De grondslag van Solidamentum
De grondslag van de vereniging is Gods Woord, nader verklaard en uitgewerkt in de drie Formulieren van
Enigheid, vastgesteld op de synode te Dordrecht in de jaren zestienhonderdachttien en
zestienhonderdnegentien. Nader omschreven: dat de leer gefundeerd is op de volle erkenning van de
staat der rechtheid, waarin de mens was geschapen1 , alsmede de algemene erkenning van de doodstaat
van de mens en diens zedelijke onmacht ten goede2 ; dat daarmede onlosmakelijk verbonden is het
wezenlijke onderscheid tussen de uitwendige en de inwendige roeping3 , waarvan de eerste ieder die
het Woord hoort temeer alle onschuld

Genesis 1: 26, 27 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij
heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele
aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het
beeld Gods schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
Genesis 1: 31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het
was morgen geweest, de zesde dag.
Prediker 7: 29 Alleenlijk zie, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben vele
vonden gezocht.
Psalm 8: 6 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en
heerlijkheid gekroond?
2 Genesis 3: 17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw en van dien boom
gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en
met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.
Jeremia 3: 13 Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen den HEERE uw God hebt overtreden, en uw wegen
verstrooid hebt tot de vreemden, onder allen groenen boom, maar zijt Mijner stem niet gehoorzaam geweest,
spreekt de HEERE.
Johannes 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.
Romeinen 8 Gehele hoofdstuk
Psalm 51: 7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.
Job 14: 4 Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet één.
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Mattheus 22: 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
1 Korinthe 1 : 18-24 Want het woord des kruises is wel dengenen die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die
behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en
het verstand der verstandigen zal Ik tenietmaken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de
onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de
wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de
dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken
wijsheid zoeken; Doch wij prediken Christus den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een
dwaasheid, Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de Kracht Gods en de
Wijsheid Gods.
Romeinen 9: 6 Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël,
die uit Israël zijn;
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beneemt4 en de tweede door Gods souvereine eenzijdige bediening het ware leven der genade werkt bij
de uitverkorenen5, bij wie deze uitwendige roeping bij de wedergeboorte het middel is tot zaligheid6; dat
diensvolgens op de voorgrond staat de souvereine eenzijdige bediening der genade7, welke souvereine
bediening geheel en al voortvloeit uit het eeuwig raadsbesluit Gods8,

2 Korinthe 2: 15,16 Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen die zalig worden, en in degenen
die verloren gaan; Dezen wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is
tot deze dingen bekwaam?
Hebreeën 4: 2 Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het woord der prediking deed hun
geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben.
Jesaja 5: 4 Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard, hetwelk Ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb Ik
verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou, en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Hebreen 4: 6
Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en degenen wien het Evangelie eerst verkondigd was,
niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid,
Johannes 5: 40 En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.
Mattheus 11: 21-24 Wee u, Chórazin, wee u, Bethsáïda. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied
die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon
verdraaglijker zijn in den dag des oordeels dan ulieden. En gij Kapérnaüm, die tot den hemel toe zijt verhoogd,
gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sódom die krachten waren geschied die in u geschied
zijn, zij zou tot op den huidigen dag gebleven zijn. Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sódom verdraaglijker zal
zijn in den dag des oordeels dan u.
5 Romeinen 8: 28 En wij weten dat dengenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk
dengenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.
Johannes 15: 16 Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt
heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam,
Hij u dat geve.
1 Korinthe 1: 27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het
zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;
6 Johannes 3: 3–5 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom
geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren
worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus
antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het
Koninkrijk Gods niet ingaan.
Romeinen 1: 16 Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot
zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
1 Petrus 1: 23 Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en
eeuwigblijvende Woord Gods.
Johannes 5: 25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des
Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.
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Efeze 2: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Johannes 1:
13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.
Romeinen 9: 15, 16 Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal Mij ontfermen diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn
dien Ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden
Gods.
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waarin Hij van eeuwigheid besloten heeft, wie zalig worden en de middelen daartoe9; dat dit eeuwig
raadsbesluit Gods mede zozeer betrekking heeft op de uitverkorenen, dat de gehele schepping nog
slechts bestaat om hunnentwil en alle tijdelijk en geestelijke weldaden hun uit Christus als Hoofd en
Heere toekomen, terwijl de tijdelijke zegeningen, die de verworpenen toevloeien, niet door Christus voor
hen zijn verworven10; dat, hoewel de Vader door Christus alle dingen regeert, de algemene genade geen
vrucht is van Christus’ zoenverdienste, doch als behorende tot de Voorzienigheid Gods, de betoning is
van de goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid des Vaders, die Hij de mensen bewijst,
opdat de verworpenen, zowel als de uitverkorenen worden voortgebracht, onderhouden en geregeerd
tot verheerlijking van Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid naar Zijn souverein welbehagen.

Romeinen 8: 30 En die Hij tevoren 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.
Romeinen 9: 11-13 Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden,
opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende,
Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen; Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en
Ezau heb Ik gehaat.
Romeinen 9: 20 Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot dengene die
het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?
Efeze 1: 4-6 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en
onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door
Jezus Christus in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil; Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door
welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;
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Romeinen 8: 29, 30 Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd den beelde Zijns
Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij tevoren 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.
10
Zie Dogmatiek Ds. Kersten 101, 102, 103
Romeinen 9: 22 En of God, willende Zijn toorn bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel lankmoedigheid
verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid;
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