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T   Totale verdorvenheid   
U  Onvoorwaardelijke verkiezing  
L   Beperkte verzoening   
I    Onwederstandelijke genade  
P   Volharding van de heiligen   
 
Thema preek leerdienst 20-03-2011, ‘De P van 
TULIP, wat betekent volharding van de 
heiligen?!’ 
 

1.Hoef ik niets te doen om zalig te worden? 1 Kor 15,1-2: Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie 
dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is 2 en uw redding, als u tenminste 
vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen.  Kol 1,21-
23: Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22 maar nu heeft 
hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te 
brengen. 23 Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, 
het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is. 2 Tim 2,11-13: Deze 
boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven; 12 als wij volharden, 
zullen we ook met hem heersen; als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen; 13 als wij hem ontrouw 
zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Marcus 13,13: Jullie zullen door iedereen 
worden gehaat omwille van mijn naam, maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. 
 
2. Je moet gehoorzaam / heilig leven om gered te worden.  
Hebr 12,14: Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet 
zien. 1 Joh 3,14:  Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. 
Wie niet liefheeft blijft in de dood. Rom 8,12-13: Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden 
door onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, 
zult u leven. Gal 5,19-21: Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en 
losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en 
rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die 
ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 
 
3. Wie door de Here God in Jezus Christus is aangenomen zal door God vastgehouden worden in geloof.  
Rom 8,28-32: En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles 
bijdraagt aan het goede. 29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd 
om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en 
zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook 
vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.31 Wat moeten wij hier 
verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft 
gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?  
Jer 32,40: Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. 
Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. 
 
Slot: maar hoe zit het met diegene die hun geloof verloren?, 1 Joh 2,19: Ze zijn uit ons midden voortgekomen 
maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. 
Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde.  
Volharding is iets van ons SAMEN, Hebr 3,13: wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat 
niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd. 14 Want wij hebben deel aan Christus 
gekregen, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden (NBG).  
Wat moeten we doen?, 2 Petrus 1,10: Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te 
maken, broeders en zusters.  


