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Thema preek leerdienst 13-02-2011, 

‘De I van TULIP, wat betekent het dat 
Gods genade onwederstandelijk is?!’ 
 
 
 

Genade: 2 soorten: algemene en reddende genade.  
1.Algemene genade, Hand 14: de levende God, die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles 
wat daar leeft. 16 Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan, 17 maar heeft toch blijk 
gegeven van zijn goedheid: vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, hij heeft u 
overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. Psalm 104: U bevloeit de bergen vanuit uw hoge 
zalen, de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar: 14 gras laat u groeien voor het vee en gewassen die de mens 
moet verbouwen. Zo zal hij brood winnen uit de aarde 15 en wijn die het mensenhart verheugt, geurige olie die 
het gelaat doet stralen, ja, brood dat het mensenhart versterkt. Matth 5: En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en 
bid voor wie jullie vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn 
zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen. Luc 6,35: de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. 
Definitie van Gods algemene genade: Gods onverdiende goedheid voor alle mensen, gelovig of niet. 
 
2.Reddende (bijzondere) genade. Algemene genade redt niet van zonde maar moet leiden tot berouw, Rom 
2,4-5:  Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid 
u tot inkeer wil brengen?5 Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf 
waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar 
zwaarder wordt. 2 Petr 3,9-10: De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; 
hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.  
Gods reddende genade kent verschillende onderdelen: verkiezing / wedergeboorte (Joh 3,16) / bekering: 
berouw en geloof / rechtvaardiging en heiliging / volharding / verheerlijking.  
Definitie van Gods reddende genade is dat God de Vader door het leven, sterven en opstaan van de Here Jezus 
verloren zondaren redt door de Heilige Geest. 
 
3. Onwederstandelijke genade (thema). Hand 7,51: Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u 
steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Daniel 4,32: De mensen op aarde zijn 

slechts nietige wezens; hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand 

die hem kan tegenhouden of tegen hem kan zeggen: ‘Wat hebt u gedaan?’ Psalm 115,3: Onze God is in de 
hemel, Hij doet wat hem behaagt.  
Definitie van onwederstandelijke genade is dat God naar zijn wil onze weerstand overwint en iemand tot 
Christus brengt zodat ‘ie gered wordt. Rom 8,7: Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij 
onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 2 Tim 2,24: Dan brengt de Heer hen misschien 
tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen26 en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend 
gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen. Rom 9,19-20: Maar nu zult u vragen: ‘Waarom roept 
God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil?’ 20 Wie bent u eigenlijk dat u, een 
mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: ‘Waarom hebt u me 
gemaakt zoals ik eruitzie?’ 
Onwederstandelijke genade, ‘dat U mijn weerstand overwinnen wilde en mij uit genade tot uw kind wilde 
aannemen!’  


