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  Toelichting op de grondslag van Solidamentum  
 

De Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2003 heeft de volgende toelichting op de grondslag 

geformuleerd. Van leden van de vereniging wordt verwacht dat ze handelen in de geest van de grondslag 

en de toelichting hierop. 

 
Deze toelichting is bedoeld om het standpunt van Solidamentum op een belangrijk punt te 

verduidelijken. Het is een nadere uitwerking van wat er in de grondslag gezegd wordt over de eenzijdige 

soevereine bediening der genade (de toelichting komt dus zeker niet in plaats van de grondslag). De 

toelichting is met name bedoeld om duidelijkheid te verschaffen aan aspirant- leden, en kan ook dienen 

als richtlijn bij de kringdiscussies. 

In de grondslag van Solidamentum wordt aangegeven dat de mens goed en oprecht door God geschapen 

is1, maar tevens dat de mens van God is afgevallen, en daardoor in een doodsstaat ligt, waarin hij 

onmachtig en onwillig is iets goeds voort te brengen2. Tevens wordt gewezen op een wezenlijk 

onderscheid tussen de uitwendige roeping en de inwendige roeping3. 
 

1   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. 

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. 
3   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 
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In de uitwendige roeping wordt aan alle hoorders en lezers de weg ter verlossing door het lijden en 

sterven van Christus voorgesteld4. De onmacht ten goede van de gevallen mens impliceert dat de mens 

niet in staat is uit eigen kracht het evangelie aan te nemen en zich tot God te bekeren5. De 

verantwoordelijkheid van de mens om zich tot God te bekeren6 en Hem de eer te geven7 blijft echter ten 

volle gehandhaafd. Deze verantwoordelijkheid wortelt in de schepping8. De mens is naar Gods beeld 

geschapen9, en God eist van de gevallen mens Zijn beeld terug. En die verantwoordelijkheid is groter, 

naarmate God met hem bemoeienissen maakt, en in het bijzonder wanneer in de uitwendige roeping 

Christus en de verbondsweldaden van het evangelie worden voorgesteld door de prediking of door het 

onderzoek en de overdenking van Gods Woord10. 

 

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; 

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. 

4 1 Korinthe 1: 23-24 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. 

5 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 3:11-12 Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt; Allen zijn zij afgeweken, 
tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. 

6 Ezechiël 33:11 Zeg tot hen: 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 Israëls? 

7 Romeinen 5:11 En niet alleenlijk dit , maar wij roemen ook in God door onzen Heere Jezus Christus, door Welken 
wij nu de verzoening gekregen hebben. 

8  Romeinen 1: 19-20 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun 
geopenbaard. Want Zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan 
en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn; 
Openbaring 4:11 Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht; want Gij hebt alle 
dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen. 

9 Genesis 1: 26a En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis 
10 Matthéüs 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe 

menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder 
de vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild. 

Mattheus 11: 21-24 Wee u, Chórazin, wee u, Bethsáïda. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren 
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Door de inwendige roeping wordt door Gods soevereine eenzijdige bediening het ware leven der genade 

gewerkt bij de uitverkorenen in de wedergeboorte11. Hiertoe gebruikt God Zijn Woord (dat tot de mens 

komt in de uitwendige roeping) gepaard gaande met de inwendige werking van de Heilige Geest12. 

Hierbij wordt de mens ontdekt aan zijn schuld en zonde13, en door God getrokken met koorden van 

goedertierenheid en liefde14, waardoor er plaatsgemaakt wordt voor de toepassing van het verzoenend 

borgwerk van Christus. De Heere is vrij in de wijze waarop Hij de uitverkoren zondaar leidt, hoewel het 

nooit buiten schuldbesef en het invallen voor Gods recht om gaat15. Het is dan ook onjuist om te 

veronderstellen dat het ware leven pas aanvangt bij de bewuste geloofskennis van Christus16, hoewel de 

wedergeborene nooit 

 

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 

11 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. 

12 Romeinen 9: 23 En opdat Hij zou bekendmaken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der 
barmhartigheid, die Hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? 
Johannes 5:39 Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het 
die van Mij getuigen. 
1 Korinthiërs 12:3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand die door den Geest Gods spreekt, Jezus een 
vervloeking noemt; en niemand kan zeggen Jezus den Heere te zijn , dan door den Heiligen Geest. 

13 Psalm 51:11 Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden. 
Psalm 116: 3-4 De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen; ik vond 
benauwdheid en droefenis. Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE, bevrijd mijn ziel. 

14 Jeremia 31:3 De HEERE is mij verschenen van verre tijden . Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; 
daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. 
Kolossensen 1:13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van 
den Zoon Zijner liefde, 

15 Jesaja 1:27 Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid. 
Psalmen 118:19 Doet mij de poorten der gerechtigheid open; ik zal daardoor ingaan, ik zal den HEERE loven. 

Psalm 101: 1b Ik zal van goedertierenheid en recht zingen; U zal ik psalmzingen, o HEERE. 
16 Efeziërs 2:1 En u heeft Hij mede levend gemaakt , daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, 

Markus 9:24b Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. 
Hebreeën 5:12-13 Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node dat 
men u lere welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden als die melk van node hebben 
en niet vaste spijze. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, 
want hij is een kind. 
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kan rusten in zijn schuldontdekking, en er altijd naar zal staan om zeker te weten in Christus te zijn 

ingeplant17. 

De grondslag wijst er tevens op dat de soevereine bediening der genade geheel voortvloeit uit het 

eeuwig raadsbesluit Gods, waarin Hij van eeuwigheid besloten heeft wie zalig zal worden  en wie 

verworpen zal worden18. Alleen de uitverkorenen hebben deel aan de zoenverdiensten van Christus, 

waaruit volgt dat de beloften van het evangelie en van het genadeverbond alleen voor de uitverkorenen 

gelden19. Bij de verkondiging van de evangelieweldaden aan alle hoorders wordt aangewezen dat de 

beloften alleen vervuld worden in een weg van wedergeboorte en waarachtige bekering20. 

 

 

17 2 Petrus 1:10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat 
doende zult gij nimmermeer struikelen. 
Kolossensen 2:2 Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot 
allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en 
van Christus, 

18 Romeinen 8: 28 En wij weten dat dengenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk 
dengenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 
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 
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; Efeziërs 1:4 Gelijk Hij 
ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn 
voor Hem in de liefde; 
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. 

19 Galaten 3:22 Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus 
Christus den gelovigen zou gegeven worden. 
Galaten 3:29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 
Numeri 23: 19 God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het 
zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? 

1 Thessalonicensen 5: 24 Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. 
20 Handelingen 26:18 Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht 

des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het 
geloof in Mij. 
Handelingen 17:30 God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu allen mensen 
alom dat zij zich bekeren; 
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Uit het bovenstaande volgt dat een gedachtegoed in strijd is met de grondslag van Solidamentum 

wanneer de beloften van het evangelie van toepassing worden verklaard op allen die onder de 

verkondiging van het evangelie leven en wanneer allen worden opgewekt de beloften aan te grijpen21. 

Het is onjuist de zonde van het ongeloof22 eenzijdig te benadrukken ten opzichte van de overige zonden 

tegen Gods heilige wet23. Ook is het in strijd met de grondslag als in de verkondiging van het evangelie de 

noodzaak van het ontdekkend werk van de Heilige Geest wordt verzwegen24, en als de op Gods Woord 

gegronde bevindelijke gangen25 van Gods volk niet worden voorgesteld of zelfs als traditie worden 

afgedaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21  Zie voetnoot 19 
22 Lukas 24:25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de 

profeten gesproken hebben; 
23 Galaten 3:10b Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te 

doen. 
24  Zie voetnoten 12 en 13 
25 1 Petrus 2:2 En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door 

dezelve moogt opwassen; 
1 Korinthiërs 3:1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot 
jonge kinderen in Christus. 


