheid dit licht dan ook is, veeleer bezoedelt hij dit licht der 
natuur, op welke onderscheiden wijze dan ook. 
Hij houdt het in ongerechtigheid ten onder. 
En omdat hij dit doet, wordt hem alle verontschuldiging voor God ontnomen. 
 
In artikel 4 staat dat de Heere nog iets van Zijn beeld in ons heeft overgelaten. 
Dat noem je : het licht der natuur. 
Door dat licht heeft de mens nog enige kennis van God en van natuurlijke dingen. 
Hij weet van het onderscheid tussen goed en kwaad. 
De Heere geeft dat de mensen als mensen met elkaar kunnen leven en niet als 
dieren met elkaar omgaan. 
Het is een geschenk van de Heere, dat Hij na de val in ons overgelaten heeft. 
Dit noemen we een ingeschapen Godskennis. 
Maar het is niet zo, dat de mens door het licht van de natuur zalig kan worden. 
Voor de zaligheid is het Licht van de wereld nodig en dat is de Heere Jezus. 
 
Misbruik van overgebleven gaven. 

Na de zondeval is de mens mens gebleven. 
Maar na de zondeval gebruikt de mens zijn natuurlijke vermogens niet meer tot eer 
van God en zijn zaligheid. Hij misbruikt zijn overgebleven gaven. 
De mens is een zondig mens geworden, die schuldig staat voor God. 
Door het licht, dat de Heere nog in ons overgelaten heeft, beseffen we dat God leeft, 
maar die kennis is niet genoeg tot onze zaligheid. 
Er moet een wonder van God in ons leven gebeuren om zalig te worden. 
Het wonder van de wedergeboorte. 
Een mens, die door de zonde buiten God leeft, moet door God geleerd worden om 
terug te komen bij Hem. 
 
 



Remonstranten 

De remonstranten leren dat je zalig kunt worden als je het kleine beetje licht dat de 
Heere in ons overgelaten heeft, goed gebruikt. 
Dus als je de natuurlijke gaven goed gebruikt, kun je zalig worden. 
Dit is een dwaling. 
Je kunt niet zalig worden door iets wat je zelf nog doet. 
 
 
Vragen! 
 
Heeft de Heere nog iets van Zijn beeld in ons overgelaten na de zondeval? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe noemen we dat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kunnen we, door het licht van de natuur, bekeerd worden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is er nodig om zalig te worden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Gebruiken we de dingen die God in ons overgelaten heeft goed? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Staan wij allemaal schuldig voor God? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat leren de remonstranten? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Naar de Bijbel 

Zoek op : Mattheüs 7:18 
In deze tekst worden twee voorbeelden genoemd die over goed en kwaad gaan. 
Welke voorbeelden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Denk nu aan mensen. 
Hoe was alles wat de mens voor de zondeval deed? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe doet de mens alles na de zondeval? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Lees : Jeremia 3:22 
Door het licht van de Heilige Geest kan de Heere ons laten zien hoe goed we 
geschapen en hoe zondig we geworden zijn. 
Als de Heilige Geest dat leert, krijgen we berouw over onze zonden. 
In Jeremia 3:22 worden zonden afkeringen genoemd. 
De Heere is zo barmhartig, zo goed, dat Hij iets zegt tegen afkerige mensen. 
( In dit hoofdstuk zijn dat de Israëlieten)  
Wat zegt de Heere in Jeremia 3:22A? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is het antwoord van de Israëlieten die berouw over hun zonden hebben? 
( Jeremia 3:22b) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kunnen wij, als we berouw over onze zonden hebben, iets aan de Heere geven om 
onze grote schuld te betalen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 



Waar heeft God Zelf voor gezorgd? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Zoek een tekst op in de Bijbel waarin staat dat het bloed van de Heere Jezus reinigt 
van alle zonden. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


