
                           Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 par 1 en 2  

Gods liefde 

1 sleutel    2 gebouw 

 Gemeente, 

              Zonder sleutel begin je niet veel. Als je geen sleutel van een huis, 

van een gebouw hebt, kom je er niet in. Hooguit kun je erom heen lopen 

en door de ramen naar binnen proberen te kijken. En je kunt bepaalde 

stukjes en gedeelten zien van het huis of gebouw. Maar lang niet alles. 

Je krijgt geen goed beeld van. En bovendien: je kunt er ook niet bij. Hoe 

prachtige dingen er ook in staan, je kunt er niet aankomen als je geen 

sleutel hebt en dus buiten moet blijven.   

 Als je een sleutel hebt, kun je erin komen en je ziet alles precies 

staan en je kunt er bij komen en in gaan zitten of gebruik van maken. 

 Zonder sleutel begin je niet veel. Zonder sleutel kom je het 

gebouw van Gods liefde niet binnen. Zonder sleutel kun je er wel wat 

omheen lopen. Maar krijg je geen goed beeld van dat gebouw van Gods 

liefde. En dan krijg je allerlei verkeerde indrukken en vragen. Is dat nou 

liefde? Zoveel ellende op de wereld. Zoveel mensen die lijden. Is dat nou 

liefde? En wat ik allemaal mee moet maken, en hoe weinig ik van God 

merk. Is dat nou liefde? Zonder sleutel krijg je er geen goed zicht op. 

Maar een verkeerde voorstelling. Is dat nou liefde? God die sommige 

mensen uitkiest en andere niet. Dus als je niet uitgekozen bent dan kun 

je zoeken en bidden wat je wil, maar dan haalt het toch niet uit. En je 

kunt wel zoeken en roepen, maar je weet nooit zeker of je wordt 

verhoord want als je niet uitverkoren bent luistert God toch niet. Nou, 

als dat liefde is. Je kunt op voorhand al kansloos zijn. Zonder sleutel kijk 

je eens wat door een raam naar binnen, hoor je eens wat over Gods 

liefde, maar je krijgt er geen juist beeld van en je kunt er ook niet bij, je 

kunt er je niet in koesteren en over verwonderen.        

 Als je een sleutel hebt, dan kun je dat gebouw van Gods liefde 

binnenkomen en dan zie je wat Gods liefde echt is en dán kun je er van 

genieten en in delen. 

1 sleutel   

 Welke sleutel is dat dan? Wat is de sleutel om het gebouw van 

Gods liefde in te gaan? U zegt misschien: het geloof. Jazeker, maar dan 

vooral één element van het geloof: kennis van onze ellende. Dát is de 

sleutel: je zonde kennis. Kennis van je zonde, je schuld, dat geeft juist 

zicht op Gods liefde en dat maakt dat je je erin begrepen weet, erin 



vervat weet. Zonder kennis van onze zonde blijven we buitenstaanders. 

Letterlijk: buiten het gebouw van Gods liefde.      

 Dat heeft de Dordtse synode van 1618/1619 goed begrepen, en 

dat leren we ook al direct van de Dordtse Leerregels. Misschien weet u, 

weet je wel dat het in die jaren ging over de uitverkiezing. Daarvoor was 

de synode bij elkaar geroepen. Hoe zit het met de uitverkiezing? Wat 

zegt de Bijbel over de uitverkiezing? En toen heeft de synode twee 

belangrijke dingen gedaan, beslissingen genomen. De eerste was, dat 

het ook zou gaan over roeping, geloven, verzoening, over geloof, 

wedergeboorte, geloofsleven, zekerheid, volharding. Dat hangt er 

allemaal mee samen. Je kunt niet alleen over de uitverkiezing het 

hebben, en de één gelooft er niet in en de ander wel, en verder denken 

we overal gelijk over. Nee, alles hangt er mee samen, en wordt 

beinvloed door de uitverkiezing. En de tweede beslissing was: we 

beginnen niet met de uitverkiezing. Lees hoofdstuk 1 par 1 maar, en 2, 

en 3 en 4 en 5. Geen woord over uitverkiezing. Maar we begint het 

mee? Ja, met onze ellende. Hoofdstuk 1 par 1. Lees maar mee. En dan 

zien we dat het begint met onze ellende in tweevoud. Aangezien alle 

mensen in Adam gezondigd hebben. Dat is één. In Adam hebben we 

allemaal gezondigd. God van de troon willen stoten, eigen baas willen 

zijn, satan willen volgen. En dat zit er nog steeds in, diep in. Zo is heel 

onze natuur, ons hart, onze wil. In zonden ontvangen en geboren. Als 

een spons die je in water duwt, zo is ons hart in zonde gedrenkt, 

helemaal volgezogen, tot elke vezel toe, met zonde. Het gedichtsel van 

het hart des mensen is ten allen dage alleen boos. Genesis 6. En Jezus 

zegt: uit het hart des mensen komen voort: boze bedenkingen, 

doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, 

lasteringen. En dan twee: daarom zijn we allemaal de vloek en de 

eeuwige dood schuldig geworden. Niet dat ik dat zo voel en aanvoel, 

maar dat is juist mijn zondigheid, maar God laat weten dat Hij onze 

zonde zo hoog opneemt:  Romeinen 3 zegt het dat de hele wereld voor 

God verdoemelijk is. Waardig verdoemd, voor eeuwig veroordeeld te 

worden. God heeft ons al veroordeeld. Je kunt het daar niet mee eens 

zijn, je kunt er je schouders over ophalen, maar dat verandert niks aan 

de zaak. We zijn al veroordeeld wegens hoogverrraad en 

majesteitsschennis tot de eeuwige straf. Onder het oordeel. Nee, het 

oordeel is nog niet voltrokken. We leven nog. Maar we leven in zonde, 

vinden de zonde heerlijk en zetten de zondeval elke dag graag voort.  

 Met andere woorden: God moet helemaal niks. God is helemaal 

niets verplicht aan ons. Jonathan Edwards zegt in die beroemde preek: 

U hebt God verstoten, zou God verplicht zijn u aan te nemen. U hebt 

God laten roepen, zou God verplicht zijn naar u te horen? U hebt kwaad 



voor God en Zijn belangen gezocht, zou God verplicht zijn het goede 

voor u en uw belangen te zoeken?  

 En het geloof, het geloof in Christus, dat zegt: ja, Heere, dat is 

waar. Zo Gij in het recht zou treden en gadeslaan mijn 

ongerechtigheden, ik kan niet bestaan voor u. Waardig veroordeeld te 

worden. En Heere, dat is meer dan erg, dat ik U zo kwaad doe, ik kan er 

wel om treuren en me over schamen. Mijn hart kan er over breken van 

berouw. Over U heb ik niets te klagen, maar over mezelf. U zal ik niet 

aanklagen, maar mijzelf des te meer.  

 Zondekennis, berouw. Dat is de sleutel van het gebouw van Gods 

liefde. Waar geloof reikt je deze sleutel aan. Hebt u deze sleutel? Heb jij 

deze sleutel?  

             Zonder deze sleutel van zondekennis blijft Gods liefde voor ons 

gesloten. Sterker nog, blijven we altijd commentaar hebben en God 

aanklagen, blijven we mooie dingen gewoon vinden en erge dingen 

onterecht en onbillijk. Zonder zondekennis blijf ik vinden dat God het 

anders moet doen, dat voorspoed normaal is en tegenspoed of 

kastijding onterecht. Zonder zondekennis blijf ik verkiezing een oneerlijk 

en onbillijk iets vinden, alle mensen moeten zalig kunnen worden en ik 

al helemaal. Zonder zondekennis loop ik me stuk op Gods liefde.  

 Daarom, ik hoop dat je dat nou snapt, daarom hoort de 

verkondiging van de wet, van de zonde, van de schuld en het oordeel er 

altijd bij. Want wij mensen moeten vernederd worden, ontdekt worden, 

van ons voetstuk af, van onze gevoel van ons recht af.  Anders blijf je je 

doodlopen op Gods liefde.  

 Zondekennis is de onmisbare sleutel. Want die doet je zeggen: 

God had geen onrecht gedaan als Hij het hele menselijk geslacht had 

gelaten in de zonde en vervloeking. Want zo zit het: wij hebben ons 

geworpen in de zonde en vervloeking. En dan niet geworpen zoals een 

mens zich kan werpen in het water en dreigt te verdrinken, dan zeg je: 

je hoort  iemand te helpen. Maar als een overloper die zich heeft 

aangesloten bij de vijand. Deserteurs bij de vijand. Ja, dan doet God 

geen onrecht als Hij je laat waarvoor je zelf gekozen hebt. Want God 

duwt niemand in de zonde, dat wilden we zelf. En God houdt niemand 

tegen, want niemand wil eruit komen.  

 En waar geloof zegt in zondekennis: het is waar, U was nergens 

toe verplicht. Ik heb me bij de vijand aangesloten, ik piekerde er niet 

over om daarop terug te komen.  



Nou zijn we bij de sleutel. Die sleutel geeft toegang tot het 

gebouw van Gods liefde. En die sleutel doet je ingaan en zeggen: Heere, 

wat een wonder! Wat een wonder dat U liefde bent!  

 Kent u dat? Deze sleutel, echte zondekennis die doet zeggen: 

wat is Uw liefde een wonder! Daar kan ik altijd van horen, daar raak niet 

over uitverwonderd, dat is altijd het mooiste wat er is. Dat U liefde bent. 

2 het gebouw  

 Want hierin is de liefde Gods geopenbaard dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft. Gods liefde! Hij zond 

Zijn Zoon naar deze wereld. Moet je nagaan: naar deze wereld. De 

wereld die in de boze zich heeft gestort, die op de hand van de vijand, 

de duivel zich heeft gesteld. De wereld, de mensheid, die alles wat aan 

God herinnert weg wil hebben. Zijn gezag, weg. Zijn wetten, weg. Zijn 

profeten, weg. Zijn inzettingen, weg. En ook en zelfs Zijn Zoon: weg! 

Weg met Hem, kruisig Hem. Dat Hij de beminde van de Vader is, de 

eniggeboren van de Vader, kan ons niets schelen: weg met Hem, kruisig 

Hem.   

 Gods liefde openbaart Zich hierin dat Hij Hem toch gezonden 

heeft. Als je dat weet: dat je zoon naar Noord Korea wil. Om die arme 

mensen daar te helpen. En je weet dat zodra hij op het vliegveld in 

Pyong Yang aankomt het eerste is dat ze hem gevangen nemen, 

martelen en doodmartelen. Wat doe je dan als vader: kind, je gaat niet. 

Kind, daar heb ik je niet voor over, je blijft hier. Maar alzo lief heeft God 

de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft. Toch.  

 Dat is liefde Gods. Hij zendt Zijn Zoon. En met de sleutel van 

zondekennis kom ik binnen en ik sta verwonderd. U zond Uw Zoon tot 

mensen die zelf U verstoten hebben, tot mensen die zelf de eeuwige 

dood verdiend hebben en niet waardig zijn gered te worden. Tot 

mensen die Hem zouden verachten en verstoten en dat ook gedaan 

hebben. O liefde Gods, oneindig groot. Kent u dat?  

 En wat er dan verder in de wereld allemaal te zien is en wat ik in 

mij leven ook allemaal meemaak, God is liefde. Hierin, hierin heeft Hij 

dat geopenbaard.   

 Waarom, waarom heeft God dat dan gedaan? Wat had Hij 

daarmee voor? Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderven zal 

maar eeuwig leven hebbe. Dat er zullen zijn die niet verderven zullen. 

Niet gevonnist zullen worden, al zijn zij wel veroordeeld, toch niet het 

vonnis wordt uitgevoerd. Maar eeuwig leven zullen. Met God zullen 

leven. Door vergeving, door een nieuw hart en nieuw leven, door 

erfgenaam te worden van het eeuwige leven.  



 Wat een wonder: het is mogelijk dat mensen niet verloren gaan. 

Het is mogelijk dat zondaren niet eeuwig zonder God zullen blijven, niet 

in de vervloeking zullen blijven, maar verlost zullen worden. Wat is God 

liefde. Het is groter wonder dat er één zondaar zalig word, dan dat er 

miljoen verloren gaan. Er is verlossing, eeuwig leven in de Zoon Die God 

gegeven heeft.  

 En volgende keer hopen te zien het grote wonder dat God 

zondaren roept tot deze verlossing. Dat God zondaren roept, ons roept. 

Ook wij worden geroepen om dat eeuwige leven te ontvangen, te 

komen ontvangen in Jezus Christus. Maar we zeggen het ook nu al: ook 

vanavond roept God jou, u. In Zijn grote liefde heeft Hij eeuwig leven 

verworven door Zijn Zoon, de Heilige Geest laten verwerven. Door 

verzoening, en wegdragen van schuld en straf en oordeel. En tot dit heil 

roept Hij ook u ook jou, nu, op dit moment. Ja, ook u, ook jou. Er is 

redding in Jezus Christus. De Zoon van Gods liefde.  

 Maar het geloof zegt nog meer en ziet nog meer. Het geloof in 

Jezus Christus geeft die sleutel van echte zondekennis en doet ingaan in 

het gebouw van Gods liefde en dan zie je nog meer: Dan zie je de liefde 

Gods, dat Hij ook mij verkoren heeft, uitverkoren heeft. God heeft 

uitverkoren. Wat een liefde. 

 Ja, want anders zou er nooit iemand zijn gaan geloven. Zou er 

niemand zijn gered. Want er is niemand die wil geloven, die kan 

geloven, die zal geloven. Heel de mensheid heeft zich aangesloten bij de 

vijand, de duivel, en wil onder hem blijven, in zijn dienst, in zijn regime. 

Niemand wil uit de dienst van satan weg, niemand vraagt en smeekt om 

weer bij God te mogen horen.  

 Wat uitverkiezing ook inhoudt, het kan nooit betekenen dat God 

mensen terugstuurt, tegenhoudt, afwijst. Want er is niemand die komt, 

die vraagt en smeekt om bij Hem te mogen horen. Dus dat is totaal niet 

aan de orde. God doet juist mensen komen. God zorgt ervoor dat 

mensen komen. Anders zou ik nooit gekomen zijn. Anders zou ik nooit 

zijn gaan geloven. Ik zou niet hebben willen horen dat ik verloren ben, 

en oneer het oordeel leef, ik zou niet hebben willen horen dat ik zonde 

moet gaan haten en Gods geboden lief gaan krijgen. Ik zou niet hebben 

willen horen dat alleen in Christus er redding en zaligheid is. Dat ik 

gekomen ben dat is omdat God mij heeft verkoren. Wat een liefde. 

Liefde van God.  

 Want er was niets in mij dat Hem aangenaam was. Hij had me 

mooi gemaakt, ja, maar ik heb alles stinkend gemaakt. Stinkend van 

zonde en ongerechtigheid. En ik wilde niet gered worden, ik wilde niet 

tot geloof gebracht worden. Maar Hij heeft mij verkoren! Wat een 



eeuwige liefde! Dat Hij mij verkoren heeft, zo schuldig, zo onwillig, zo 

zondig, zo Hem aangevallen. En Hij heeft mij verkoren. Liefde Gods 

oneindig groot.  

 De sleutel van zondekennis brengt je binnen in het gebouw van 

Gods liefde. Kent u dat? Die verwondering? Die aanbidding? En toen 

heeft God mij aan Zijn Zoon gegeven. Belast, beladen met schuld en 

vloek. Innerlijk totaal onrein en verdorven en vijandig. En toen zei de 

Zoon, Vader, Ik wil hem hebben. Ik zal die schuld gaan betalen, Ik zal die 

vloek weg gaan nemen, Ik zal de wet gaan vervullen en de Geest 

verwerven om die vijandigheid te overwinnen. Wat een liefde. Dat de 

Zoon mij hebben wilde en voor Zijn rekening nam. Wat een liefde Gods, 

oneindig groot.   

 Ja, de sleutel van zondekennis, die het ware geloof je schenkt, 

die geeft je zicht op Gods liefde. Die laat je erin delen en erin 

verwonderen. Soms, heel soms komt de vraag op: maar waarom heeft 

God niet meer mensen verkoren, niet iedereen verkoren? Maar dan leg 

ik de hand op de mond. Wie ben ik om God iets voor te willen schrijven? 

God is niets verplicht, niemand heeft te klagen over Hem, God doet 

niemand onrecht.  En: het wonder wordt er nog groter door, anderen 

niet, waarom ik dan wel? Als God er één had uitverkoren zou dat een 

wonder zijn geweest. Maar het zijn er velen. En het grootste, ik ben ook 

één van die velen! 

             Ds C den Boer heeft in zijn boek ‘Om ’t eeuwig welbehagen’ een 

hoofdstuk met als titel: geen muur, maar poort.  Uitverkiezing geen 

muur. Een muur houdt mensen tegen die naar binnen willen. Maar dat 

is niet aan de orde. Het is een poort. Een poort waaruit het licht komt 

stromen. Licht van pure genade.  

 Want als er geen uitverkiezing was, dan zou het Evangelie zo zijn: 

God wil met je van doen hebben, God wil je zalig maken, als jij…. serieus 

bent, ernstig bent, last van je zonde hebt, als jij wilt geloven, als jij Jezus 

wilt volgen, als jij echt God zoekt, als jij……. En wat ben je blind en 

bedrieg jezelf als je denkt, o maar dat zou me wel lukken denk ik, dat 

zou ik wel gaan proberen en dan zou het best goed kunnen komen. Dat 

kun je alleen maar denken als je blind bent, geestelijk blind. Dan bedrieg 

je jezelf, want dat lukt ons niet, dat lukt geen zondaar. Maar als er geen 

uitverkiezing was, zou dat het Evangelie zijn: God wil je hebben als jij 

ernstig bent geworden, of vroom, om ijverig, of berouwvol, of……Een 

hopeloos Evangelie. 

 Maar nu er uitverkiezing is, is er een poort. En door die poort 

komt licht stromen, Evangelielicht van genade. God wil van doen 

hebben met mensen die….niet vroom zijn, niet ernstig, niet willen 



volgen, geen last van hun zonde hebben, maar Gods genade is rijk 

genoeg voor zondaren. Pure zondaren.  

 Dat is liefde. Gods liefde.    

                                                        Amen  

  


