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Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 5 t/m 8 
 
Boven artikel 5 t/m 8 schrijven we : de boodschap van het 
Evangelie. 
 
Artikel 5 begint niet eerst met het Evangelie, maar met de functie van de Wet van 
God. 
Wet en Evangelie zijn twee woorden die jullie al vaak gehoord hebben. 
Je kent de Wet misschien wel uit je hoofd. 
Je weet de betekenis van het woord : Evangelie. ( blijde boodschap)  
Maar we moeten meer weten over Wet en Evangelie. 
Deze twee woorden hebben alles te maken met de bekering. 
 
In artikel 5 t/m 8 van de Dordtse Leerregels, gaat het over de functie( werking)  van 
de Wet en van het Evangelie. 
 

Hoofdstuk 3 en 4 artikel 5. 
Zoals het met het licht van de natuur toegaat, zo gaat het ook met de Wet van de 
Tien Geboden, die in opdracht van God door Mozes in het bijzonder aan de Joden is 
gegeven. 
De Wet ontdekt wel de grootheid van de zonde en overtuigt de mens meer en meer 
van zijn schuld. 
Maar het middel tot herstel wijst de Wet niet aan en zij geeft ook geen vermogen om 
uit deze ellende te geraken. 
De Wet is door het vlees krachteloos geworden en doet de overtreders onder de 
vloek blijven. 
Daarom kan de mens door de Wet de zaligmakende genade niet verkrijgen. 
 
Voor en na de zondeval 
Voor de zondeval kon de mens gehoorzaam zijn aan de Wet van God. 
God had die Wet ingeschapen in het hart. 
De mens kon God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf 
Op de gehoorzaamheid aan de Wet beloofde God het eeuwige leven. 
Op ongehoorzaamheid aan de Wet zou de doodstraf volgen. 
De mens werd ongehoorzaam en een overtreder van de Wet. 
 
Overtreders 
Overtreders kunnen niet meer volmaakt gehoorzaam zijn aan de Wet van God. 
Een overtreder verdient straf. 
Toch blijft God gehoorzaamheid aan de Wet eisen. 
Is God niet te streng, om van de mens te eisen wat hij niet meer kan? 
Nee, God is niet te streng. 
Hij had de mens goed geschapen, maar door het luisteren naar de duivel leeft de 
mens niet meer met God, maar hij leeft in ongehoorzaamheid tegen God. 
God is toornig over de ongehoorzaamheid. 
Hij vervloekt de mens, die niet gehoorzaam is aan Zijn Wet. 
 
 
 



De functie van de Wet 

Welke functie (werking) heeft de Wet? 
De Wet heeft geen kracht om zalig te maken. 
De Wet leert dus niet dat we zalig kunnen worden als we de geboden onderhouden. 
Wel moeten we naar de geboden van de Heere leven. 
Het betekent dat we aan de Heere moeten vragen of Hij ons wil leren leven naar zijn 
geboden. 
Dat zegent de Heere, maar het is niet genoeg voor onze zaligheid. 
We kunnen de zaligheid niet verdienen door het leven naar de geboden. 
Toch heeft de Wet een functie. 
De Wet laat een zondaar zien hoe zondig hij is, hoe groot zijn schuld en hoe zwaar 
zijn straf is. 
De Wet leert ons onze ellende meer en meer kennen. 
Als we dat leren, door het werk van de Heilige Geest, leren we echt dat ons hart zo 
zondig is,dat we door de Wet geen genade kunnen krijgen om zalig te worden. 
Het is wel nodig voor onze bekering dat we leren welke functie de Wet voor ons 
persoonlijk heeft. 
Het is nodig dat we met ons hart leren:”Ik heb tegen al Uw geboden gezondigd. Ik 
verdien straf.” 
 
Remonstranten 

De remonstranten leerden dat de mens de Wet kan houden en dat hij door die 
gehoorzaamheid genade ontvangt en zo wordt wedergeboren. 
Want God belooft het leven aan allen die Zijn Wet houden. 
Dit is een dwaalleer. 
 
 

Vragen! 
 
Waar gaat het over in artikel 5 t/m 8? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
We denken eerst aan de Wet. 
Wat kon de mens voor de zondeval? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat beloofde God op gehoorzaamheid aan de Wet? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zou er op ongehoorzaamheid aan de Wet volgen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



Schrijf op hoe en wanneer de mens een overtreder van de Wet is geworden. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kunnen wij de Wet van God onderhouden door ons werk? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Eist God gehoorzaamheid aan de  Wet? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is God niet te streng, om te eisen wat wij niet meer kunnen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welke erge straf spreekt de Heere uit als wij zijn Wet niet onderhouden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welke functie heeft de Wet? 
( wat laat de Wet aan een zondaar zien?) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is het voor jouw persoonlijke bekering nodig dat je de functie van de Wet leert? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wij zijn allemaal overtreders van de Wet, dat weten wij met ons verstand. 
Wat leer je als de Heilige Geest in je hart gaat werken? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 



 
Naar de Bijbel! ( gebruik altijd de kanttekeningen bij de Bijbel)  
Lees : Romeinen 3:20 
Kan God je zonden vergeven door de Wet te onderhouden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat doet de mens met de Wet van God? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat leren wij kennen door de Wet van God? 
( als de Heilige Geest in ons hart gaat werken)     geen vlees betekent : geen mens. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Hoofdstuk 3 en 4  artikel 6 
Wat het licht der natuur en de Wet niet kunnen doen, doet God door de kracht van de 
Heilige Geest en door het Woord. Dat is de bediening der verzoening, het Evangelie 
van de Messias. 
Het heeft God behaagd daardoor de gelovige mensen, zowel onder het Oude als 
onder het Nieuwe testament, zalig te maken. 
 
De functie van het Evangelie 

We kunnen niet zalig worden door de Wet te onderhouden. 
Er is maar één mogelijkheid om zalig te worden en dat door het geloof in het 
Evangelie van Jezus Christus. 
Wat is daarvoor nodig? 
Daar is het werk van de Heilige Geest voor nodig, die dit geloof, door de 
verkondiging van het Evangelie in ons hart werkt. 
Op deze manier heeft God de gelovige mensen uit het Oude en Nieuwe Testament 
zalig gemaakt. 
Dus door Woord en Geest. 
Niet alleen door het Woord en niet alleen door de Geest, maar door beiden. 
Het Evangelie is het middel dat de Heilige Geest gebruikt om het geloof te werken en 
de zondaar zalig te maken. 
Zo maakt God al Zijn kinderen zalig.  
Ook nu. 
Het geloof dat zalig maakt is het zaligmakend geloof. 
Het zaligmakend geloof leert de Zaligmaker Jezus kennen. 
In de Bijbel staat dat de zaligheid bij niemand anders te krijgen is. 
Er staat in de Bijbel dat er onder de hemel geen andere naam aan de mensen 
gegeven is waardoor wij zalig moeten worden. 
 



 
Zalig worden is alleen mogelijk bij God vandaan. 
Dat is genade. 
Genade heeft een Ander verdiend, de Heere Jezus. 
Hij heeft de zaligheid verdiend voor de mensen die Hij van Zijn Vader gekregen 
heeft. 
Dat zijn de uitverkorenen. 
 
Remonstranten 

De remonstranten leerden dat de mens best kan geloven zonder het werk van de 
Heilige Geest. 
Zij maakten het Woord los van de Heilige Geest. 
Dus alleen de verkondiging van Gods Woord is genoeg. 
Dit is een dwaalleer. 
 
Gods Woord en de Heilige Geest zijn beiden nodig voor onze zaligheid. 
Geloven zonder het werk van de Heilige Geest is niets meer dan een historisch 
geloof en geen zaligmakend geloof. 
Zaligmakend geloof is nodig voor onze zaligheid. 
 
 

Vragen! 
 
We hebben geleerd  dat we niet zalig kunnen worden door de Wet te onderhouden. 
Wat leert artikel 6? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe maakt God mensen zalig? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe noem je het geloof dat zalig maakt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Ken je nog andere soorten geloof? 
( dat heb je al eerder geleerd) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 



 
Hoe zijn de mensen in het Oude en Nieuwe Testament zalig geworden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welke Naam is er onder de hemel onder de mensen gegeven door Welken wij 
moeten zalig worden?  ( Handelingen 4:12) Lees ook de kanttekeningen er bij. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Naar de Bijbel!  
Lees: Markus 16:15 en 16. 
Welke opdracht geeft der Heere Jezus aan Zijn discipelen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hebben dominees, Evangelisten en zendelingen vandaag dezelfde opdracht? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Hoofdstuk 3 en 4 artikel 7 
Deze verborgenheid van Zijn wil heeft God in het Oude Testament aan slechts 
weinigen bekend gemaakt, maar in het Nieuwe Testament heeft Hij die aan meer 
mensen geopenbaard. 
Want het onderscheid van de volken is nu weggenomen. 
De oorzaak van het onderscheid in het schenken van deze openbaring moet niet 
gezocht worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere volk of in een 
beter gebruik van het licht der natuur. Nee, het is het geheel vrije welbehagen en de 
onverdiende liefde van God. 
Daarom moeten degenen die zo’n grote genade boven, ja, tegen alle verdienste in, 
ontvangen, dit met een nederig en dankbaar hart erkennen. 
Maar omdat er anderen zijn die deze genade niet ontvangen, moeten zij de 
rechtvaardigheid van Gods strenge oordelen aanbidden. Er mag geenszins 
nieuwsgierig onderzoek naar gedaan worden. 
 
De vrijmacht van de Heere. 

God is almachtig. 
God kan alles, daar is Hij God voor. 
Maar God doet niet alles wat Hij kan, Hij doet wat Hij wil. 
 



 
God is vrij om met Zijn macht te doen wat Hij wil. 
God is dus niet alleen almachtig, maar ook vrijmachtig. 
 
Onbekend met het Evangelie 

We lezen in artikel 7 dat het Evangelie niet tot alle mensen komt. 
Hoe komt het, dat in sommige landen het Evangelie wel bekend is en in andere 
landen niet? 
Dat is vrijmacht van de Heere. 
Hij bepaalt welk volk en welk mens het Evangelie wel of niet hoort. 
Dat is de oorzaak dat veel mensen onbekend blijven met de Bijbel. 
Als de inhoud van de Bijbel onbekend is, weet je ook niets over de bekering en de 
weg van de zaligheid. 
 
Het Evangelie bekend gemaakt 

De weg van de zaligheid was eerst voor de mensen verborgen. 
Maar God heeft die weg Zelf bekend gemaakt. 
Na de zondeval heeft God Zelf het Evangelie geopenbaard. 
Je kunt het lezen in Genesis 3:15. 
In deze tekst maakt God bekend dat de Heere Jezus naar de aarde zou komen om 
Zaligmaker te zijn voor verloren zondaren. 
Hij alleen kan een verloren mens bij God terug brengen. 
 
 
Oude Testament 

In het Oude Testament sprak God tot het joodse volk:”Ik ben jullie God en jullie zijn 
Mijn volk.” 
God beloofde dat uit het dit volk de Heere Jezus zou geboren worden. 
Wat een rijke zegen. 
God ging andere volken voorbij om Zijn wil bekend te maken en koos Israël uit. 
Was Israël beter dan andere volken? 
Nee, de keus van God was onverdiende liefde. Onverdiende liefde noem je: het vrije 
welbehagen van God. 
 
Nieuwe Testament 

Na de Pinksterdag is er verandering gekomen in het bekendmaken van het 
Evangelie. 
Na de Pinksterdag moest het Evangelie in de hele wereld bekend gemaakt worden. 
Daarom worden er zendelingen uitgezonden om in de hele wereld Gods Woord te 
brengen. 
Maar niet elk mens hoort of leest het Evangelie. 
God bepaalt aan wie het Evangelie bekend gemaakt wordt en aan wie niet. 
God doet wat Hij wil. 
Dat is Zijn vrijmacht. 
 
 
 
 
 
 



Een groot voorrecht 

Wij mogen het Evangelie horen en lezen. 
Wij hebben de Bijbel in huis. 
Neem je je Bijbeltje ook mee in je schooltas of naar je werk? 
Doen hoor. 
De Bijbel moet je kompas zijn in je leven. 
Een kompas wijst de goede weg. 
Dat doet de Bijbel ook. 
De Heere maakt in Zijn Woord de weg van zaligheid aan ons bekend. 
God gaat ons niet voorbij met Zijn Woord. 
Hij roept ons iedere keer als wij in de Bijbel lezen. 
Vraag of de Heilige Geest Gods Woord in je hart brengt door Zijn kracht. 
Dan doet Gods Woord wat met je. 
Dan raakt Gods Woord je hart. 
En als Gods Woord je hart raakt, door het werk van de Heilige Geest, krijg je een 
nieuw hart en dat is nodig voor je zaligheid. 
 
Ootmoed en aanbidding 
Wat betekenen deze woorden? 
De betekenis staat in artikel 7. 
Als we er goed over nadenken dat de Heere mensen voorbijgaat met Zijn Woord en 
wij het Evangelie mogen horen, moeten we ons hoofd buigen van verwondering. 
Net als die vrouw in Lukas 7. 
Deze vrouw voelde zich de slechtste van alle mensen. 
Maar haar hart werd door de Heere Jezus geraakt. 
Toen kreeg ze de beste plaats, aan de voeten van de Heere Jezus. 
En in haar hart was ootmoed(= ze was klein voor de Heere) en aanbidding(= ze 
maakte de Heere groot)  
Vraag of de Heere jou hetzelfde leert als deze vrouw. 
 
Remonstranten 

De remonstranten leerden dat God aan alle mensen de middelen tot geloof en 
bekering gaf. 
En dat het ene volk beter was dan het andere en daarom waardiger om het 
Evangelie te ontvangen. 
 

Vragen! 
 
God is almachtig maar ook vrijmachtig. 
Wat betekenen deze woorden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is de Bijbel overal bekend? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



 
Wat is de oorzaak dat veel mensen onbekend blijven met de Bijbel? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wanneer heeft God voor het eerst het Evangelie bekend gemaakt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar lezen we dat de Heere de verborgenheid van Zijn wil aan weinig mensen heeft 
bekend gemaakt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waarom heeft God het volk Israël uitverkoren om Zijn volk te zijn? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wanneer is er verandering gekomen in het bekend maken van het Evangelie? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoort nu iedereen het Evangelie? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is ons groot voorrecht? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat maakt de Heere aan jou bekend? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat doet de Heere als jij in de Bijbel leest? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



 
Wat gebeurt er als de Heilige Geest Gods Woord in je hart brengt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Mogen wij zeggen dat God oneerlijk is, als Hij het ene volk of persoon voorbijgaat en 
het ander volk of persoon niet voorbijgaat met het Evangelie? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Naar de Bijbel! 
Lees: Psalm 147:19 en 20 ( Oude Testament)  
Aan wie maakte de Heere Zijn woorden bekend en aan wie niet? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Lukas 16:15 
Welke opdracht geeft de Heere Jezus aan Zijn discipelen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Hoofdstuk 3 en 4 artikel 8 
Maar zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstig 
geroepen. 
Want God betoont ernstig en waarachtig in Zijn Woord wat Hem aangenaam is, 
namelijk dat de geroepen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst aan allen, die tot 
Hem komen en geloven, de rust der ziel en het eeuwige leven 
 
De roeping door het Evangelie. 
Als God mensen het Evangelie laat prediken, roept Hij  ernstig en waarachtig op zich 
tot Hem te bekeren. 
Hij roept ernstig, want het gaat om een ernstige zaak. 
De ernstige zaak is: eeuwig zalig of eeuwig verloren. 
 
De ernst van de roeping 
Als wij de Bijbel lezen, horen lezen, of preken, roept God ons op tot bekering en 
geloof. 
God roept ernstig. 
Als iemand ernstig roept, meent hij wat hij zegt. 
God meent ook wat Hij zegt. 
 
 



In artikel 8 staat dat met deze woorden:”Want God betoont ernstig en waarachtig in 
Zijn Woord wat Hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot Hem komen.” 
Nog meer. 
God belooft allen die komen vrede met God en het eeuwige leven. 
Ook jij, die dit leest wordt opgeroepen tot geloof en bekering. 
Het Evangelie is het enige middel om  zalig te worden. 
Daarom heet het : Evangelie, dat betekent goede, of blijde boodschap. 
Het is het goede nieuws, dat er bekering mogelijk is bij God vandaan. 
 
De hoorders van het Evangelie 
Tot wie komt het Evangelie? 
Tot mensen die er naar luisteren en allemaal geestelijk dode zondaren zijn. 
(onbekeerde mensen) 
Het Evangelie komt ook tot levend gemaakte zondaren. 
Dat zijn  mensen die leren, door het werk van de Heilige Geest, dat ze zondig en 
ellendig zijn buiten God. 
Mensen, die God missen en zoeken met Hem verzoend te worden. 
Het is nodig dat we eerst leren hoe zondig en ellendig we zijn, om de roepstem van 
Christus te horen met ons hart. 
 
Tweeërlei roeping 

Er is een uitwendige en een inwendige roeping van het Evangelie. 
De uitwendige roeping komt tot alle mensen die Gods Woord horen, of lezen. 
De uitwendige roeping is een voorrecht, maar niet genoeg voor onze zaligheid. 
De inwendige roeping is een roeping door het werk van de Heilige Geest en is 
zaligmakend. 
De uitwendige roeping is algemeen en komt tot alle mensen. 
De inwendige roeping komt alleen tot de uitverkorenen. 
 
De krachtige roeping 
Als de roeping leidt tot waarachtig geloof en oprechte bekering, is zij krachtig. 
Dat is de eigenlijke inwendig roeping. 
Het is de hemelse roeping, waarmee de uitverkorenen geroepen worden. 
Daarom heten de gelovigen de geroepenen. 
 
Remonstranten 
De remonstranten zeggen dat God het niet echt kan menen, als Hij de niet 
uitverkorenen door het Evangelie roept tot geloof en bekering, als we er van uitgaan 
dat God alleen de uitverkorenen krachtdadig roept. 
De remonstranten zeggen dat er geen uitwendige en inwendige roeping is. 
Ze leren een dwaalleer. 
 
 

Vragen!  
 
Hoe roept God menen om tot Hem te komen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



God roept ernstig. 
Wat betekent dat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is het enige middel om zalig te worden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Tot wie komt het Evangelie? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is er eerst nodig om daarna de roepstem van Christus te horen met ons hart? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe velerlei roeping is er? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent de uitwendige roeping? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent de inwendige roeping? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waarom worden de uitverkorenen ook geroepenen genoemd? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 



 
Naar de Bijbel! 
Lees : Jesaja 45:22 
Met welke woorden roept God op tot geloof en bekering? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees: Johannes 5:25 
Komt de oproep tot bekering tot geestelijk dode zondaren? 
__________________________________________________________________ 
 
Met welke woorden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Jesaja 55:1 
Welke uitnodiging krijgen mensen die God missen en Hem niet kunnen missen, die 
zoeken met God verzoend te woorden, door het werk van de Heilige Geest? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees voor jezelf : Johannes 7:37-39    Mattheüs 11:28 
 
Lees : Jesaja 53:1 
De uitwendige roeping komt tot iedereen die Gods Woord hoort of leest. 
Lees je in Jesaja 53:1 dat niet iedereen gehoorzaam is aan de uitwendige roeping? 
Met welke woorden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Hebreeën 3:1 
De inwendige roeping is een krachtige roeping. 
Hoe wordt deze kracht roeping in Hebreeën 3:1 genoemd? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


