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Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 
 
Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, 
om het eeuwig welbehagen. 
 
Waarom staan deze woorden boven artikel 9 t/m 11? 
Deze woorden staan er boven omdat het in deze artikelen over het werk van God in 
de bekering gaat. 
Als je denkt dat God een beetje werkt in de bekering en een mens ook nog wat moet 
doen, heb je het mis. 
Het gaat echt zoals het in bovenstaande zin staat: het is door U, door U alleen, om 
het eeuwig welbehagen. 
Het eeuwig welbehagen betekent : om de eeuwige gedachten van God, om Zijn wil 
en werk. 
Dat leert God in de waarachtige bekering. 
Omdat de bekering werk van God alleen is, kunnen wij nog bekeerd worden. 
Dit onderwijs is  belangrijk. 
Het staat in de artikel 9 t/m 11. 
 

Hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 
Dat er velen, die door de bediening van het Evangelie geroepen worden, niet komen 
en niet bekeerd worden, daarvan ligt de schuld niet in het Evangelie. Ook niet in 
Christus, Die door het Evangelie aangeboden wordt. 
De schuld ligt ook niet in God, Die door het Evangelie roept en aan de geroepenen 
zelfs onderscheiden gaven meedeelt. Nee, de schuld ligt in degenen die geroepen 
worden. 
Sommigen van hen, die zorgeloos zijn, nemen het Woord des levens niet aan. 
Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste van hun hart. 
Zo komt het dat zij, na enige kortstondige blijdschap, van het tijdgeloof weer  
terugkeren. 
Anderen verstikken het zaad van het Woord door de doornen van de 
zorgvuldigheden en de wellusten van de wereld en brengen geen vruchten voort. 
Onze Zaligmaker leert ons dat in de gelijkenis van het zaad, Mattheüs 13. 
 
Moeilijke woorden! 
onderscheiden  = verschillende 
zorgeloos   = onverschillig 
kortstondige   = niet lang, even 
zorgvuldigheden  = zorgen van elke dag. Bijvoorbeeld : druk…druk… 
wellusten   = zonde 
 
 
Eigen schuld 

Dat veel mensen, die het Evangelie horen, niet met hun hart geloven en zich 
bekeren, is hun eigen schuld, staat er in artikel 9. 
Het Evangelie is een blijde boodschap. 
Het Evangelie komt tot iedereen die onder Gods Woord leeft. 
Het Evangelie wijst op Christus, Die gekomen is om verloren zondaren zalig te 
maken. 



De blijde boodschap komt ook tot dove mensen die de Bijbel lezen, of er uit horen 
preken met gebaren. 
Om de blijde boodschap met zegen te lezen of te horen preken, is een verlicht 
verstand nodig, door het werk van de Heilige Geest. 
Hoe komt het dat veel mensen zich niet bekeren, als ze door de verkondiging van het 
Evangelie geroepen worden en ongelovig blijven? 
 
 
De schuld ligt niet in het Evangelie. 
De schuld ligt ook niet in Christus. 
God Zelf is ook niet de schuld van het ongeloof. 
Ongeloof is eigen schuld. 
Ongeloof is zonde. 
 
 
De schuld van het ongeloof 
Door onze diepe zondeval staan we met onze rug naar God en zijn ongehoorzaam 
en ongelovig geworden. 
Wat is de Heere goed, om zulke mensen nog te roepen door Zijn Woord, de Bijbel. 
Ons hart is zo hard, dat we de boodschap van God,Die Zijn roepen echt meent, 
durven afwijzen. 
Als we niet luisteren naar de roepstem van Christus in het Evangelie, is dit onze 
eigen schuld. 
 
Historisch geloof 

Veel mensen hebben alleen een historisch geloof. 
Met een historisch geloof geloof je dat alles waar is wat er in de Bijbel staat. 
Dat is natuurlijk goed. 
Een historisch geloof is nodig om de geschiedenissen uit de Bijbel te leren. 
Je kunt met een historisch geloof over de Heere Jezus lezen en leren wat Hij 
allemaal gedaan heeft toen Hij op aarde was. 
Dat is goed. 
Maar een historisch geloof is niet genoeg voor je zaligheid. 
Historisch geloof zit in je verstand en niet in je hart. 
In de bekering is zaligmakend geloof nodig. 
Geloof dat van God komt en in het hart gewerkt wordt door de Heilige Geest. 
 
Tijdgeloof 
Er zijn mensen die geloven voor een tijd. 
Als ze spreken over het geloof, lijkt het echt. 
Later komt het uit dat het geloof niet door de Heilige Geest gewerkt is in het hart. 
Tijdgeloof is mensenwerk en geen werk van God. 
Als er bijvoorbeeld problemen komen, of vervolging om het geloof, houden ze het 
niet vol om te geloven, omdat het hun eigen werk was. 
Alleen als God geloof in het hart werkt, is het niet voor een tijd, maar voor eeuwig. 
Dan is het zaligmakend. 
 

 
    
 



Remonstranten 

De remonstranten zeggen dat, als alleen God het geloof werkt, Hij eigenlijk ook 
schuldig is aan het ongeloof van de mens. 
Zij slaan over dat de mens door zijn zonde de dood verdiend heeft, en dat God ons 
niet verschuldigd is. 
 
 
Vragen!  
 

Wat schrijven we boven artikel 9 t/m 11? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekenen die woorden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe komt het, dat veel mensen zich niet bekeren als ze het Evangelie horen of 
lezen? Bij wie ligt de schuld? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is ongeloof? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is er gebeurd in onze zondeval? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat doet God nog na de zondeval? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is een historisch geloof? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 
Is een historisch geloof genoeg voor onze zaligheid? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is een tijdgeloof? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waarom is een tijdgeloof niet genoeg voor onze zaligheid? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welk geloof is er nodig voor onze zaligheid? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat leren de remonstranten? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Naar de Bijbel! ( gebruik altijd de kanttekeningen bij de Bijbel)  
Lees : Mattheüs 23:37. 
Met welke woorden lees je in deze tekst dat de mensen niet wilden luisteren naar de 
roepstem van de Heere Jezus? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Mattheüs 13:3-9  en 18-23 
Schrijf een voorbeeld op van het historisch geloof en een voorbeeld van het 
tijdgeloof. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 
 
In welke gelijkenis staan deze voorbeelden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
Hoofdstuk  3 en 4 artikel 10 
Anderen die door de bediening van het Evangelie geroepen worden, komen en 
worden bekeerd. 
Maar dat moet men niet aan de mens toeschrijven, alsof hij zich door zijn vrije wil zou 
onderscheiden van anderen die ook voorzien zouden zijn van even grote genade, 
genoeg om tot geloof en bekering te komen. 
Dit is de leer van de hoogmoedige ketterij van Pelagius. 
Nee, men moet het aan God toeschrijven, Die d Zijnen van eeuwigheid uitverkoren 
heeft in Christus. 
Die uitverkorenen roept Hij in de tijd krachtig en begiftigt  hen met het geloof en de 
bekering. 
Hij verlost hen uit de macht der duisternis en brengt hen over tot het Rijk van Zijn 
Zoon, opdat zij zouden verkondigen de deugden Desgenen, Die hen uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 
En opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, zoals de geschriften 
van de apostelen daarvan steeds  getuigen. 
 
Moeilijke woorden! 
ketterij =   dwaalleer 
begiftigt = schenkt,  
Desgenen = van Hem ( God)  
Roemen = God de eer geven van de bekering en niet de mens 
 
 
Werk van God 

Gelukkig zijn er ook mensen die komen als ze geroepen worden door het Evangelie. 
Mensen, die gehoorzaam worden aan de roepstem van de Heere vanuit de Bijbel. 
Mensen die komen zijn mensen die inwendig groepen worden door het werk van de 
Heilige Geest. 
De inwendige roeping gaat met zoveel kracht, dat die roeping het hart raakt en nieuw 
maakt. 
Dit wonder gebeurt door het werk van God alleen. 
Dus niet door de wil van de mens. 
Onze wil is zondig geworden door onze zondeval. 
Wij willen niet eens komen als we geroepen worden. 
Maar de wil van God is zo sterk, dat mensen die Hij roept door Zijn kracht, ook echt 
komen. 
 
Vasthouden 

Wat vasthouden betekent, weet je wel. 
Je kunt iets, dat belangrijk is, vasthouden. 
 
 



Dan zeg je: Dit is echt belangrijk. Ik laat het niet los. 
Zo moet je het onderwijs uit de Dordtse Leerregels ook vasthouden. 
De Dordtse Leerregels leren precies hetzelfde als de Heere in Zijn Woord leert. 
In artikel 10 staat dat bekering en geloof werk van God is. 
Dat staat ook in de Bijbel. 
Vasthouden hoor!  
In artikel 10 staat dat de Heere het hart nieuw maakt in de bekering. 
Net als bijvoorbeeld bij Lydia uit de Bijbel. 
Er staat dat de Heere haar hart opende, toen ging ze luisteren zoals ze nog nooit 
geluisterd had. 
Ze ging luisteren door het werk van de Heilige Geest. 
De Heilige Geest werkte het ware geloof in het hart van Lydia, door de verkondiging 
van het Evangelie. 
Lydia opende zelf haar hart niet voor de Heere Jezus, nee, het openen van haar hart 
kwam bij God vandaan, door het werk van de Heilige Geest, om Jezus wil. 
Vasthouden!  
De Heere Jezus heeft Zijn bloed gegeven om Zijn kinderen te verlossen uit de macht 
van de duivel en te trekken tot Zijn wonderbaar licht. 
 
Roemen 
In artikel 10 staat dat Gods kinderen niet in zichzelf roemen. 
Het betekent dat ze niet zichzelf bedanken voor hun bekering. 
Nee, er is niets te roemen in de mens. 
Er staat dat mensen, die door de Heere verlost zijn, moeten roemen in de Heere. 
Ze moeten Hem bedanken. 
Dat kan ook alleen als de Heilige Geest dat leert. 
Gods kinderen leren, uit genade, Gods deugden te prijzen. 
Gods deugden zijn :Zijn  rechtvaardigheid, barmhartigheid, goedheid, genade, liefde, 
wijsheid, macht, alwetendheid. 
Gods kinderen worden geroepen om Gods deugden te verkondigen. Om er met 
anderen over te spreken. 
Gods kinderen leren ook wat Gods deugden betekenen in hun  eigen leven. 
Dat leert de Heere niet allemaal gelijk, maar Hij leert het wel door het werk van de 
Heilige Geest. 
Gods kinderen leren met hun hart zingen: het is door U, door U alleen, om het 
eeuwig welbehagen. 
 
Remonstranten 
De remonstranten noemden de prediking van het Evangelie een eerste genade. 
Wie door Zijn vrije wil daar een goed gebruik van maakt, ontvangt het geloof en de 
vergeving van de zonden. 
Dat een mens kan geloven is een genade van God. 
Maar of hij wil geloven ligt aan de mens zelf. 
Dit is een dwaling. 
 
Opdracht 

Lees de dwaling. Schrijf op wat er fout is in de dwaling 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 
Vragen! 
 

Zijn er ook mensen die komen, als ze door het Evangelie geroepen worden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe worden die mensen  geroepen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kom je tot de Heere met je eigen wil, of door de wil van God? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waarom moet je alles wat de Dordtse Leerregels leren vasthouden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat gebeurde er bij Lydia, ( Handelingen 16)  toen de Heere haar hart opende? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kun je zelf je hart openen voor de Heere Jezus? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waar moet je altijd om vragen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
In artikel 10 staat dat Gods kinderen de Heere roemen ( bedanken) voor  hun 
bekering. 
Waarom moet je alleen de Heere daarvoor bedanken? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Gods kinderen worden ook geroepen om Gods deugden te verkondigen. 
Schrijf eens een paar deugden van God op. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



Naar de Bijbel! 

Lees : Johannes 6:44 
In deze tekst staat dat je niet uit jezelf tot de Heere Jezus kan komen. 
Wie moet je trekken? Hoe gebeurt dat? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Lees : Kolossenzen 1:13 
Wat gebeurt er als de Heilige Geest je trekt tot het Koninkrijk van God? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Jesaja 55:11 
In deze tekst staat dat het Woord van God doet wat Hem (=God) behaagt. ( wat God 
wil)  
Wat is dan bekering? Werk van een mens of werk van God? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : 1 Petrus 2:9 
Wat is de opdracht voor Gods kinderen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie geef je dan de eer (de dank) voor de bekering, God of de mens? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Schrijf nu iets op wat je echt niet begrijpt 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 



 
Hoofdstuk 3 en 4 artikel 11 
Wanneer de Heere Zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en aldus de 
bekering in hen werkt, dan is het zo dat Hij aan hen het Evangelie uiterlijk laat 
prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht. 
Dat doet Hij, opdat zij dan op de rechte wijze zullen verstaan en onderscheiden de 
dingen die van de Geest van God zijn. 
Maar dat niet alleen. 
Hij dringt ook in tot de binnenste delen van de mens met de krachtige werking van 
dezelfde Geest, Die wederbaart. 
Hij opent het hart dat gesloten is. 
Hij vermurwt ( maakt week) wat hard is. 
Hij besnijdt wat onbesneden is. 
In de wil stort Hij goede hoedanigheden in. 
Hij maakt dat die wil, die dood was, levend wordt, die boos was goed wordt en die 
niet wilde, nu metterdaad wil. 
Die wederspannig was, wordt gehoorzaam. 
Hij bewerkt en versterkt die wil zo, dat hij als een goede boom vruchten van goede 
werken kan voortbrengen. 
 
Moeilijke woorden ! 

uitvoert   = uitwerkt 
hoedanigheden  = nieuwe begeerten ( willen wat God wil) 
metterdaad   = werkelijk, echt 
wederspannig  =  ongehoorzaam 
 
 
De bekering 
In artikel 11 gaat het over de waarachtige bekering. 
De echte bekering, door een werk van God. 
Wil je weten hoe God de waarachtige bekering in het hart werkt? 
De Heere laat eerst Zijn Woord preken, of lezen, dat is het middel dat God gebruikt in  
de bekering. 
Als God een mens bekeert, brengt Hij Zijn Woord tot die mens, of Hij brengt de mens 
tot Zijn Woord. 
God werk altijd door Zijn Woord. 
Daarom moeten we altijd in de Bijbel lezen, naar de kerk gaan en als we kunnen de 
dovendiensten bezoeken. 
 
Gods Woord en de Heilige Geest 
In de bekering is meer nodig dan alleen de prediking van Gods Woord. 
Waarom? 
Omdat de mens van zichzelf een verduisterd verstand heeft, een boos hart en een 
ongehoorzame wil. 
Als je verstand verduisterd is , je hart boos en je wil ongehoorzaam, ben je zo 
verkeerd, zo zondig, dat je niet eens kunt of wilt luisteren naar Gods Woord zo de 
Heere dat wil. 
Het is nodig dat de Heilige Geest het Woord van God in ons hart brengt en ons hart 
vernieuwd, ons verstand verlicht en onze wil gehoorzaam maakt. 
 



Dat wonder gebeurt in de waarachtige bekering. 
Dan gaat de mens verstaan wat God zegt in Zijn Woord. 
Dus Gods Woord en de Heilige Geest zijn beiden nodig in de waarachtige bekering. 
 
De verlichting door het werk van de Heilige Geest. 

In de bekering komt de Heilige Geest wonen en werken in de mens. 
De Heilige Geest dringt met kracht door tot in het binnenste van die mens. 
De Heilige Geest gaat vanbinnen in de mens werken. 
 
Onthouden! 
In de bekering doet God alles. 
God laat Zijn Woord preken. 
Hij opent en verlicht het verstand, door het werk van de Heilige Geest. 
Het is een zegen als God Zijn werk begint en verder werkt in ons leven. 
Nee, God vraagt niet of Hij binnen mag komen, Hij komt door Zijn kracht binnen. 

Net als bij Zacheüs. 
Toen Zacheüs in de boom zat om de Heere Jezus te zien, vroeg de Heere Jezus niet 
of Zacheüs alsjeblieft naar beneden wilde komen. Nee, de Heere Jezus zei:”Haast u 
en kom af, want Ik moet heden in uw huis blijven.” 
Het hart van Zacheüs werd geopend en de Heere Jezus kwam binnen. 
Het verstand van  Zacheüs werd verlicht, zijn hart werd nieuw en zijn wil werd 
gehoorzaam. 
Die dingen gebeuren in de bekering. 
 
Bekering, een werk van God 

Hier volgen dezelfde woorden die in artikel 11 staan, als het over de bekering gaat. 
Wat gebeurt er in de bekering? 
 God opent het hart dat gesloten is. 
 God vermurwt dat hard is. 

 ( het harde hart wordt zacht, wordt nieuw gemaakt)  
God moet ons hart vermurwen, nieuw maken, omdat we door de zonde een hard hart 
hebben. 
Als we het woord vermurwen lezen, moeten we ons schamen over onze zonden. 
Als God je hart week maakt, ga je het van God verliezen.  
Een hart vermurwen is liefde van God. 
Als je hart vermurwt wordt, krijg je berouw over je zonde en droefheid naar God, door 
het werk van de Heilige Geest. 
 God besnijdt dat onbesneden is. 
In het Oude Testament werden jongetjes besneden. 
Er werd in het vlees gesneden. 
De Heere wilde er mee leren dat een mens alles verzondigd heeft. 
Een nieuw leven is alleen uit genade te krijgen, om het bloed van Christus. 
De Dordtse Leerregels gebruiken dit voorbeeld om er mee te leren dat het in de 
bekering ook zo gaat. 
In de bekering wordt er niet in het vlees gesneden, maar in het hart. 
De Heere snijdt de liefde tot de zonde weg door zijn werk. 
Natuurlijk niet met een mes, maar door het werk van de Heilige Geest. 
Dan gaan we de zonde haten en leren dat er in de bekering niets van ons werk bij 
kan komen. 
God bekeert een mens uit genade, om Jezus wil, door het geloof. 



De besnijdenis van het hart is een groot wonder. 
Dan snijdt de Heere af van Adam, onze eerste vader en plant ons in in Christus, de 
Zaligmaker. 
 
God geeft een nieuwe wil 

God maakt de dode wil levend. 
God maakt de boze wil goed. 
God maakt de ongehoorzame wil gehoorzaam. 
God beweegt en sterkt de wil,dat de mens, die deze dingen leert in de bekering, op 
een goede boom gaat lijken, die goede vruchten voortbrengt. (geeft)  
Dan kun je zien aan heel je leven dat je God liefhebt, omdat Hij jou eerst heeft 
liefgehad. 
 
Remonstranten 
De remonstranten leren dat de bekering door het Woord van God alleen geschiedt. 
God raadt ons dat aan en het verstand ziet dat in en laat zich gezeggen. 
Voor de ware bekering van de mens zijn geen nieuwe krachten in zijn wil nodig. 
Bekering is een activiteit (werk) van de mens, die daarvoor het vermogen zou 
hebben. 
 
Dit is een dwaling. 
 
Vragen! 
 
Waar gaat het over in artikel 11? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat gebruikt God als middel om een mens te bekeren? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is Gods Woord alleen genoeg om een mens te bekeren, of is er nog meer nodig? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waarom is Gods Woord alleen niet genoeg? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is het werk van de Heilige Geest in de bekering? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



  
Wat moet je goed onthouden over de bekering? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat kunnen we leren uit de geschiedenis van Zacheüs? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Schrijf onder elkaar wat er allemaal anders wordt als God een mens gaat bekeren. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat leren de remonstranten? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Naar de Bijbel! 
Lees : Romeinen 10:16 en 17 
Is iedereen gehoorzaam aan het Evangelie? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
In Romeinen 10:17 staat: Zo is dan het _______________uit het_______________ 
en het__________________door het ____________________________________ 
 
( Het betekent dat God Zijn  Woord gebruikt om mensen te bekeren)  
 
 
 



Lees : Psalm 43:3 
Wat moeten wij altijd vragen als we in de Bijbel lezen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waarom? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Handelingen 16:14 
Wat gebeurde er bij deze vrouw, door het luisteren naar Gods Woord en het werk 
van de Heilige Geest? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Handelingen 2:37 
Wat gingen deze mensen vragen, toen de preek van Petrus gezegend werd aan hun 
hart? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zou er met hun hart gebeurd zijn? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zou er met hun wil gebeurd zijn? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moet er met jou gebeuren om de Heere met je hart te leren kennen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Gaat het werk van de bekering ook nu nog door? 

___________________________________________________________________ 
 
Waar laat de Heere dat aan zien? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 


