Strijd rond Dordt
Les-idee voor bovenbouw (A)

Beginsituatie
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht (1618-1619) werd
gehouden. Op deze synode, midden in de Tachtigjarige Oorlog, werd vorm gegeven
aan de kerk van de Hervorming in Nederland. Er kwam een betrouwbare
Bijbelvertaling (de Statenvertaling), een kerkorde en er werd een belijdenisgeschrift
opgesteld. De Dordtse Leerregels namen afstand van de ideeën van de
remonstranten.

Doelstellingen
-

Kinderen weten waar de strijd tussen de remonstranten en contra-remonstranten
om draaide

Materialen
Bij deze les wordt gebruik gemaakt van het boekje ‘Strijd rond Dordt’. Verdieping kan
plaatsvinden door bijvoorbeeld De Kerkgeschiedenis van Joh. Vreugdenhil.

Bordplan
Wat staat er in de Dordtse leerregels?

Introductie
Leg aan de hand van het boekje kort het probleem uit van de Nederlandse kerk in
1618. De remonstranten wilden de leer veranderen. De contra-remonstranten waren
daar tegen.

Kern
Maak vervolgens twee kolommen op het bord: remonstranten en contraremonstranten. Noem in willekeurige volgorde stellingen uit onderstaande tabel en
laat de kinderen bedenken of dit de leer van de kerk is (dus van de contraremonstranten) of niet (dus van de remonstranten)
Remonstranten
De Heere God kiest mensen uit van wie
Hij weet dat ze zullen gaan geloven
De Heere Jezus is voor iedereen
gestorven
Als je niet wil geloven, kun je de Heilige
Geest tegenhouden
We weten niet zeker of een gelovige
altijd blijft geloven

Contra-remonstranten
De Heere God kiest uit liefde mensen uit
voor het eeuwige leven
De Heere Jezus
De Heilige Geest is zo sterk dat je Hem
niet tegen kan houden
God laat geen enkele gelovige vallen
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Verwerking
Lees onderstaande artikelen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1. Beantwoord
vervolgens de opzoekvragen, of kies een van de opdrachten.
5 Voorts is de belofte des Evangelies, dat een iegelijk, die in den gekruisigden
Christus gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe; welke belofte aan alle
volken en mensen, tot welke God naar Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt, zonder
onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en
geloof.
6 Doch dat velen, door het Evangelie geroepen zijnde, zich niet bekeren, noch in
Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of
ongenoegzaamheid van de offerande van Christus, aan het kruis geofferd, maar door
hun eigen schuld.
7 Maar zovelen als waarachtiglijk geloven, en door den dood van Christus van de
zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad
alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade Hij
niemand schuldig is.

Opzoekvragen
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is de belofte van het Evangelie volgens artikel 5?
Wat is het bevel van het Evangelie volgens artikel 5?
Waarom gaan mensen verloren volgens artikel 6?
Worden mensen behouden omdat ze geloven of uit genade, volgens artikel 7?
Is de Heere verplicht mensen genadig te zijn volgens artikel 7?

Creatieve opdracht
1. Bedenk een lied dat goed past bij deze artikelen. Maak het lied op de melodie
van psalm 75 (U alleen U loven wij).

Afsluiting
Bespreek met de kinderen de antwoorden op de opzoekvragen. Laat om beurten een
antwoord geven en laat de andere kinderen aanvullen. Vraag aan de kinderen die
een lied gemaakt hebben de tekst voor te lezen (of als ze durven: zingen).
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