The Three Points of Common Grace
Acts of Synod, 1924, pages 145-147
Twenty-Sixth Session, Monday Evening, July 7
Article 132
I. De Synode overwogen hebbende dat deel van het Advies der Commissie in het
Algemeen, hetwelk voorkomt onder punt III onder het hoofd: Behandeling der Drie
Punten, komt tot de volgende conclusies:
A. Aangaande het eerste punt, rakende de gunstige gezindheid Gods jegens de
menschheid in het algemeen, en niet alleen jegens de uitverkorenen, spreekt de Synode
uit dat volgens Schrift en Confessie het vaststaat, dat er, behalve de zaligmakende genade
Gods bewezen alleen aan de uitverkorenen ten eeuwigen leven, ook een zekere gunst of
genade Gods is, die Hij betoont aan Zijn schepselen in het algemeen. Dit blijkt uit de
aangehaalde Schriftuurplaatsen en uit de Dordtsche Leerregels II, 5, en III en IV, 8 en 9,
waar gehandeld wordt van de algemeene aanbieding des Evangelies; terwijl het uit de
aangehaalde uitspraken van Geref. Schrijvers uit den bloeitijd der Geref. theologie
bovendien blijkt, dat onze Gereformeerde vaderen van oudsher dit gevoelen hebben
voorgestaan.
B. Aangaande het tweede punt, rakende de beteugeling der zonde in het leven van den
enkelen mensch, en in de samenleving, verklaart de Synode dat er volgens Schrift en
Confessie zulk eene beteugeling der zonde is. Dit blijkt uit de aangehaalde
Schriftuurplaatsen en uit de Nederlandsche Geloofsbelijdenis, Art. 13 en 36, waar geleerd
wordt dat God door de algemeene werkingen Zijns Geestes, zonder het hart te
vernieuwen, de zonde in haar onverhinderd uitbreken beteugelt, waardoor de
menschelijke samenleving mogelijk is gebleven; terwijl het uit de aangehaalde uitspraken
van Geref. schrijvers uit den bloeitijd der Geref. theologie bovendien blijkt, dat onze
Gereformeerde vaderen van oudsher dit gevoelen hebben voorgestaan.
C. Aangaande het derde punt, rakende het doen van zoogenaamde burgerlijke
gerechtigheid door de onwedergeborenen, verklaart de Synode dat volgens Schrift en
Confessie onwedergeborenen, hoewel onbekwaam tot eenig zaligmakend goed (Dordsche
Leerregels, III, IV, 3), zulk burgerlijk goed kunnen doen. Dit blijkt uit de aangehaalde
Schriftuurplaatsen, en uit de Dordtsche Leerregels, III en IV, 4, en de Nederlandsche
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Geloofsbelijdenis, Art. 36, waar geleerd wordt, dat God zonder het hart te vernieuwen
zoodanigen invloed op den mensch oefent, dat deze in staat gesteld wordt burgerlijk goed
te doen; terwijl het uit de aangehaalde uitspraken der Gereformeerde schrijvers uit den
bloeitijd der Geref. theologie bovendien blijkt, dat onze Gereformeerde vaderen van
oudsher dit gevoelen hebben voorgestaan.

The English translation of the Three Points was made by Herman Hoeksema and printed
in A Triple Breach in the Foundation of Reformed Truth: A Critical Treatise on the
“Three Points”, adopted by the Synod of the Christian Reformed Churches in 1924,
pages 13, 20, 22 and 23
I. Synod, having considered that part of the Advice of the Committee in General, which is
found under point III under the heading: Consideration of the Three Points, comes to the
following conclusions:
A. Relative to the first point, which concerns the question of a favorable attitude
of God towards humanity in general, and not only towards the elect, synod declares it to
be established according to the Scripture and the Confessions, that, apart from the saving
grace of God shown only to those that are elect unto eternal life, there is also a certain
favor or grace of God which He shows to His creatures in general. This is evident from
the Scriptural passages quoted and from the Canons of Dordrecht, II, 5 and III, IV, 8 and
9, which deal with the general offer of the Gospel, while it also appears from the citations
made from Reformed writers of the most flourishing period of Reformed Theology that
our Reformed fathers from the past favored this view.
B. Relative to the second point, which is concerned with the restraint of sin in the
life of the individual and in the community, the synod declares that there is such a
restraint of sin according to Scripture and the Confessions. This is evident from the
citations from Scripture and the Netherlands Confession. Articles 13, 36 which teach that
God, by the general operation of the Spirit, without renewing the heart of man, restrains
the unimpeded breaking out of sin, by which human life in society remained possible;
while it is also evident from the quotations from Reformed writers of the most flourishing
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period of Reformed theology, that from ancient times our Reformed fathers were of the
same opinion.
C. Relative to the third point which is concerned with the question of civil
righteousness as performed by the unregenerate, synod declares that, according to
Scripture and the Confessions, the unregenerate, though incapable of doing saving good,
can do civil good. This is evident from the quotations from Scripture and from the
Canons of Dordrecht, III, IV, 4, and the Netherlands Confession Art. 36, which teach that
God without renewing the heart so influences man, that he is able to perform civil good;
while it also appears from the citations from Reformed writers of the most flourishing
period of Reformed Theology, that our Reformed Fathers from ancient times were of the
same opinion.
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