
Verslag derde lezing ds. Heres over De Dordtse leerregels in relate tot het verbondsautomatsme

Het gaat in deze lezing over hoofdstuk III/IV van de Dordtse Leerregels.

God werkt door het Woord
In de Dordtse Leerregels wordt het geloof benaderd vanuit de vraag of je gelooft niet vanuit de vraag of je 
er bent of niet bent. Dat kan alleen als je alle aandacht hebt voor het woord van God. De DL geven aan dat 
wij verdorven mensen zijn (art. 1)t er is wedergeboorte nodigt nieuw leven uit de dood. Dat moet de Here 
doent het is het werk van de Heilige Geest. God moet datt zónder onst zelf doent (art 12). 
In deze situate zijn wij aangewezen op Gods woord. Artkel  6: door het Woord van God worden de 
gelovigen behouden. Art 17: Gods woord is het zaad van de wedergeboortet dat vinden we ook in 1 Petrus 
1:23 en de gelijkenis van de zaaier in Marcus 4:1-20. 

Hoor het Woord!
In de gelijkenis van het zaad in Marcus 4:2 6-29 brengt de grond zelf vrucht voortt automatsch. Wat gaat er 
automatsch? Het is niet zot dat als je het Woord hoort je automatsch vruchten voortbrengt. De mensen 
die bedoeld worden met het zaad dat op steenachtge plaatsen gezaaid ist hebben allemaal het woord 
gehoordt maar geen vrucht voortgebracht. Het ene hart is omgeploegd en vruchtbaar gemaakt door de 
Heilige Geestt het andere hart is dat niet. Dat ligt niet aan het Woord maar aan de manier waarop de 
mensen horen. Ze merken het hart van God wat daarin spreekt niet opt bij sommigen was het gehoor maar 
tjdelijk. Jee bent niet automatsch een gelovige als je in de kerk zit. De iijbel leert ons niet dat je niets meer 
kan gebeuren als je bij het verbond hoort. Wel leert het ons dat je moet blijven horen.

Welk automatsme wordt wel bedoeld? De grond brengt automatsch vruchten voortt ons hart brengt 
vruchten voort als het eenmaal omgeploegd is door de Heilige Geest. Maar het is niet zo dat als je 
wedergeboren bent je vanzelf vruchten voortbrengt. Een stuk land kan wel omgeploegd zijnt maar als er 
geen zaad ingestrooid wordt zal het nooit vrucht geven. De werkingskracht zit in het zaad: ‘wie oren heef 
om te horent die hore’. Nadruk ligt erop dat we het woord horen. ‘Zodra zij het woord horen nemen zij het 
terstond aan’. De gelijkenis van het zaad kan niet bedoeld zijn om maar af te wachten wanneer het zal 
gebeurent de oproep is: ‘hoor het woord!’ Als je hart automatsch vruchten voortbrengt ligt dat niet aan je 
hartt maar aan het woord. Het gaat over de zelfwerkzaamheid van het woord van God. Alle nadruk op het 
woord en haar werkingskracht. 

Verbondsmatg, bevindelijkkheid en verbondsautomatsme
Verbondsmatg denken en preken is goed. De bijbel spreekt over het verbond; het spreken over het belang 
van bevindelijkheid is ook bijbels. Degenen die zeggen dat je automatsch gaat geloven als je het woord 
maar hoortt vergeten dat het hart ook omgeploegd moet zijn. Maar een alleen omgeploegd hart brengt 
geen vruchten voortt er moet zaad in gezaaid; het woord werkt in het hart. Dat is de goede iijbelse 
bevindelijkheid.
Als er alleen veel aandacht is voor wat je allemaal moet beleven terwijl het nooit over Jeezus Christus zelf 
gaatt is dat een verkeerde bevindelijkheid.
iij verbondsautomatsme is ook weinig aandacht voor Gods woord; je kunt geloven dat je in de hemel komt
en dat je behouden bent zonder dat je de persoon van Christus kent. Jee vindt je rust dan niet in Christus 
maar in het idee dat het wel goed met je zit. Jee besef niet waaruit je gered bent en hoe groot je zonden 
zijn. Dan voel je nooit dat het noodzakelijk is om wedergeboren te wordent verbondsautomatsme moeten 
we afwijzent je bent niet automatsch een gelovige als je bent opgenomen in het verbond. Het werk van de 
Geest doet er dan niet meer toe; er is wel aandacht voor het uitwendiget niet voor het inwendige. 
Verbondsautomatsme en de verkeerde manier van bevindelijkheid staan tegenover elkaar.



Het gaat om het Woordt de bediening van de verzoeningt de boodschap die op zondag naar de gemeente 
gebracht mag worden. Het woord van God werkt in het hart van mensen. Waarom brengt het ene hart wel 
en het andere hart geen vrucht voort?
God werkt vruchten in het hart door de kracht van het woord en de Heilige Geest. Daarom brengt het ene 
hart wel en het andere geen vrucht voort. De Geest vernieuwt het hart en maakt het hart zacht. God doet 
allebeit zowel het woord laten prediken als het hart ontvankelijk maken. Het woord en de Geest niet 
scheident wel ónderscheiden.
Sommige bevindelijk gereformeerden doen dat wel; het woord kan wel scherp gepredikt worden maar 
heef alleen zin bij degenen van wie de Geest het hart opent. Dan werkt de Geest niet meer samen met het 
woordt dan kan ook niet meer gezegd worden dat de Geest iedereen roept.

In Jeesaja  6:9-10 lezen we dat God het ook zo kan werken dat mensen luisterent maar het niet zullen 
begrijpen; het voortdurend zullen zient maar het niet opmerken. Dat zijn de mensen die wel het woord 
horent maar waarbij de Geest ervoor zorgt dat het woord verblindend werkt. Het is dan het woord dat 
harten kan verharden.
Er moet ontdekkendt uitnodigend en scherp gepredikt worden. God laat in de prediking zijn hart sprekent 
een ernstg en dringend appel waarin de mens wordt gewezen op wie hij is en wie hij nodig heef. ‘Want 
het Woord van God is levend en krachtg en scherper dan enig tweesnijdend zwaard’ (Hebr 4:12). Als de 
Geest van de levende God meekomt in de prediking dan zie je ook de ernst ervan.

De doop
Het woord wordt in de doop verzegeld en bekrachtgd. Als je nadenkt over je doop gaat het je duizelent wat
een belofen zijn op je afgekomen. De Heilige Geest verzekert ons door dit sacrament ervan dat Hij in ons 
wil wonent dagelijkse vernieuwing van ons levent dat is wedergeboorte (art 11 en 12). Dan ga je leren 
geloven wat het is een kind van God te zijnt niet alleen een kind van God genoemd te wordent maar het 
ook zijn.
Onderscheid tussen tweeërlei kinderen van God is nodig. Het gaat dan niet over twee soorten belofent 
maar over tweeërlei kinderen: gelovige en ongelovige kinderen. Alle kinderen horen bij het verbondt maar 
niet alle gedoopten zijn uit God geboren (1 Jeohannes 3:9).
Er zijn ook kinderen van God in de helt omdat zij wel gedoopt zijn maar niet geloofd hebben. Het 
verbondsautomatsme ligt op de loer; beter nu een scherpe prediking waar je onrustg van wordtt dan het 
te horen wanneer het te laat is.

iij de Vrijmaking ging het om de vraag of de doop op grond van de veronderstelde wedergeboorte moest 
plaatsvinden. Van ‘synodale’ zijde werd gezegd: als je niet weet of een kind wedergeboren wordt moet je 
er maar vanuit gaan. Maar wij dopen op grond van Gods belofen. De vraag is echter of de vrijgemaakten 
ook de veronderstelde wedergeboorte zelf verworpen hebben? Zijn de accenten die in de jaren  60 gelegd 
werden wel scherp genoeg geweestt was het verbond niet iets waar je je geen zorgen over hoefde te 
maken?
Nu is het verbondsautomatsme in de GKv wel duidelijk aanwezig. Als je Christus toch al hebt hoef je je niet 
meer te bekerent dan krijg je een oproep om meer in de gemeente te doen en te evangeliseren.

Zoals we uit Dordtse Leerregels hoofdstuk III/IV geleerd hebben moeten wij ons richten op Christus. 

Volgende keer 27 maart 2018 Dordtse Leerregels hoofdstuk V en de volharding van de heiligen in relate tot
de bevindelijk gereformeerden.


