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Liturgie en preek leerdienst I van T.U.L.I.P. febr. 2011 
-GKv te Loppersum, 13-02-2011, 14.30u 
-GKv te Westeremden, 06-03-2011, 14.30u 
-GKv te Sauwerd, 06-03-2011, 16.00u 
 
 
 
 
Liturgie: 
 
Welkom en mededelingen door ouderling 
 
 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 145,3-5 Genadig is de Heer in wat Hij doet’ 

Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing en verkondiging, gebed 
Zingen GK 170 ‘Vaste Rots van mijn behoud’ 
Geloofsbelijdenis gelezen, zingen E&R 384 ‘Genade zo oneindig groot’ 

Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 

Slotzang Psalm 149 ‘Hallelujah, Gij volk des Heren’ 
Zegen 
 
 
 
Leesgedeelte(n) / tekst: Hand 14,8-20 en 2 Tim 2,19-26 
Preekthema: ‘I van TULIP: Gods genade, wat betekent het dat Gods genade onwederstandelijk is?!’ 
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We pakken de draad weer op vd serie leerdiensten over TULIP weer op, en we gaan het vanmiddag 

over de I van ONWEDERSTANDELIJKE GENADE hebben… 

…da’s een moeilijk woord, maar je ziet op de hand-out direct al wat het betekent, ih thema… 

…‘kun je je niet verzetten tegen Gods genade?’, dat is de vraag, dat wil zeggen: on-wederstandelijke 

genade, het antwoord op die vraag gaan we zo naar op zoek. 

 

Genade is het echt allerbelangrijkste woord binnen in het christelijke geloof, genade is echt de kern waar 

ALLES om draait – dat is genade, de kern vh christelijk geloof. 

En persoonlijk betekent het dat genade ook het beste is wat je als mens kan overkomen, je kunt als mens 

van alles hebben, maar als je de liefde van de Here God niet hebt, wat heb je dan wel?, dan heb je 

misschien wel van alles en nog meer, maar het kan je zomaar weer afgenomen worden, je kunt het 

verliezen zonder dat je er iets aan kunt doen… 

…genade is het mooiste wat je maar kunt krijgen, want dat kan niet van je afgepakt worden. 

En misschien denk je nu, als het dan zo belangrijk is, waarom komt genade dan bijna als 

allerlaatste in de serie van TULIP?, waarom kwam genade dan niet als eerste? 

Maar je moet weten dat genade er de hele tijd al in zat, we hebben gezien met de T (totale 

verdorvenheid) hoe we TOTAAL VERLOREN zijn, dat wilde niet zeggen dat we zo zondig 

mogelijk zijn, maar wel dat we in de drie faculteiten van ons mens-zijn: ons denken, voelen en 

willen aangetast zijn door de zonde, en dat we door de Heilige Geest UIT GENADE 

wedergeboren moeten worden tot nieuwe mensen. 

We hebben met de U van ONVOORWAARDELIJKE VERKIEZING gezien, dat de Here God ons niet 

uitkiest omdat we zo goed ons best doen voor Hem… 

…maar omdat Hij ons zonder voorwaarden van zijn kant te stellen, uitkiest uit genade. 

We zagen de vorige keer met de L van BEPERKTE VERZOENING van de genade van God/het 

aanbod van verzoening uitgaat naar alle mensen, naar de hele wereld… 

…maar niet alle mensen nemen dat aanbod van verzoening, aan. 

Vanmiddag gaat het over ONWEDERSTANDELIJKE GENADE, we gaan zien wat genade is en wat het 

betekent dat de genade van God de Vader onwederstandelijk is.  

 

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

1. God de Vaders algemene genade is voor alle mensen. 

2. God de Vaders reddende genade is voor zijn kinderen. 

3. God de Vaders reddende genade is ‘onwederstandelijk’. 
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1. 

Als we vanmiddag vanuit de de Bijbel – net als de vorige keren in de Bijbel gaan kijken hoe je die leer id 

Bijbel terugvindt, zodat je ziet dat het gewoon id Bijbel staat. 

Als we vanmiddag gaan kijken naar GENADE, dan wil ik graag heel breed beginnen met een heel basic 

vraag: wat is genade sowieso, wat zegt de Bijbel id breedte over genade? 

Als je dan de Bijbel bestudeert op die vraag, dan ontdek je dat de Bijbel twee soorten genade aanwijst: je 

hebt ALGEMENE GENADE en je hebt REDDENDE GENADE. 

Eerst over ALGEMENE GENADE, wat is dat ‘algemene genade’?, daarover hebben we gelezen 

in Hand 14 (hand-out vs 17), daar hebben we gelezen dat het een teken van Gods goedheid 

(algemene genade) dat God regen geeft, dat Hij vruchtbare seizoenen geeft, dat de Here God 

eten en zo vreugde geeft aan mensen – we zullen zien: het is Gods algemene genade dat Hij 

goed is voor mensen, voor alle mensen die op aarde wonen. 

Nog een tekst waarin het gaat over algemene genade, Psalm 104 (hand-out vss 13-15), en daar staat dat 

de Here God ervoor zorgt dat we eten op tafel hebben, dat de Here God het gras laat groeien en dat 

God het koren laat groeien waar we brood van kunnen bakken die je kunt bakken in je oven of kopen bij 

de bakker, of een lekker glas wijn of een lekkere zalf waarmee je huid zacht wordt – allemaal dingen die 

goed voor ons zijn, daarvan zegt de Bijbel, daar zit de Here God achter, Hij geeft je dat! 

Nog een tekst waarin je ziet wat algemene genade is, Matth 5 (hand-out vss 44-45), daar zie je 

dat de Here Jezus zegt: de Here God laat de zon schijnen zodat we heerlijk ih zonnetje kunnen 

zitten, Hij laat het regenen zodat het weer lekker fris is na hete dagen id zomer – Gods 

algemene genade voor alle mensen op aarde. 

Laatste tekst over algemene genade, Luc 6 (hand-out vs 35), dat is een heel sterke tekst die laat zien wat 

algemene genade is: God is goed – in het algemeen genadig – voor ondankbaren en kwaadwilligen. 

 

Conclusie, je hebt algemene genade en de definitie daarvan is: Gods goedheid en vriendelijk die uitgaat 

naar alle mensen, omdat de Here God van alle mensen houdt. 

En we hebben gezien wat je je erbij moet voorstellen, dat je een huis hebt om in te wonen, kleren om 

aan te trekken, eten om te eten, dat je kunt genieten van dingen, dat je kunt lachen – kortom: het feit  

dat we leven is Gods algemene genade. 

En zagen we: Gods algemene genade is voor alle mensen, christenen of niet, zo zorgt de Here 

God voor jou maar net zo goed voor je ongelovige collega op je afdeling. 

En derde je ziet het al aan het woord, GENADE, het is onverdiend dat God dat zo al die geweldige 

dingen over ons uitstrooit, maar zo zorgt de Here God wel voor mensen, en je kunt dat nog met veel 

emer vb’en aanvullen: 
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- dat het Gods algemene genade is dat het in bepaalde landen niet een totale chaos wordt; 

- dat het goed gaat in dorpen/steden en dat er goede omzet gedraaid wordt, dat er ontwikkeling 

is in techniek; 

- dat mensen ouder worden en gezonder zijn vanwege die vooruitgang door de voortgaande 

medische wetenschap; 

- mooie dingen vd cultuur: dans, muziek, kunst, film, theater, enz. 

Dat is allemaal Gods algemene genade, zijn zorg en goedheid voor de hele schepping voor mensen die 

het niet verdienen. 

 

 

2. 

Je ziet id Bijbel dat de Bijbel speekt over twee soorten genade, algemene genade, zagen we… 

…maar ook over REDDENDE GENADE (bijzondere genade), en je snapt wel, als er id kerk over 

genade gesproken wordt, dan is het deze REDDENDE genade. 

Maar dan zijn we bij de vraag: WAT IS GODS REDDENDE  GENADE?, nou, als we gezien hebben wat 

Gods algemene genade is, dan snap je al een beetje wat het verschil is. 

Want Gods algemene genade redt mensen niet vd dood, vergeeft je zonden niet, verandert de harten 

van mensen niet zodat ze van zelfgericht Gods gericht gaan leven – wedergeboorte. 

Algemene genade onderdrukt misschien de gevolgen vd zonde, maar redt mensen niet vd schuld vd 

zonde – je zou het zo kunnen zeggen: Gods algemene genade is een uitnodiging aan mensen te erkennen 

dat de Here God goed is, dat Hij ze onverdiend zoveel goedheid geeft… 

…dat ze - heel pracktisch - erkennen dat er achter de zon die iedere dag opkomt geen koud mechanisme 

zit, dat door evolutie zichzelf in stand houdt, dat alles wat er is geen toevallige samenloop van moleculen 

of omstandigheden is… 

…maar dat er een liefdehebbende God is die voor mensen wil zorgen en die wil dat ze tot de erkenning 

van die waarheid komen, dat zij mensen zijn die Gods zorg onverdiend krijgen, Hand 14,17. 

Gods algemene genade moet mensen brengen tot berouw over hun zonde en zelfgerichtheid, 

zoals Paulus zegt in Rom 2,4-5 (hand-out), je ziet hetzelfde in 2 Petrus 3,9-10 (hand-out), de  

Here God wil dat alle mensen erkennen dat wat iedere dag op hun bord ligt, GEGEVEN is, en  

Hij wil dat mensen Hem ervoor eren, Hij wil dat mensen tot die erkenning komen en op Hem 

gaan vertrouwen voor heel hun leven. 

Dus om goed de link te legen tussen ALGEMENE GENADE en REDDENDE GENADE, al die mensen 

die algemene genade krijgen, gered worden, het is de uitgestoken hand om tot God te komen… 
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…en wat is dan GODS REDDENDE GENADE?, Gods reddende genade kent allerlei verschillende 

onderdelen, je kunt het vergelijken met een taart gesneden in punten. 

Gods reddende genade zit erin dat de Here God uit al die miljoenen en miljarden die geleefd hebben, nu 

leven en nog zullen leven, een deel uitkiest – VERKIEZING. 

…en dat de Here God ervoor zorgt dat die mensen WEDERGEBOREN worden, zoals de Here Jezus 

zegt in Joh 3: ‘wil je ih KvG komen, dan moet je opnieuw geboren zijn!’ 

…een ander onderdeel van Gods reddende genade is dat n christen dagelijkse BEKERING, misschien 

dacht je dat je dat zelf deed, maar bekering is dat de Here God je berouw over je zonden en vernieuwd 

vertrouwen op de Here God geeft, en dat is een dagelijks proces. 

Gods reddende genade zit daarin dat een mens wordt door Gods genade GERECHTVAARDIGD wat 

wil zeggen dat we recht voor God staan, dat we in ons van Jezus verkregen recht staan, vrij van schuld. 

Door Gods genade wordt je ook GEHEILIGD, wat wil zeggen dat de Here God jou en mij het 

volmaakte leven vd Here Jezus geeft, God doet alsof je zo heilig als Jezus hebt geleefd. 

Maar heiliging is ook dat je de genade krijgt om te GROEIEN IN HEILIGING, dat je niet blijft liggen id 

zonde, maar dat je door dagelijkse bekering groeit in gehoorzaamheid tot aan je dood. 

Het is ook Gods genade dat je als christen het volhoudt om met de Here Jezus te leven – 

VOLHARDING VAN DE HEILIGEN, dat doe je niet zelf, vanuit je eigen doorzettingsvermogen, maar 

de Here God zet met jou door. 

En tenslotte is het Gods genade dat je VERHEERLIJKT wordt, wat wil zeggen, dat als je id hemel komt, 

dat je net als de Here Jezus met gejubel binnen wordt gehaald omdat je eindelijk Thuis bent. 

 

Zo zien we: de REDDENDE GENADE  vd Here God is dat je iedere dag vd Here God genade krijgt, en 

dat is belangrijk… 

…want de meeste mensen denken, ‘je krijgt Gods genade om christen te worden en je krijgt Gods 

genade om de hemel in te mogen, maar daartussen moet je zorgen dat je door goed te leven bij God 

blijft en God dient’. 

Maar we zien hier dat Gods genade je van je geboorte tot je dood en over de dood heen de hemel in 

draagt, God kiest je uit genade, schenkt je iedere dag geloof (als je daarom bidt), Hij houdt je vast bij 

zijn genade – Hij wil je gewoon niet kwijt – dat is genade. 

 

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.  

En dan zijn we toe aan de laatste vraag, wat is dan ONWEDERSTANDELIJKE GENADE? 
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3. 

Wat is ONWEDERSTANDELIJKE GENADE?, wat betekent die moeilijke term, je kunt het misschien 

nauwelijks uitspreken, on-wederstandelijke genade, dat komt van weerstaan/tegenstaan, je tegen 

verzetten, en daarom eerst maar een logische vraag: ‘kun je je tegen Gods reddende genade verzetten?’ 

Dat is de vraag die dan direct voor de hand ligt, ‘kun je je tegen Gods genade verzetten?’, dat 

zou je denken omdat dat woord erin zitten, ‘je tegen verzetten’, maar kun je je niet tegen Gods 

genade verzetten? 

Na ga maar es bij jezelf na, dan weet je heel goed dat je je tegen Gods genade kunt verzetten… 

…als je in je geweten aanvoelt dat je tegen iemand ‘sorry’ moet gaan zeggen, en je doet het 

niet, dan verzet je je tegen Gods genade die je wilde brengen tot berouw… 

…dus het antwoord op die vraag: ‘kun je je tegen Gods genade verzetten?’, het antwoord op 

die vraag is ‘ja, dat kan wel’… 

…dat vind je ook id Bijbel, Hand 7 (hand-out vs 51), daar zegt Stefanus: ‘jullie verzetten je 

tegen de Heilige Geest’, dus je kunt je de HG/tegen Gods genade verzetten. 

Dus?, is het onzin om over onwederstandelijke genade te praten?, nee, maar je moet even 

precies weten wat het betekent. 

OK, maar wat betekent het dan wel?, de term onwederstandelijke genade betekent dit: als de 

Here God het behaagt/wil, dan overwint Hij jouw en mijn weerstand! 

En daar zie je tegen welke achtergrond ONWEDERSTANDELIJKE GENADE staat, het staat tegen de 

achtergrond dat Gods soeverein is, wat Hij wil gebeurt… 

…alles wat de Here God wil, dat dat gebeurt, en dat gaat dus heel ver, want als de Here God wil dat 

mensen zich verzetten tegen Gods genade, dan verzetten ze zich, zagen we in Hand 7. 

Maar je leest in Ex 7,1.3.22 dat de Here God het is die het hart van Farao verhardde, dat staat in 

vs 1, en later staat er dan de Farao zijn hart verhardde, daar zie je dat de Farao dat ook zelf deed. 

Hier zie je de keerzijde van onwederstandelijke genade, dat mensen hun eigen hart verharden, 

dat ze doorgaan id zonde, dat ze zich niet willen bekeren en op een gegeven moment gaat het 

zover dat ze zich niet kunnen bekeren! 

Dat zie je ook in Dan 4 (hand-out vs 32), daar zie je dat staat dat de Here God zijn wil doet en er niets 

gebeurd waarvan de Here God zal zeggen: ‘dat wist Ik niet/wilde Ik niet!’ 

Laatste tekst om te laten zien dat Gods wil soeverein is, is Psalm 115,3 (hand-out), als de Here 

God iets doet, dan mislukt t Hem niet, gaat het zoals Hij het wil, niemand kan dat tegenhouden. 

 

En ONWEDERSTANDELIJKE GENADE zegt dat deHere God onze opstand/rebellie tegen Hem (denk 

aan preek vanmorgen) overwint, zodat Hij iemand tot Christus brengt en gered wordt. 
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Mag ik hier tot slot nog een paar dingen over zeggen?, allereerst, dat we hier zien hoe diep onze zonde 

zit, als je id Bijbel leest dat we DOOD zijn in onze zonde en overtredingen, Rom 8,7 (hand-out). 

Dan zie je hier HOE dood je bent in je zonde, want als de Here God je niet roept en je niet door de 

Heilige Geest tot geloof brengt, dan zul je nooit gaan geloven, dan zul je nooit op God gaan vertrouwen. 

Snap je?, als je vanuit jezelf naar God toe kon komen en jezelf tot geloof kon brengen, dan was – zoals 

de Arminianen leren – een stukje eigen wil voldoende… 

…maar de Bijbel houdt ons liefdevol maar duidelijk de spiegel voor en zegt: die wil heb je niet, de Here 

God moet je 100% weerstand tegen Hem overwinnen en je tot geloof brengen, je geloof geven. 

Hij moet dagelijks je weerstand trouwens overwinnen, maar tegelijk geeft Hij je meer en meer een 

verlangen om voor Hem te leven, want Hij zal ervoor zorgen dat de Here Jezus steeds mooier voor je 

wordt, dat je Hem steeds meer gaat liefhebben – maar dat is het werk vd Heilige Geest. 

Dus, hier zie je, en dat is het tweede, de reden dat mensen niet geloven, dat is omdat ze zich 

tegen de Here God verzetten en zich tegen Hem blijven verzetten… 

…als iemand zegt: ‘ik kan het niet geloven’, dan is als puntje bij paaltje komt, het uiteindelijk 

een kwestie vd wil, dat ‘ie niet wil geloven, dat zie je in Rom 8,7 (hand-out). 

 Dus hier zien we het, laat je niet zeggen met bijv. Hand 7 (hand-out) dat een mens Gods genade tegen 

kan staan, en dat God dan maar moet afwachten of wij es een keer WEL WILLEN… 

…de Here God kan onze weerstand wel overwinnen, als Hij dat wil dat DOET HIJ DAT, en dan brengt 

Hij ons tot geloof. 

En we hebben ah begin 2 Tim 2,24 gelezen (hand-out) en daarin zie je de leer vd 

onwederstandelijke genade heel duidelijk… 

…het is de Here God die geloof geeft, ik overwin mijn eigen weerstand niet, ik trek mezelf niet 

uit het moeras vd zonde en onwil, maar God GEEFT geloof, ik ben volkomen van Hem 

afhankelijk, waar het op aankomt is nu is deze vraag: heb je dan geen vrijheid?, is geloof iets wat 

je moet afwachten of het je gegeven wordt? 

Nee, wij mogen niet arrogant tegenover God gaan staan en zeggen: waarom laat U ons in ons 

verzet en waarom overwint U niet de weerstand van alle mensen, dan zegt de Bijbel in Rom 9 

(hand-out vss 19-20): ‘wie ben jij dat je dat vraagt?’ 

Je moet altijd antwoorden met berouw,’Here, dat U mijn harde hart breekt en mijn weerstand 

overwint, dat U daarmee laat zien dat U me wilde verlosse – ik zondig mens die niet anders doet dan bij 

U wegrennen, dat U me wilt, maar geweldig, geweldig, wat is UW GENADE GEWELDIG. 

 

 

Laten we bidden 


