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Liturgie en preek leerdienst L van T.U.L.I.P. jan 2011 
-GKv te Westeremden, 16-01-2011, 14.30u 
-GKv te Loppersum, 23-01-2011, 14.30u 
-GKv te Kantens, 23-01-2011, 16.30u 
 
 
 
 
Liturgie: 
 
Welkom en mededelingen door ouderling 
 
 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 65,1-2 ‘De lofzang klinkt uit Sions zalen’ 

Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing en verkondiging, tussenzang , gebed 
Zingen GK 69 ‘U heilig Godslam, loven wij’ 
Geloofsbelijdenis gelezen, zingen GK 89,3 ‘Heer, verzoener van mijn zonden’ 

Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 

Slotzang Psalm 32,1 ‘Welzalig hij wiens zonde is vergeven’ 
Zegen 
 
 
 
Leesgedeelte(n) / tekst: 2 Kor 5,11-21 
Preekthema: ’L van TULIP: onbeperkte aanbieding, maar beperkte toepassing van verzoening!’ 
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We pakken de draad weer op vd serie leerdiensten waarmee we bezig zijn, en we gaan het vanmiddag 

hebben over wat de Bijbel VERZOENING noemt… 

…ik hoop dat je straks naar huis gaat met een idee van wat daarmee bedoeld wordt, dat is het doel van 

de leerdienst van vanmiddag, te weten komen hoe mooi de betekenis van VERZOENING is. 

 

We zijn bezig met een serie preken over de 5 punten vh Calvinisme, en waarom?, om ervoor te zorgen 

dat u allemaal prettig gezonde Calvinisten bent/wordt die precies weten wat het Calvinisme inhoudt. 

De bedoeling is dat als ze je ’s nachts wakker maken, dat je dan zo kunt opdreunen wat de 5 punten vh 

Calvinisme zijn, Totale verdorvenheid / Onvoorwaardelijke uitverkiezing /Beperkte verzoening / 

Onwederstandelijke genade en Volharding vd heiligen. 

 

Vanmiddag is het onderwerp: VERZOENING, wat betekent dat?, we hebben net 2 Kor 5,11-21 

gelezen, en in vs 21 zit alles wat we vanmiddag zullen zien. 

Kijk maar in vs 19-20: ‘het is de Here God die de wereld met zich heeft verzoend, Hij heeft de wereld 

haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 

[..] Laat u met God verzoenen.’ 

 

De vraag waar we vanmiddag samen over nadenken, is deze vraag: ‘voor wie is de Here Jezus 

gestorven?’, voor wie is de Here Jezus gestorven?  

Kun je tegen iemand die je kent, of tegenkomt (werk, school, in de winkel) zeggen: ‘de Here Jezu is 

voor jouw zonden gestorven!’ 

Kun je dus tegen een ongelovige zeggen: ‘je, de Here Jezus is voor jouw zonden gestorven, dat moet je 

geloven!’ 

 

Dat heeft alles met VERZOENING te maken, je ziet het staan in vs 19: God heeft de wereld met zich 

verzoend, maar eerst deze vraag: wat betekent dat VERZOENEN? 

Dat is heel makkelijk te onthouden: ER KAN WEER GEZOEND WORDEN, er wordt weer omhelsd, 

twee partijen die eerst tegenover elkaar stonden, komen weer bij elkaar, twee die op voet van oorlog 

stonden, sluiten vrede, DAAROM: er kan weer gezoend worden. 

Er is weer vrede, er is gezegd: ‘het spijt me!’, er is gepraat en er is gezegd: het had zo niet mogen 

gebeuren, een vijandige relatie wordt een vriendschapsrelatie, er is weer ruimte voor die ander, er is 

weer goed wil voor die ander, de Bijbel gebruikt voor die vernieuwde relatie het woord: sjaloom. 

Er is weer een diepe vrede, en de relatie is verdiept, want er was eerst vrede en eerst was er afstand en 

koude harten misschien wel, maar nu is er door de pijn heen een nieuwe band. 
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Maar als de Bijbel hier in 2 Kor 5 over VERZOENING spreekt, dan gaat het over de Here God 

die verzoent, die ervoor zorgt dat er weer GEZOEND kan worden. 

Het gaat er niet om dat het tussen 2 mensen gebeurt, vs 19: het is de Here God die de wereld 

met zich verzoend heeft, de heling van de breuk die er was, is het initiatief van God.1 

Om dat nog iets scherper neer te zetten voor je, je leest ook nergens id Bijbel dat de mens weer 

goedmaakt wat scheefgroeide, dat de mens naar God gaat en zijn excuses aanbiedt… 

…nergens lees je daarover, dat de mens zich met God verzoent, de Bijbel zegt altijd dit, wat we lezen in 

2 Kor 5: ‘het is de Here God die de wereld met zich verzoende’. 

 

Vanmiddag gaat het ons over verzoening, en daarin gaan we naar de 2 posities kijken die we al eerder 

zagen: het arminianisme en het calvinistische standpunt. 

 

Het Arminianisme, genoemd naar de Nederlandse theoloog Jacobus Arminius, die de Bijbel-

commentaren van Calvijn geweldig vond en die bij zijn leerlingen aanprees… 

…keert Arminius zich in zijn leer vd verlossing tegen Calvijn, en dat zie je hier… 

…je ziet op je blad staan: L staat voor ONbeperkte verzoening, terwijl het calvinisme zegt: er is 

BEPERKTE VERZOENING. 

OK, laten we die drie dingen weer bij langs gaan, hoe denkt een arminiaan over zonde?, als je dat vraagt 

zal die zeggen: we zijn zondaars, maar niet zozeer om Adam, maar om wat we fout doen… 

…een arminiaan gelooft dat ieder mens een zondaar is omdat ieder mens zonden doet – je ziet wel, dat 

ligt dus dicht aan tegen het calvinistische standpunt. 

Wat gelooft een arminiaan over de hel?, dan zullen ze zeggen: we geloven in de hel, we geloven 

dat als iemand Jezus verwerpt dat ie naar de hel gaat. 

Wat gelooft een arminiaan over het kruis op Golgotha?, ze geloven dat Jezus voor ieder mens stierf die 

op de aarde leeft. 

En nu komt het, het gaat vanmiddag over deze vraag: voor wie stierf Jezus? (vraag vh begin), wie 

profiteren vd dood van Jezus? 

En nou komt het, want als je een arminiaan vraagt naar Bijbelteksten, dan krijg je er een heleboel, en 

vanmiddag ontdekken we dat we er niet zo makkelijk afkomen. 

Bijv. Jes 53,6: ‘wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons 

ALLEN liet de Heer op Hem neerkomen’. 

Zie je het?, de wandaden van ons ALLEN, vanmiddag gaat het over de vraag: voor wie is Jezus ah kruis 

gestorven?, dan zegt een arminiaan: voor alle mensen! 

                                                           
1 J.I, Packer, 7 Woorden waar het echt om gaat, hfdst 4 over ‘Verzoening’ 
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En wat staat hier?, Jes 53,6: ‘God heeft de wandaden van ons allen op Hem laten neerkomen’, dus:: 

Jezus is voor de zonden van alle mensen gestorven. 

Tweede tekst, 1 Tim 2,3-6: ‘het is goed en welgevallig id ogen van God, onze redder, die wil 

dat ALLE MENSEN gered worden en de waarheid leren kennen’. 

De arminiaan zal zeggen: ‘voor ALLE mensen’, dat staat hier, de Here Jezus is voor alle mensen 

gestorven. 

3e tekst die een arminiaan aanvoert, Joh 1,29: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde vd WERELD 

wegneemt’, en de arminiaan zal opnieuw zeggen: dat is dus voor ALLE mensen. 

4e en laatste tekst, bekende tekst, Joh 3,16: ‘God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven’, opnieuw zie je: de wereld, alle mensen. 

 

Dus, als je een arminiaan de vraag stelt, ‘voor wie is Jezus gestorven?’, dan zal hij zeggen: voor alle 

mensen, voor alle mannen, vrouwen, kinderen, kortom: voor alle mensen. 

En als ze dan het evangelie verkondigen, brengen ze het zo: ‘Jezus Christus is God, Hij kwam om te 

leven zonder zonde, en Hij stierf ah kruis voor alle zondaren, en Jezus stierf voor alle mensen… 

…en als je een christen wilt zijn, moet je voor Jezus kiezen en Hem aannemen, kies Jezus anders ga je 

naar de hel – zo zal dat ongeveer klinken: kies voor Jezus dan vind je leven, anders de hel. 

 

 

En dan hebben we nog de positie van Calvijn, die leefde van 1483-1546, die talloos veel boeken schreef, 

en een beroemd boek op zijn naam heeft staan, die van grote invloed is geweest… 

…dat boek heet ‘de Institutie’, en hij is van grote invloed geweest op het ontstaan van TULIP, het is zijn 

leer die daaronder ligt. 

En als je een Calvinist vraagt: ‘voor wie stierf Jezus’, dan zal het antwoord zijn: ‘de VERZOENING die 

God tot stand brengt, dat er weer gezoend kan worden, dat het weer goed is tussen God en ons… 

…dat heeft God tot stand gebracht VOOR DE UITVERKORENEN, alleen VOOR DE CHRISTENEN.’ 

En je voelt wel aan, nu komt het probleem, want we hebben net gezien dat er een boel verzen 

id Bijbel staan waarin staat dat Jezus voor alle mensen is gestorven (hand-out)… 

…maar de Calvinist komt met een lijst verzen waaruit blijkt dat Jezus alleen voor de christenen 

is gestorven, kijk maar mee: Matth 1,21: ‘want Hij zal ZIJN VOLK bevrijden van hun zonden’, 

dus niet alle mensen maar alleen Gods volk, alleen de kerk. 

Nog een tekst, Matth 20,28: ‘de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen  

en zijn leven als een losprijs te geven voor VELEN’, en nu zien we weer: niet voor allen maar velen. 
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3e tekst, Matth 26,28: bij het laatste avondmaal zegt Jezus: ‘dit is het bloed vh Nieuwe Verbond, dat 

voor VELEN uitgegoten wordt’, weer: niet voor allen maar voor velen. 

4e tekst, Rom 5,19: ‘zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars 

werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardig worden’, opnieuw: 

niet allen maar ‘zeer velen’. 

Joh 10,11: ‘Ik ben de goede herder, een goede herder geeft zijn leven voor de schapen’, en je denkt 

misschien: ‘wat heeft dat er nu mee te maken?’’… 

…maar hier staat, de goede herder geeft zijn leven voor de schapen en niet voor de wolven, dus niet 

allen, maar velen, of zoals hier staat: de schapen alleen. 

Hand 20,28: ‘u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed 

van zij eigen Zoon’, dus?, niet allen maar Jezus’ bloed is alleen vergoten voor de kerk. 

Laatste tekst, Efez 5,25, ‘mannen, hebt uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich 

voor haar heeft prijsgegeven’, en weer zien we het: niet allen maar alleen de kerk. 

 

Het is goed om even de balans op te maken, waar staan we?, we hebben gezien dat de Arminiaan met de 

Bijbel id hand leert dat de Here Jezus voor alle mensen is gestorven… 

…en dat de Calvinist met diezelfde Bijbel id hand leert dat Jezus alleen voor de christenen, voor de 

uitverkorenen is gestorven, wat moet je daar nu mee? 

Voel je het probleem aan?, je voelt wel dat je er vanmiddag niet vanaf komt door te zeggen: het zijn de 

Arminianen, dat waren ketters, we moeten hen niet serieus nemen/naar hen luisteren… 

We hebben allemaal gezien dat je Bijbelteksten hebt die zeggen dat Jezus voor alle mensen is 

gestorven… 

…en dat er Bijbelteksten zijn die zeggen dat Jezus alleen voor de uitverkorenen is gestorven, dus, wat 

moeten we hiermee?, wat betekent dit, dit is heel verwarrend, heel tegenstrijdig. 

Maar toch is het niet zo moeilijk, we hoeven niet voor de Arminianen of de Calvinisten te 

kiezen, we moeten gewoon heel goed lezen wat id Bijbel staat. 

En we moeten al die Bijbelteksten laten staan, we zijn christenen die de Bijbel van A tot Z 

serieus nemen. 

En dat betekent dus ook, als je bij de 5 punten van het Calvinisme ziet staan: beperkte verzoening… 

…dan moet je dus niet zeggen: dan doen we maar net alsof die teksten dat Jezus voor de wereld is 

gestorven en voor alle mensen is gestorven, er niet zijn, dan vergeten we die gewoon. 

 

Nee, we moeten geloven wat id Bijbel staat en vanmiddag leren we dit, de leer vd Beperkte verzoening  

leert ons dit: DE HERE JEZUS STIERF VOOR DE ZONDEN VAN ALLE MENSEN, MAAR HIJ  
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REDT EEN DEEL VD MENSHEID. 

Dat is de leer vd beperkte verzoening, en daarom hebben we ah begin ook uit 2 Kor 5 gelezen, 

daar hebben we gezien: de Here God doet verzoening van de zonden, door Jezus’ bloed, maar 

die verzoening is niet AUTOMATISCH voor alle mensen… 

…nee, want anders hoefde Paulus die oproep niet te doen, vs 21: ‘laat je met God verzoenen’. 

Dus: wie gelooft in Jezus, die ontvangt verzoening, die kan weer in die nieuwe relatie met de 

Here God komen. 

Dat is de gereformeerde leer vd VERZOENING, de Here Jezus stierf voor alle mensen, dat wil zeggen: 

het aanbod van genade, de verkondiging van die genade gaat uit naar alle mensen… 

…maar er is maar een deel vd mensen dat dat aanbod van genade aanbiedt, er is maar een deel vd 

mensheid dat gelooft in Jezus. 

 

Als Calvijn Gal 5,12 uitlegt, schrijft hij: ‘want de zaligheid ALLER menschen zonder uitzondering wordt 

ons van God bevolen, gelijk Christus voor de zonden der gansche wereld geleden heeft’, dus, daar zie je 

hetzelfde, Calvijn laat de spanning die er tussen die teksten lijkt te zijn, staan. 

Dus, hij zegt: God wil de verlossing van alle mens,e dus doe aan evangelisatie, spreek over de Here 

Jezus, want Hij is per slot van rekening je Redder. 

Maar je hoort Calvijn ook dit zeggen, als hij Rom 5,18 uitlegt: ‘Want hoewel Christus voor de zonden 

der gansche wereld geleden heeft, en door Gods goedheid allen menschen zonder onderscheid 

aangeboden wordt, zo wordt Hij nochthans van allen niet aangegrepen.’ 

Heb je het begrepen wat we gezien hebben in deze leerdienst?, de Bijbel kent veel teksten 

waarin staat dat Jezus voor alle mensen gestorven is, en dat moeten we laten staan… 

…maar we hebben ook gezien dat niet alle mensen dat aannemen, want: gaan alle mensen naar 

de hemel?, nee! 

Zijn de zonden van alle mensen dus automatisch verzoend?, nee, de verzoening wordt 

aangeboden aan ALLE mensen, maar wordt toegepast/daadwerkelijk gegeven aan een deel vd 

mensheid, en dat is Gods volk, de kerk. 

Hadden de Arminianen dan gelijk wat betreft verzoening?, nee, alleen maar voor een helft, deze helft, 

dat ze gelijk hebben als ze benadrukken dat de Here Jezus voor alle mensen is gestorven. 

Zij leren een onbeperkte verzoening, alsof alle zonden van alle mensen verzoend zijn door God… 

…en daardoor verliezen ze uit het oog dat die verzoening alleen is voor hen die de Here Jezus aannemen 

als hun Verlosser. 

Twee teksten om af te sluiten: 1 Tim 4,10, ‘Hiervoor zwoegen wij en strijden wij, omdat wij ‘

 onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, BOVENAL 
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van de gelovigen’, hier staat wat we leren: Jezus is Redder, als het gaat om de aanbieding van 

genade voor alle mensen… 

…maar als het gaat om de toepassing en verwezenlijking van die redding, dan is dat alleen voor 

de gelovigen, door geloof als een gave van God. 

Laatste tekst, enorm mooi om mee af te sluiten, 2 Petr 2,1, goed lezen: Toch zijn er destijds onder het 

volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen 

met verderfelijke ketterijen komen EN ZELFS DE MEESTER DIE HEN HEEFT VRIJGEKOCHT 

verloochenen.’ 

Ik kon geen tekst vinden waar scherper in te lezen stond wat we vanmiddag geleerd hebben… 

…de Here Jezus stierf en betaalde de prijs die betaald moest worden voor iedereen, dat staat hier… 

…maar komen zij die Jezus verloochenen ook bij Jezus, ze houden niet van hun Redder, ze ontkennen 

Jezus’ redding, en dan? 

Hoewel ze gekocht zijn, zegt Petrus, worden ze uiteindelijk niet gered, en staat er dan in vs 1, daarmee 

bewerken ze hun eigen ondergang’. 

 

Dus, nog een keer, we hebben geleerd: de Here Jezus stierf voor de zonden van alle mensen, dus als 

mensen je vragen: is het offer van Jezus ook voor mij?, dan kun je daar vrijmoedig ‘ja’ op zeggen. 

Want tegelijk is het zo, dat niet alle mensen gered worden, niet alle mensen, en ook vanmiddag komt de 

vraag naar je toe: ben je gered? 

De prijs die voor je betaald moest worden, is betaald, de vraag is alleen: heb je je ook daadwerkelijk 

laten vrijkopen? 

Accepteer je dat je een zondaar bent, en dat Jezus voor je moest sterven?, weet je dat van jezelf en heb 

je dat ad Vader beleden, dan ben je vrij, dan zijn je zonden verzoend… 

…en kun je met een gerust hart zingen: ‘Ú heilig Godslam, loof ik, want U hebt MIJ gekocht, je zonde 

is verzoend, de Vader wil je door Jezus’ bloed kussen. 

 

 

Laten we bidden 


