Een Bijbelstudie naar aanleiding van de Dordtse leerregels door Jan Peppink.
Klopt de leer van de kerk wel met de Bijbel of praat men elkaar al vele eeuwen na? Aan de hand van bijna 1000
Bijbelcitaten wordt de leer van de gereformeerde kerken op belangrijke punten weersproken. Daarbij komen
veel aantoonbare misvattingen aan het licht.
Eén vraag bij vier thema’s
“Klopt de leer van de kerk met de Bijbel?” De auteur, die opgroeide in een Christelijk Gereformeerd gezin,
onderzoekt wat de Bijbel zegt ten aanzien van vervangingsleer, uitverkiezingsleer en verbondsleer. Daarna
worden de Dordtse leerregels artikel voor artikel van commentaar voorzien en wordt tot slot de leer van de
doop uitvoerig besproken.
De vinger wordt gelegd op tal van plekken waar de respectievelijke artikelen in de Dordtse leerregels, de
Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis een andere uitleg geven en elkaar
tegenspreken. Er blijkt sprake van tekstverwijzingen, waar de Bijbel deze artikelen niet ondersteunt, maar juist
weerspreekt! Ook zijn er tal van niet kloppende redenaties. Kan die leer dan wel overeenstemmen met wat de
Bijbel zegt?
Een wegwijzer
Deze studie beoogt de weg te wijzen aan hen die juist vanwege de kerkleer met vragen zitten. Maar ook voor
theologen, studenten, ambtsdragers en Bijbelkringen is het boeiende lectuur, waardoor veel geleerd kan
worden.
Hoe zit het dan wél en wat is daarvan het gevolg voor uw geloof en de wijze waarop u de Bijbel leest? “De
tranen stonden in mijn ogen.”, zei één van de eerste lezers. “Geweldig, hoe de leer van zijn franje wordt
ontdaan en alles steeds wordt teruggevoerd naar wat de Bijbel zegt.” Een ander schreef: “Het boek is
opbouwend, gemakkelijk te lezen, en de liefde tot God spreekt er op alle bladzijden uit.“
Veel pittige vragen
Ben ik wel een kind van God? Wie wordt in de Bijbel uitverkoren en waartoe? Wat leert de Bijbel over de dood
van Jezus Christus en onze verlossing? Wat zijn de geheimenissen die niet nagespeurd mogen worden? Is er
dan sprake van een 'verhuld evangelie'? Wat zegt de Bijbel over Israël? Is de kerk in haar plaats gekomen?
Gelden de tien geboden in het Nieuwe Verbond? Of is dat een misvatting? Wat zijn de verschillen tussen het
Oude Verbond en het Nieuwe Verbond? Is de doop wel in plaats van de besnijdenis gekomen? Waarvan is de
doop het teken? Van het 'verbond met Abraham Zijn vrind'? Waarin worden pasgeborenen eigenlijk ingelijfd
met het 'bad der wedergeboorte'? Wat zegt de Bijbel eigenlijk allemaal wél over de doop?
Moderne middelen
De omslag van het boek bevat een QR-code. Deze kan met de mobiele telefoon worden gescand. De lezer komt
daarmee automatisch op een internetpagina waar nu al aanvullende informatie wordt aangeboden.
Uitgave
Het boek is uitgegeven door de auteur (zie https://Peppink.nl voor meer informatie) in samenwerking met
Uitgeverij Boekenbent te Barneveld (zie http://shop.boekenbent.com ).
Het bevat 428 pagina’s met uitgebreide index op alle tekstverwijzingen.
De paperback uitvoering is verkrijgbaar via de website van de auteur, de uitgever en via de (online)
boekhandel. De prijs hiervan is vastgesteld op € 24,95. ISBN: 9789462034266
De hardcover uitvoering is uitsluitend verkrijgbaar via de website van de auteur en de uitgever. De prijs
hiervan is vastgesteld op € 32,50. ISBN: 9789462034273
De E-book uitvoering is in EPUB formaat verkrijgbaar via de website van de auteur en de uitgever zonder
watermerk. De prijs hiervan is vastgesteld op € 9.99. Ook verkrijgbaar via de (online) boekhandel met
watermerk of te leen bij https://www.bibliotheek.nl.
Zie de website https://Peppink.nl voor meer informatie, een plaatje van de omslag van het boek, de
inhoudsopgave, een flyer en een aantal artikelen.

