
 

Dit zijn de 5 punten van het Calvinisme, geleerd op de Synode van Dordrecht, 1618-1619. 
De vertaling van de vijf punten is: 
T Totale verdorvenheid; 
U Onvoorwaardelijke verkiezing; 
L Beperkte verzoening; 
I Onwederstandelijke genade; 
P Volharding van de heiligen. 
 
Lijn preek: 
-geldt de zondigheid vd mens voor iedereen? Rom 3,23: 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de 

nabijheid van God  / 1 Kon 8,46: Wanneer ze tegen u zondigen – er is immers geen mens die niet zondigt / 
Psalm 143,2: Daag uw dienaar niet voor het gerecht, voor u is geen sterveling onschuldig. 

 
-wat houdt totale zondigheid in? Efez 2,1-3: 1 U was dood door de misstappen en zonden 2 waarmee u de 

weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in 
hen die God ongehoorzaam zijn. 3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse 
begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature 
bloot aan Gods toorn, net als ieder ander / 1 Kor 2,14: Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat 
van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het 

geestelijk moet worden beoordeeld. / Joh 3,5-7: Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan 

het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens 

is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Rom 2,14-15: 14 Wanneer namelijk heidenen, die de 

wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze 
bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit 
 
-hoe beoordeelt de Here God dit? Efez 2,3: Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze 

wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden 

van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. / 1 Thess 2,8-9: dan straft hij hen die God niet erkennen 

en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. 8 [7–8] 9 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver 

van de Heer en van zijn kracht en majesteit. Matth 25,46: Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de 

rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. 

  
Maatstaf is Gods heiligheid – laat deze waarheid ons doen vernederen voor God om te kunnen en 
mogen beseffen hoe groot het wonder van Gods genade is Jezus Christus is. 


