
Hoofdstuk 11
Van het Verbond der Genade

Te behandelen in 2 lessen.
• Eerste les:

– Plaats van genadeverbond in Gods besluiten (v/a 1-3) 
– Verhouding werkverbond en genadeverbond (v/a 4)
– Uitvoering genadeverbond

• De eis, beloften en weldaden (v/a 5-8)

• Tweede les:
– De bediening van het genadeverbond (v/a 9 -13)
– Tweeërlei betrekking
– De openbaringsvormen
– De ‘drieverbondenleer’



Van het Verbond der Genade (1)

• God heeft van eeuwigheid:
A. Bepaalde mensen verkoren tot de zaligheid

– Dit is de predestinatie of uitverkiezing (Hfd. 4)
• Daarin zag God de mens aan als nog niet geschapen 

en niet gevallen (supra-lapsarische opvatting)
• Niet om voorgezien geloof of goede werken
• Uit soeverein welbehagen (en niet uit ‘bewogenheid’)

- Rom. 9:13: Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb 
Ik gehaat

B. Een weg uitgedacht waardoor uitverkoren Kerk tot 
zaligheid kan komen (Hfd. 5)
– Dat vond van eeuwigheid plaats in:

• Verbond der verlossing , ook genoemd
• De Raad des Vredes of
• Het Genadeverbond van eeuwigheid

– Daarin werd de mens wel aangezien als geschapen en 
gevallen



Van het Verbond der Genade (2)

• Verbond der verlossing: 
– Onderhandelingen tussen de Vader en de Zoon

- Zach. 6:13: en de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen.
• Over voorwaarden waaraan voldaan moest worden
• Om de gevallen uitverkorenen tot de zaligheid te brengen

• Verbond der verlossing (Raad des Vredes en 
Genadeverbond van eeuwigheid):

• Is een besluit van eeuwigheid
– Al Gods besluiten worden in de tijd uitgevoerd
– Toepassing en uitvoering van Verbond der verlossing 

vindt plaats in:
• Verbond der genade (of Genadeverbond) (v/a 1)

- Titus 1:2: In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen 
kan, beloofd  heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard 
heeft te Zijner tijd

– Daardoor in wezen een en hetzelfde verbond (Dogm. Dr 
Steenblok v/a1005  – 1020 - 1021) 



Van het Verbond der Genade (3)

• Verbond der genade
– Meteen na de val opgericht (v/a 2)

- Gen.3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, 
en tussen uw  zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop 
vermorzelen, en gij  zult het de verzenen vermorzelen

• Wordt ook genoemd:
– Een heilig verbond

- Luk. 1:72: en gedachtig ware aan  Zijn heilig verbond;

- Een beter verbond
- Hebr. 7:22: Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden

- Een eeuwig testament
- Hebr. 13:20 door het bloed  des eeuwigen testaments

- Een nieuw verbond
- Hebr.8:13: Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud 

gemaakt 

- Een tweede verbond
- Hebr. 8: 7: Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, 

zo zou voor het tweede geen plaats gezocht geweest zijn



Van het Verbond der Genade (4)

• Eigenschappen Verbond der Genade:
– Vol soevereine genade

- Joh. 1:16: En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade 
voor genade

– Heilig
- Luk. 1:72: Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en 

gedachtig ware aan Zijn heilig verbond,

– Geestelijk huwelijk
- Jes. 54:5: Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn 

Naam

– Heerlijk
- Hebr. 2:10:  … en door Welken alle dingen zijn, dat Hij vele kinderen tot 

de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door 
lijden zou heiligen

– Vredig
- Jes. 54:10:  maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het 

verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw 
Ontfermer.

– Lieflijk en eeuwig etc.
- Jer. 31:3:  Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; 



Van het Verbond der Genade (5)

• Verbond der Genade van grote betekenis
• Door het Verbond der werken:

– Kon de mens door eigen werken de zaligheid verdienen
– Door de val is dit verbond verbroken
– De weg tot de zaligheid is totaal afgesneden

• Er is een weg en er is een middel in:
• het Verbond der genade

- Kantt. bij 2 Kor. 3:6:  Alzo wordt genaamd het verbond der genade, in 
hetwelk God Zijn volk belooft de vergeving der zonden en de 
rechtvaardigheid door het geloof in Christus, mitsgaders ook de 
vernieuwing door den Heiligen Geest, …

– Hierdoor  komt de uitverkoren zondaar door Christus 
tot de zaligheid (v/a 3)

- Jer. 31:33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van 
Israel  maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste 
geven, en  zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, 
en zij  zullen Mij tot een volk zijn

- Wordt in het N.T. bevestigd in Hebr. 8:10. 



Van het Verbond der Genade (6)
• Verhouding werkverbond – genadeverbond
1. Overeenkomsten tussen beiden:

– De Auteur: de Drie-enige God
– Grondslag: Gods vrijmachtig welbehagen en goedheid
– Onderwerpen: mensen
– Belofte: de zaligheid
– Doel: Gods eer

2. Verschillen tussen beiden:
– In het werkverbond is God de Schepper van alle mensen; in het 

genadeverbond de Vader van Zijn uitverkorenen
– In werkverbond is Adam hoofd; in het genadeverbond Christus
– Werkverbond gaat over eigen gehoorzaamheid; genadeverbond 

de gehoorzaamheid van Christus
– Werkverbond gaat over alle mensen; genadeverbond alleen over 

de uitverkorenen
– Werkverbond kan verbroken worden; genadeverbond is 

onverbrekelijk
– Werkverbond gebonden aan voorwaarden; genadeverbond 

onvoorwaardelijk



Van het Verbond der Genade (7)

• Genadeverbond -Uiterlijke bediening (v/a 5):
– Door bediening van Woord en Sacramenten

- Matth. 24:14  En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld 
gepredikt worden  tot een getuigenis allen volken;

- Richt zich tot alle hoorders
- Mark. 16:5 predikt het Evangelie  aan alle kreaturen

- Prediking is voorwaardelijk (zie ook blad 8)
- Mark.16:16  Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig 

worden; maar die  niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden
- Eze 33:11  maar daarin heb Ik lust,  dat de goddeloze zich bekere van 

zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert  u van uw boze wegen, want 
waarom zoudt gij sterven, o huis Israels?

- Is voornamelijk ingesteld om uitverkorenen in het 
wezen van het verbond te brengen

- Efe. 4:12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot 
opbouwing des lichaams van Christus

- Beneemt alle hoorders alle onschuld
- Joh 15:22  Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij 

hadden geen  zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun 
zonde



Van het Verbond der Genade (8)

• Genadeverbond - Inwendige bediening:
• Brengt uitverkorenen in het wezen van het verbond

- Rom. 11:7: maar de  uitverkorenen hebben het verkregen, en de 
anderen zijn verhard geworden.

– Door de werking van Gods Geest
- Joh. 6:63: De Geest is het Die levend maakt

• Genadeverbond is onvoorwaardelijk
– God eist van de mens geloof en bekering (v/a 5)

• De mens kan daar nooit aan voldoen
- Joh. 6:44: Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij 

gezonden heeft,  hem trekke

– Aan die voorwaarden (weldaden) heeft Christus voor 
Zijn uitverkorenen volkomen voldaan

- Efe. 2:3-8: Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons 
levend gemaakt met  Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)

– De Heilige Geest past die weldaden toe in de harten 
van Gods volk

- Hos. 2:19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE  
kennen

- Hab. 2:4 maar de rechtvaardige  zal door zijn geloof leven.



Van het Verbond der Genade (9)

• Beloften voor de uitverkorenen
• Alles wat tot hun gelukzaligheid nodig is (v/a 6). 

- Rom.8:28  En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen 
medewerken  ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen 
geroepen zijn

- Naar lichaam en ziel
- H.C. v/a 1: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, 

niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben 

1. In het natuurlijk leven
- 1 Kor. 3:22: hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn alle 

uwe;

2. In het geestelijk leven
- Rom. 3:16:  Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen 

Gods zijn.

3. In het eeuwige leven
- 1 Joh.2:25 En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft, namelijk het 

eeuwige  leven

• Voor alle uitverkorenen in zowel  O.T als N.T. (v/a 7,8)
- Hebr. 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der 

eeuwigheid.



Van het Verbond der Genade (10)

1. Beloften voor het tijdelijk leven
– Eten en drinken

- Jes. 33:16: zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis.

– Alle kwaad ten goede gekeerd
- H.C. v/a 26: en ook al het kwaad dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, 

mij ten beste keren 

2. Beloften voor het geestelijk leven:
– Genade hier en eeuwig leven hiernamaals (v/a 6):

- Kantt. 15 op 2 Kor. 3:6: Alzo wordt genaamd het verbond der genade, 
in hetwelk God Zijn volk belooft de vergeving der zonden en de 
rechtvaardigheid door het geloof in Christus, mitsgaders ook de 
vernieuwing door den Heiligen Geest,

– Belofte van de Heilige Geest
- Jes. 44:3: Ik  zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw 

nakomelingen

– Belofte van de levendmaking (= wedergeboorte)
- Kol, 2:13: En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de 

voorhuid  uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden 
u vergevende



Van het Verbond der Genade (11)

2. Beloften voor het geestelijk leven (vervolg):

• Belofte van het zaligmakend geloof
- Efe. 2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat 

niet uit  u, het is Gods gave

• Belofte van de rechtvaardigmaking
- Jes. 53:11: door  Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen 

rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen

• Belofte van heiligmaking
- 1 Petr. 2:9 Maar gij zijt ….. een  heilig volk, een verkregen volk; opdat 

gij zoudt verkondigen de deugden  Desgenen, Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar  licht

- Belofte van volharding in het geloof
- Luk. 22:32 Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude
- Joh. 10:28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren 

gaan in  der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken

- Belofte van gemeenschap met God
- Hos. 1:10 en het zal geschieden dat ter  plaatse, waar tot hen gezegd 

zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet;  tot hen gezegd zal worden: Gij zijt 
kinderen des levenden Gods.



Van het Verbond der Genade (12)

3. Belofte van het eeuwige leven
• Alles wat tot de hemelse gelukzaligheid behoort

– Hand. 16:31: En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij 
zult zalig  worden, gij en uw huis

– Job 19:25-27:  Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste 
over het stof  opstaan …..

– Ps. 17:15: Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik 
zal verzadigd  worden met Uw beeld, als ik zal opwaken

– Joh. 17:24: Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij 
gegeven  hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen

– 1 Joh.3:2: Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn,  wij Hem 
zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is

• Zie verband tussen besluit (Verbond der Verlossing) en 
uitvoering (Genadeverbond) in de ‘orde des heils’

– Rom 8:30:  En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook 
geroepen; en  die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook 
gerechtvaardigd; en die Hij  gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook 
verheerlijkt.



Van het Verbond der Genade (13)

Huiswerkvraag

• Noem enkele verschillen tussen het 
werkverbond en het genadeverbond?



Van het Verbond der Genade (14)

• De vorige les eindigt met de beloften voor de 
uitverkoren zondaar, voor ziel en lichaam, hier en 
hiernamaals

• Deze (tweede) les gaat in hoofdzaak over de wijze 
waarop de uitverkoren zondaar in het 
genadeverbond komt v/a 9 -13)

• Vervolgens: 
– tweeërlei betrekking tot het verbond
– de openbaringsvormen van het verbond
– De zogenaamde ‘drieverbondenleer’



Van het Verbond der Genade (15)

• Bediening genadeverbond (v/a 9):
• Een vriendelijke nodiging

- 2 Kor. 5:20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door 
ons bade; wij  bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.

- Een ernstige en oprechte roepstem
- Eze. 33:11 Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo  Ik 

lust heb in den dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust,  dat de 
goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert  u van 
uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels?

- Die alle bezwaren wegneemt 
- Jes. 55:2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, 

en uw arbeid  voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk
naar Mij, en eet  het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich 
verlustigen.

- Om deze nodiging en roepstem (= inwendige roeping) te 
verstaan moet de dode zondaar eerst levend gemaakt 
worden

- Joh. 6:44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij 
gezonden heeft,  hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten 
dage.

- Joh. 5:25 de doden  zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze 
gehoord hebben, zullen  leven



Van het Verbond der Genade (16)

• God trekt zijn uitverkorenen  (v/a 10)
- Hos. 11:4: Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde

• Deze trekking (roeping) is niet tegen te gaan
- Jes. 14:27: Want de HEERE der heirscharen heeft het in Zijn raad 

besloten; wie zal het dan  breken? En Zijn hand is uitgestrekt; wie zal ze 
dan keren?

• Ze waren niet gewillig
- Job 21:14: Wijk van ons, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij 

geen lust

– God maakt ze zeer gewillig
- Ps 110:3: Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht.

• Is een onvoorwaardelijke overgave (v/a 11)
- Hoogl. 2:16: Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de lelien

• Maakt de zondaar gelovig, eerlijk, armoedig (v/a 12)
- Ps. 51:8 Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het  verborgene 

maakt Gij mij wijsheid bekend

• Geloof en bekering zijn weldaden van het 
genadeverbond maar GEEN voorwaarden



Van het Verbond der Genade (17)

• Conclusies uit v/a 9 t/m 12:
• Door Christus komen de beloften en weldaden van het 

genadeverbond de uitverkorenen ten goede
• De geestelijk dode zondaar:

– Kan aan eisen van genadeverbond niet voldoen
– Psalm 49:3: Want dat rantsoen valt de mense te zwaar. Hij kan 

geenszins dat opleggen voorwaar. (Datheen) 
– Moet wedergeboren worden (levendmaking) 

- D.L. III/IV: Deze levendmaking of wedergeboorte is ‘een gans 
bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke 
,verborgen en onuitsprekelijke werking’

• Deze weldaad ontvangt de uitverkoren zondaar uit 
genade

- Efe. 2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat 
niet uit u, het is Gods gave;

– Niet om het geloof, maar door het geloof
- DL Hfd. III/IV.12: Waarom ook terecht gezegd wordt, dat de mens, 

door de genade, die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.



Van het Verbond der Genade (18)

• Gevolgen of weldaden voor de uitverkoren zondaar
• Alles wat tot leven en gelukzaligheid nodig is (v/a 13)

• Zowel tijdelijke als en eeuwige zegeningen
– Op grond van de verdienste van Christus

• Ofwel uit ‘Gods rechterhand’  
- Ps. 51:8: Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid
- Ps. 127:2: het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in den slaap  geeft. 

Zie ook Ps. 74:19-21

Conclusies v/a 13:
• God draagt geheel de wereld in de kracht van het verbond 

met Noach; dit is het verbond der algemene genade.
• Doch Zijn volk, gekocht beide naar ziel en lichaam, bewaart, 

ondersteunt en verzorgt Hij in de betoning Zijner gunst, hen 
zegende uit het Genadeverbond in Christus (Dogmatiek ds. 
Kersten)



Van het Verbond der Genade (19)

• Openbaringsvormen genadeverbond:
1. Particulier (persoonlijk)

– Van Adam tot Abraham
• Geen sacramenten

2. Patriarchaal (via de aartsvaders)
– Vanaf Abraham tot Mozes

• Sacrament van de besnijdenis

3. Nationaal (als volk van Israël)
– Vanaf Mozes tot Pinksterfeest

• Sacramenten: besnijdenis en pascha

4. Universeel (alle volken = N.T. Kerk)
– Vanaf Pinksterfeest

• Sacramenten: Heilige Doop en Heilig Avondmaal)



Van het Verbond der Genade (20)

• Relatie of verhouding tot het genadeverbond
• Tweeërlei betrekking:
1. Uitwendige betrekking

– Allen die onder de bediening leven
• Ook genoemd: leven op het erf van het verbond

– Delen allen in uitwendige voorrechten zoals
• Uiterlijke bediening Woord en Sacrament

- 1Kor.10:4-5 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; 
want zij dronken  uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de 
steenrots was Christus. Maar in het meerder deel van hen heeft God 
geen welgevallen gehad; want  zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. 

2. Inwendige betrekking
– Alleen de wedergeborenen

• Zij zijn in het  ‘Wezen van het verbond’
– Delen in de geestelijke weldaden en beloften

• Voor lichaam en ziel
- 1 Thess.5:23 en uw geheel oprechte  geest, en ziel, en lichaam worde 

onberispelijk bewaard in de toekomst  van onzen Heere Jezus Christus



Van het Verbond der Genade (21)

• De ‘Drieverbondenleer’ (zie ook Hfd 8)
• Arminius (Remonstrant) sprak als eerste over drie 

verbonden
– Hij leerde:

• Dat het Verbond der verlossing een andere aard 
heeft dan het Genadeverbond

• Dat in  het Verbond der verlossing Christus 
opgetreden is voor alle mensen

– Maar alleen zij, die zouden voldoen aan de voorwaarden 
,zouden zalig worden

• Dat het Genadeverbond, onder de voorwaarde van 
geloof en bekering, door de mens zelf gewerkt 
moet worden

• Daarmee leerde hij een voorwaardelijk Genadeverbond
– Deze leer is op de Synode van Dordt (1618-1619) veroordeeld. 



Van het Verbond der Genade (22)

• Bezwaren tegen de ‘Drieverbondenleer’
• Stelling dat Verbond der Verlossing en Genadeverbond 

twee verschillende verbonden zijn betekent o.a:
– Toekenning van rechten aan niet-uitverkorenen

• Christus zou alle mensen geleden hebben
• Genadeverbond is opgericht met de gelovigen en hun 

nakomelingen
– Hierbij worden twee begrippen gebruikt:

1. Schenking
– door geboorte en doop komt men in het 

genadeverbond
2. Deelachtigmaking

– Alleen zij die voldoen aan de voorwaarden van het 
genadeverbond (geloof en bekering) worden zalig

• Tegen deze opvatting zijn Bijbelse bezwaren aan te 
voeren



Van het Verbond der Genade (23)

• Wat zegt de Bijbel?
• Genadeverbond alleen gesloten met geestelijk zaad 

- Gen. 17:21: Maar Mijn verbond zal Ik met Izak oprichten
- Kantt. 39: Merk dit onderscheid: aan Ismaël worden lichamelijke 

goederen beloofd, maar aan Izak het verbond, begrijpende niet alleen 
lichamelijken, maar ook geestelijken zegen

- Hand. 2:39: Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die 
daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal

- Kantt. 83:  Namelijk tot de uitverkoren Joden, door de predikatie des 
Evangelies.

- Conclusie hieruit:
- Er is geen enkele Bijbelse toezegging van beloften tot 

zaligheid aan niet-uitverkorenen 
- Samenvatting bezwaren tegen Drieverbondenleer:

- Maakt het Genadeverbond los van het Verbond der verlossing
– Maakt het Genadeverbond los van de verkiezing
– Maakt het Genadeverbond voorwaardelijk.
– Zet de deur open voor de beslissing van de mens



Van het Verbond der Genade (24)

• Er zijn (oude) rechtzinnige theologen die ook 
onderscheid maken tussen beide verbonden
– Die leren echter geen voorwaardelijk genadeverbond

• De Bijbel spreekt toch ook over meerdere verbonden?
• Verbond met Noach en het verbond van dag en nacht.

• Let op: Deze verbonden gaan niet over de eeuwige 
staat van de mens. 

• Gods Woord is duidelijk over de twee verbonden met 
betrekking tot de eeuwige staat van de mens:
– Het werkverbond en het Genadeverbond

- Gal. 4:22-26  Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, 
een uit de dienstmaagd,  en een uit de vrije… Hetwelk dingen zijn, die 
andere beduiding hebben; want deze zijn de twee  verbonden; het ene 
van den berg Sina, tot dienstbaarheid barende, hetwelk  is Agar;   
Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabie, en komt overeen  
met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is is met haar kinderen. Maar 
Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder

• Dit is ook de leer van de Synodes van Dordt en van 
Westminster



Van het Genadeverbond (25)

Tot hier toe gehandeld over de werken van God:
• In de natuur:

– Schepping en voorzienigheid
• In de genade

– De verbonden (werkverbond en genadeverbond)
• Door het werkverbond geen weg meer tot de 

zaligheid
• Daarom richt heel het vervolg zich op de uitvoering 

van het genadeverbond
• Daarvan is Christus Hoofd, Borg en Middelaar



Van het Genadeverbond (26)

Huiswerkvraag

• Wat is het verschil tussen het genadeverbond 
(behandeld in deze les) en het Verbond der 
verlossing.

• Is er sprake van een wezenlijk onderscheid
• Waarom wel/nier?


