
Gerwin Pruijssen  Pagina 1 van 6  preektekst: I van T.U.L.I.P. 

Liturgie en preek leerdienst P van T.U.L.I.P. maart 2011 
-GKv te Westeremden, 20-03-2011, 14.30u 
-GKv te Loppersum, 20-03-2011, 16.30u 
 
 
 
 
Liturgie: 
 
Welkom en mededelingen door ouderling 
 
 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 89,13.17 ‘Wat Ik gezworen heb aan David, dat houdt stand’ 

Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing en verkondiging, gebed 
Zingen Psalm 25,7.10 ‘Gods vertrouwelijk omgang vinden’ 
Geloofsbelijdenis gelezen, LB 107,3-4 ‘Uw vijand niets ontziende’ 

Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 

Slotzang Psalm 138,2-4 ‘Want U hebt om uw grote naam’ 
Zegen 
 
 
 
Leesgedeelte(n) / tekst: Jes 43,1-4 en 2 Petr 3,1-18 
Preekthema: ‘P van TULIP: volharding van de heiligen!’ 
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We hebben nog een letter te gaan, de P en zoals je op de hand-out kunt zien, het is de P van 

perseverance of the saints, de volharding van de heiligen. 

Vanmiddag de P, waar gaat het om bij de leer van de VOLHARDING VAN DE HEILIGEN?, het gaat 

om deze vraag: hoe kan het dat je het als christen volhoudt?, wat verzekert me ervan dat ik blijf 

geloven?, kan een christen zijn geloof verliezen? 

 

Thema: ‘De P van TULIP, volharding van de heiligen!’ 

1. Hoef je zelf niets meer te doen?, we moeten VOLHOUDEN! 

2. Wat moet je doen?, GEHOORZAAM LEVEN is nodig om verlost te worden. 

3. Wie zal volhouden?, WIE IS AANGENOMEN door God in Christus. 

 

 

1. 

We hebben vanmiddag weer een enorm belangrijk onderwerp, maar denk es mee, als het gaat om 

volharden, dan gaat het erom of je de finish bereikt, dan gaat het erom of je dáár komt waar je hoopt te 

komen, de hemel. 

Dan gaat het erom of je eens zult meemaken waar je op hoopt, en dat is dat we eens God mogen zien, 

enz. 

En de vraag is dan, wat verzekert mij ervan dat ik dat doel bereik?, wat garandeert me dat ik blijf 

geloven? 

Wordt me dat allemaal gratis gegeven (genade), of moet ik er ook iets voor doen om daar te komen?, 

wat moet je ervoor doen en kun je wat doen om in de hemel te komen? 

Betekent genade dat ik zelf niets meer hoeft te doen?, is het waar dat de Here God niets van je vraagt?, 

alleen maar dat je gelooft, maar wat is dan geloven? 

Als je dan de Bijbel daarop open doet, vallen twee dingen op, voordat de Heilige Geest je vanuit 

de Bijbel ervan verzekerd dat je er zeker van mag zijn dat je vol zult houden, zegt de Bijbel dat je 

wel iets moet doen, nl dat je moet volhouden. 

En dan krijg je lastige teksten, en het is veel makkelijker om dreigende teksten weg te laten, en 

maar te denken, ‘genade is dat ik niets voor God hoef te doen, je kunt het alleen maar 

ontvangen’, alsof christen-zijn een luizenleven is, je krijgt toch wat je wilt. 

Zo leven veel christenen, zo leven veel Gereformeerden, daarom zijn onze kerken zo zwak, omdat we 

het allemaal zo goed hebben en we zijn bang dat Hod ons dat afpakt… 

…en daarom moet het niet te persoonlijk en concreet want straks komt ons goede leven in gevaar. 

En naast dat we niets willen opgeven, hebben we een soft en belachelijk laag Godsbeeld, we zijn zo  
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geïndoctrineerd door het denken om ons heen dat we op van alles recht hebben, dat we ons  

niets kunnen voorstellen bij een God die ons het recht ontzegt op de hemel. 

En daarom willen we niet dat God iets van ons vraagt, we willen niet dat Hij iets van ons vraagt, we 

willen ons niet extra inspannen voor God. 

 

Wat leert ons de leer van de volharding van de heiligen?, dat we moeten volhouden, en wie dat niet doet 

die is of blijft geen christen. 

Staat dat in de Bijbel?, ja, kijk maar naar de eerste tekst (hand-out), 1 Kor 15,1-2, daar heb je de eerste 

tekst en als je die leest besef je dat het niet automatisch is als je denkt… 

…wat staat hier dat je moet doen?, dat je moet blijven geloven, als je niet blijft geloven is het allemaal 

voor niets geweest. 

Tweede tekst, Kol 1,21-23, als je christenen vraagt naar volharding van de heiligen, dan denken 

die aan dat je zeker kunt zijn van je zaligheid, en die zaligheid is niet afhankelijk van hoe je leeft. 

Maar dat vind je niet id Bijbel, de Bijbel begint met deze voorwaarden om van je te vragen om 

standvastig te zijn, om te vechten tegen zonde, om niet makkelijk te doen over zonde, om van je 

te eisen dat je weet wat je gelooft en dat je heilig leeft… 

…en als je dat doet, als je heilig leeft, dan leef je vanuit een stuk zekerheid omdat je heilig leeft. 

Volharding is niet dat je sowieso zeker kunt zijn van Gods liefde, maar dat je uit vrees voor een 

heilige God HEILIG WILT LEVEN, en voor je God grote dingen wilt doen en vurig wilt leven. 

…omdat je respect en eerbied voor God hebt, omdat je zo wilt leven, DAN leef je vanuit een 

stuk zekerheid dat dit bij de Here God past, dan besef je dat de Here God zegt: je mag zeker zijn 

van je zaligheid en omdat Ik je vasthoud WIL je ook heilig voor Mij leven, dat doe je dan! 

Derde tekst, 2 Tim 2,11-13, zie je het?, we moeten bereid zijn om met Hem te sterven om met Hem te 

kunnen leven, we moeten bereid zijn om zonden af te leggen en in dat nieuwe leven wat Hij van ons 

vraagt te stappen en niet vast te houden aan ons eigen makkelijke leventje… 

…en als we in dat nieuwe leven van God volharden, als ons kruis willen dragen en onze eigen wil 

verloochenen, nee zeggen tegen wat ons afhoudt van een intens leven met God, dan zullen we met Hem 

heersen. 

Laatste tekst, Markus 13,13, nu hebben we dus een aantal teksten gezien over de noodzaak om 

stand te houden tot het einde, en je ziet, de volharding vd heiligen is niet automatisch zeker kunt 

zijn van je redding, alsof het allemaal wel goedkomt, want dat is de vraag. 

Bij een ware gelovige vind je, het verlangen om met God te leven ook al betekent dat dat je wordt 

gehaat (Marcus 13), het geloof in de waarheid van het evangelie (1 Kor 15), een hoop die gegrond is op 

het Koninkrijk van God (Kol 1). 
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2. 

Nu wat concreter, we hebben net wat algemene teksten gezien, je moet volharden in je geloof, en je 

moet vasthouden aan de waarheid, nu wat concreter, dichter op ons leven van iedere dag. 

Hebr 12,14, je moet dus in vrede met alle mensen leven, want daarin komt het uit of je echt 

bereid bent om gehoorzaam te leven naar wat God vraagt en je bereid bent om je te bekeren… 

…en wie zich daarvan niet wil bekeren, hoe die ook in z’n recht staat en z’n gelijk denkt te 

hebben, wie niet in vrede met z’n medechristen wil leven, zal God niet zien. 

In de brieven van Johannes staat dat liefde tot God samengaat met liefde tot mensen, je medebroeders 

en –zusters, [1 Joh 3,14], bij een heilig leven hoort ook dat je van je medebroers en -zussen houdt. 

En dat is zo duidelijk hier wat Johannes zegt, de kern of er liefde in je hart is, hangt af of je weet wat 

genade is. 

Als je niet wilt vergeven, als je niet wilt vergeven wat een ander je aangedaan heeft, dan zal dat een 

bittere wortel worden in je hart en het wordt je dood. 

[Rom 8,12-13]: als je het gevecht van het geloof niet vecht, als je niet strijd tegen de duivel en je 

je niet verzet tegen de duivel en speelt met verleidingen… 

…DAN leef je naar het vlees, dan zul je sterven, en daarmee is bedoeld dat je hier al doodgaat, 

dat Gods Geest geen ruimte krijgt en zal uitdoven omdat je onheilig leeft. 

Maar als je door Gods Geest vecht tegen de duivel, en vecht tegen verleidingen en luistert naar 

je geweten, en niet luistert naar wat jezelf wilt (zondige wil) DAN zul je leven, eeuwig leven. 

[Gal 5,19-21], kun je zeker zijn van je zaligheid, ja, door te volharden en door heilig te leven, door niet 

in zonden te leven, maar Gal 5 zegt, als je zo leeft, kom je niet ih Koninkrijk van God. 

Dat durven we niet meer tegen elkaar te zeggen, want hoe durf je, maar de Bijbel wel. 

 

 

3. Wie zal volhouden?, wie door de Here God in Christus is aangenomen. 

Het laatste punt, en als je dat leest op de hand-out, dan is Rom 8 een heel belangrijke tekst. 

[Rom 8,28-32], en dan zie je id eerste regel staan dat alles wat de Here God voor ons doet, is goed voor 

ons geloof, wat betekent GOED? 

Dat GOED betekent, dat wat God de Here in je leven doet, dat dat allemaal tot doel heeft / allemaal 

goed is om je gelijk te maken aan de Here Jezus Christus, dat je meer en meer gelijk wordt aan Jezus. 

God laat alles meewerken aan DAT doel, maar dat je meer op de Here Jezus gaat lijken, hoe ziet dat 

eruit? 

Nou, Jezus werd gekruisigd, en we zagen dat door wat ik wil moet een dodelijk kruis gezet worden, en 

ik moet mijn eigen wil verloochenen anders wordt het m’n dood. 
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Maar Jezus bleef niet dood, Hij stond op, en dat betekent dat jij op kunt staan uit zonde en dat je niet 

een dat oude lamzakkerige leven blijft liggen, maar dat je God zoekt en met Hem leeft. 

Dat je je bekeert en heilig met hem wilt leven omdat je God vreest en Hem liefhebt. 

 

En hier staat over VOLHARDING VAN DE HEILIGEN, zij die gerechtvaardigd zijn, heeft Hij 

verheerlijkt, niemand die gerechtvaardigd is, zal zijn geloof niet verliezen, nee… 

…in Rom 8 staat, diegene die door de Here God gerechtvaardigd is, die zal volhouden tot het einde. 

Dat staat hier in Rom 8, als iemand door de Here God gerechtvaardigd is, en die hoort de 

waarschuwingen van het vorige punt… 

…‘je mag zo en zo niet leven want dan kom je niet in Gods koninkrijk’ , ‘je mag niet leven met wrok 

tegen je broeder of zuster’, ‘je mag niet voortleven in zonde’… 

…dan zal de Heilige Geest die woorden toepassen aan iemand die gerechtvaardigd is, en die zal daarnaar 

luisteren en zich bekeren, en daarin zie je dat ‘ie volhoudt. 

Want, wat staat hier?, zij die gerechtvaardigd zijn, zullen geheiligd worden, en dat is het gave 

wat we vanmiddag ook leren, als God voor ons is, dan is niemand tegen ons. 

Als je eenmaal gerechtvaardigd bent, dan zul je niet meer verloren gaan, en waarom niet? 

Dat zie je in vs 32, als God voor ons is, wie zal tegen zijn, hoezo zal God ons niet meer verloren 

laten gaan?, omdat Hij zijn eigen Zoon voor diegene gegeven heeft. 

[Jer 32,40] is heel duidelijk als het gaat om de VOLHARDING VAN DE HEILIGEN, de Here God legt 

de vrees voor Hem en in ons zodat wij Hem niet verlaten… 

…en dan is het omdat de Here God ons niet loslaat, de Here God belooft je om de vrees voor hem in 

ons hart te leggen zodat we ons niet van Hem afkeren. 

Als je dat dus in de Bijbel leest, ‘als je je niet van Mij afkeert’, dan staat er ook, maar U laat me ook niet 

gaan – dat is de belofte, je wordt vastgehouden maar je moet zelf ook aan God vasthouden! 

 

Maar, ik kan me voorstellen dat je vraagt: hoe zit het dan met mensen die wel hun geloof verloren 

hebben?, dat laat zien dat die nooit tot de Here Jezus hebben behoort. 

Je dacht dat ze christen waren, net als jij, maar ze zijn weg en het is net alsof er niets van over is, en dan 

heb ik het niet alleen over kinderen, het geldt ook voor volwassenen. 

Kijk maar in [1 Joh 2,19], zie je hoe dit met volharding heeft te maken, ze hielde niet vo, en Johannes 

zegt, ze hoorden niet eens bij ons, anders waren ze wel bij ons gebleven. 

Zo’n conclusie moet je niet te snel trekken, want het kan zijn dat ze in een periode van twijfel en 

aanvechting zitten, maar als ze door die periode heen zijn en ze keren niet terug… 

…dan zegt Johannes hier, dan heb je geen reden om te geloven dat het ooit christen zijn geweest. 



Gerwin Pruijssen  Pagina 6 van 6  preektekst: I van T.U.L.I.P. 

Nog twee teksten, in Hebr 3,13 en daarin zie je twee dingen, allereerst dat volharding van de heiligen 

een zaak ons allemaal is, je hebt misschien heel erg veel aan jezelf gedacht: ‘ik moet dit zelf doen’, maar 

je houdt samen vol. 

Je kunt niet zonder elkaar, kijk maar in Hebr 3, en daar staat: vermaan elkaar oftewel, bemoedig en 

vermaan elkaar opdat niemand halsstarrig wordt. 

En het tweede dat Hebr 3 leert is dit: volharding van de heilige is niet wat je tot christen maakt, het feit 

dat jij volhoudt is niet iets wat je voor God aangenaam maakt… 

…nee, je bent al een kind van God, maar als je volhoudt dan is dat een teken dat je deel hebt aan 

Christus, dat je belang bij Hem hebt, dat je van Hem houdt.  

 

Tot slot, wat moeten we doen, we hebben gezien dat je als christen moet volharden, maar hoe doe je 

dat?, kijk maar in 2 Petrus 1,10: je moet je roeping en verkiezing bevestigen… 

…dat zegt: ga er niet automatisch van uit dat het goed zit tussen jou en God, nee, besef dat je zondig 

bent en dat satan aan je trekt… 

…maar vecht voor je geloof, en kijk naar je leven en kijk naar de vruchten die je leven voortbrengen, 

net zoals staat in HC Z [32.86]. 

Hoe bevestig je je roeping, dat staat er, er staat niet waarmaken, maar hoe bevestig je dit?, door de 

Bijbel te lezen, door te bidden, vecht tegen zonde, wees God gehoorzaam, ga met andere christenen om 

en bemoedig elkaar… 

…ga naar de kerk, gebruik de middelen die God geeft en laat die niet liggen want Hij geeft ze niet voor 

niets – en dat zal God je zekerheid geven dat je van Hem bent, en dat Hij van jou is. 

De volharding van de heiligen is dat je zeker kunt zijn van je heil, zeker weten, er is geen twijfel 

aan, de Here God laat je niet los, maar je moet zelf ook aan de bak… 

…je moet je verkiezing en je uitverkiezing toe-eigenen, je moet die waarheden tot je nemen en 

die moet je bevestigen in je leven… 

…niet vanuit angst: ‘misschien zal de Here me alsnog redden!’, maar omdat de Here God je 

gered heeft en omdat je van Hem houdt en die liefde is je door Hem gegeven. 

 

Laten we bidden! 


