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Liturgie en preek leerdienst U (2) van T.U.L.I.P. dec 2010 
-GKv te Loppersum, 12-12-2010, 14.30u 
-GKv te Westeremden, 19-12-2010, 14.30u 
 
 
 
 
 
Liturgie: 
 
Welkom en mededelingen door ouderling 
 
 
Votum en zegengroet 
Inleiding op 1e lied 
Zingen Geloofsbelijdenis, lezen AG I, zingen GK 123,2-4, lezen AGIII 

Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing en verkondiging, tussenzang, Psalm 103,3-4, gebed 
Zingen GK 140  

Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang GK 79,5-6 
Zegen 

 
 
 
Leesgedeelte(n) / tekst: Rom 9,6-29 
Preekthema: ’U (2) van TULIP: onvoorwaardelijke uitverkiezing!’ 
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Dit is de 3e preek in een serie over de 5 punten van het Calvinisme, ik ga niet herhalen wat we hebben 

gezien toen we keken naar de T van ‘Totale verdorvenheid’ […]… 

…en ook niet toen we keken naar ‘Onvoorwaardelijke uitverkiezing’ […]. 

 

Het gaat vanmiddag voor de 2e keer over ‘Onvoorwaardelijke uitverkiezing’ en we hebben vanmiddag 

een leerdienst. 

Het gaat vanmiddag in deze leerdienst dus weer over UITVERKIEZING maar we kijken vanmiddag niet 

alleen droog naar de leer… 

…maar we kijken ook wat de leer met je leven doet, wat er in je hart omgaat als het over uitverkiezing 

gaat, waar gaat het dan over? 

Ik wil vanmiddag met u en jou stilstaan bij ZEKERHEID, dat je er zeker van mag zijn dat je 

uitverkoren bent. 

Dat de Bijbel ons leert dat je ZEKER kunt zijn van je heil, van je uitverkiezing, dat je daar echt 

helemaal zeker van kunt zijn. 

Het zou maar een schrale troost zijn om van anderen te weten dat ze uitverkoren zijn, maar van 

jezelf het niet te weten, van jezelf te denken dat je niet bij de uitverkorenen hoort. 

Hoe gaan we dat doen?, ik wil u persoonlijk en samen eerst stilzetten bij de vraag die je op het 

uitgereikte blad ziet staan: ‘Als je vannacht zou sterven, ben je er zeker van dat je naar de hemel mag?’ - 

ik stel voor dat je daar voor jezelf kort over nadenkt, en daar met je buurman/buurvrouw voor of achter 

je over doorpraat. 

Daarna kijken we vanuit de Bijbel naar een paar praktische vragen die met zekerheid van je heil te maken 

hebben […]. 

 

 

1. Is het belangrijk om zeker te zijn van je redding? (Hand-out) 

Ik ga wat we net met elkaar hebben besproken niet inventariseren om die te gaan bespreken, maar je 

merkt wel… 

…je spreekt met elkaar over een heel diepe vraag en je voelt dat het misschien best moeilijk is… 

…te zeggen dat je daar ZEKER van bent, dat je naar de hemel gaat als je vanacht zou sterven. 

Het kan ook zijn dat we zulke dingen als: ‘ik ben er zeker van dat ik naar de hemel ga’, of ‘ik 

weet zeker dat m’n zonde vergeven is’, dat we dat niet snel zeggen… 

…omdat om ons heen id wereld alles onzeker en onduidelijk is, wie is er tegenwoordig ergens 

nog zeker van, waarheid is een vies woord, zekerheid is er niet. 
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En dan kan het maar zo zijn dat we gaan denken dat het arrogant is om te zeggen: ‘ik ben er 

100% zeker van dat ik naar de hemel mag als ik vanavond overlijdt’. 

Maar het is helemaal niet arrogant om te zeggen dat je er zeker van bent, dat zullen we zo zien, 

een christen mag dat rustig zeggen. 

Maar terug naar de vraag: ‘is het belangrijk om zeker te zijn van je redding?’, maar als ik de vraag 

omdraai, merk je dat het antwoord ‘ja’ is. 

Want, ‘wat doet het met een kind als het niet zeker weet of de ouders van het kind houden?’, wat 

gebeurt er dan?, dat maakt een kind bang, onzeker… 

…misschien gaat het slecht eten, misschien slaapt het slecht, maar het is sowieso heel slecht voor een 

kind als het niet weet of de vader of moeder van haar houden. 

Het kan heel erg boos worden op alles en iedereen om zich heen, kan heel in zichzelf gekeerd raken, kan 

zichzelf pijn gaan doen om die onzekerheid en dat verdriet. 

Nou, de vraag op jou en de Here toegepast: wat doet het met jou en mij, als we er niet zeker 

van zijn of de Here God van ons houdt?, dan worden we bang voor de Here God, of onzeker… 

…en wat gaan we dan doen?, dan gaan we proberen onszelf te bewijzen door op onze tenen te 

lopen, allemaal omdat we op zoek zijn naar bevestiging en liefde, dan kruip je bang voor God 

weg. 

En dat wil de Here niet, het is DUS heel belangrijk dat we zeker zijn van onze redding, zekerheid maakt 

je tot een rustig mens, een stevig christen. 

 

 

2. Waar staat dat in de Bijbel? 

Afgelopen week heb ik met de belijdeniscatechisanten besproken dat de Heilige Geest gebruik maakt van  

de Bijbel alleen, waarin God ons vertelt wie Hij is, wat Hij deed voor je, dat Hij van je houdt… 

…ik heb ze gewaarschuwd daarvoor dat sommige christenen zeggen dat God DIRECT tegen hen 

gesproken heeft, waardoor een discussie soms onmogelijk wordt gemaakt. 

Als Paulus zegt dat hij er zeker van is dat hij naar Jezus gaat, dan zegt hij niet: ‘ik heb een bijzondere 

openbaring gehad en daarom weet ik zeker dat ik gered ben’. 

Nee, in Rom 8,32-34 staat Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft 

prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie 

zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, 

pleit voor ons. 

Waar haalt Paulus zijn zekerheid vandaan?, niet van een speciale ingeving, maar van dingen die jij en ik 

ook weten: de feiten van Jezus’ leven, sterven en opstanding… 
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…dingen die ook wij allemaal mogen weten, dus?, zekerheid is iets wat we allemaal kunnen ontvangen. 

Dat is het eerste dat we zien, zekerheid is niet iets voor alleen de uitzonderlijke gelovigen, een 

privilege voor de heel goeden, onzin! 

Zekerheid mager voor ons allemaal zijn, laat je dat dus niet wijs maken dat je een bijzondere 

openbaring, een stem uit de hemel moet horen, om ZEKER te zijn van je uitverkiezing. 

Om zekerheid te krijgen hebben we de Bijbel gekregen, de Here God zegt zoveel tegen ons in 

de Bijbel dat het oneerlijk zou zijn als we zouden zeggen dat we geen zekerheid kunnen krijgen. 

Dat zie je ook in 1 Joh 5,13 (2e tekst handout), Dit alles schrijf ik u OMDAT U MOET WETEN dat u 

eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. 

Johannes zegt daar: beste mensen, weet je waarom ik dit aan jullie schrijf?, omdat je zeker moet weten 

dat je eeuwig leven hebt, je hoeft daarover niet in onzekerheid te verkeren. 

Derde tekst, Hebr 6,17: Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn 

voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant. 

Dat is wat bleke/slappe vertaling, er staat: de Here God wilde graag met des te meer 

overtuiging zijn erfgenamen van zijn beloften doordringen. 

De Here God wil heel graag dat we zeker zijn van zijn liefde en daarover nier inzitten. 

Vierde tekst, Hebr 10,21.23: laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof … Laten we 

zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. 

Hoe mag je naar de Here God toegaan?, niet vanuit angst en onzekerheid, maar moedig: ‘uw beloften 

zijn zeker, dus ik mag bij U id hemel komen, daar vertrouw ik op!’ 

En weer, dat is niet arrogant, maar dat klopt precies met zoals de Here het wil, de Here God nodigt ons 

uit om zeker te zijn van zijn liefde, van zijn genade, dat je gered bent. 

Laatste tekst, 2 Kor 5,1: Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt 

afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning id 

hemel. 

Dit is voor mijn gevoel de meest duidelijke tekst, sluit ook het meest aan op de vraag vh begin [..] 

Je proeft in de woorden van Paulus een duidelijke zekerheid, ‘nu mijn lichaam steeds slechter wordt, 

weet ik dat ik een hemelse woning krijgen’, en daarmee bedoelt hij een plek bij God in de hemel. 

 

Conclusie: verschillende teksten die het op ons hart leggen, die een appel op ons hart doen om zeker te  

weten dat je van God bent, zijn lieve kind bent, dat Hij alles voor je over heeft. 

 

[tussenzang: Psalm 103,3-4] 
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3. Maar als je nou niet zeker bent? 

Maar het kan zijn dat je je toch niet zo happy hierbij voelt, omdat je nog niet wedergeboren bent. 

Dat je je nog niet bekeerd hebt tot de Here en daarom nog niet zeker bent van zijn liefde en genade. 

Dat je nog niet voldoende de ernst van je zonden ziet en daarom vlucht naar Gods genade en vergeving 

van je zonden. 

Het gaat me nu om hen die wel kind van God zijn door je geloof in Jezus… 

…soms kun je soms door een periode gaan dat je voor je gevoel wat droog staat, denk aan 

Psalm 42: ‘als een hert dat verlangt naar water’… 

…wat is er met dat hert, dat ervaart een tijd dat de beek droog staat, een droge tijd in geloof. 

Soms kan er onzekerheid in iemands leven komen, omdat diegene het heel moeilijk vindt om zich toe te 

eigenen wat God ze heeft beloofd, als je dat bijv. geleerd is (uitverkiezing!, bijzonder teken). 

Voor zo iemand die heel wanhopig is, is het lastig om die gevoelens af te leggen, die kan van zichzelf 

denken dat er geen hoop voor hem/haar is. 

Zo iemand moet beseffen dat God meer is dan wat er in je hart omgaat, zo iemand moet soms los van 

z’n gevoel proberen te accepteren dat het waar is wat Jezus op Golgotha zegt: ‘het is volbracht!’ 

Anderen hebben geen zekerheid omdat ze nooit eens een keer een rustig moment pakken om bij 

zichzelf te rade te gaan hoe het zit met zijn/haar geloof… 

…als je het Heilig Avondmaal hebt gevierd, dan heb je de kans om jezelf ‘te onderzoeken’, 

daarin zie je al dat dat geen onzin is… 

…in 2 Kor 13,5 staat: ‘ga bij jezelf na of je wel gelooft’, gewoon jezelf de vraag stellen: wat is 

voor mij het belangrijkste in m’n leven, wat houd ik over als alles wegvalt? 

Daar heb je rust voor nodig, en als je die nooit pakt, dan weet je nooit waar je staat, dan kun je 

onzeker worden en onzeker blijven. 

Een derde is onzeker omdat ‘ie niet goed weet hoe God door zijn Geest mensen tot geloof brengt… 

…voor sommigen komt dat omdat ze hun zekerheid proberen te bouwen op goede gewoontes en  

daaraan vasthouden i.p.v. op genade alleen. 

We stonden het stil bij de vraag: ‘ben je er zeker van dat je naar de hemel gaat als je vannacht zou 

sterven’, een verkeerd antwoord is: ‘ik ga naar de hemel omdat ik naar de kerk ga’, ‘omdat ik uit de 

Bijbel lees, ‘omdat ik bid!’ 

Iemand die naar zichzelf kijkt, krijgt nooit zekerheid en zo iemand blijft altijd onrustig in z’n hart want 

die moet altijd bezig blijven z’n geloof te bevestigen. 

Dat is de derde: i.p.v. Jezus’ genade alleen kan je redden, het zoeken in goed doen, goed zijn, zal je 

nooit zekerheid geven. 

De 4e reden voor onzekerheid is ‘luiheid’ of ‘onverschilligheid’, je kunt misschien wel graag  
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zekerheid willen dat je gered bent/uitverkoren bent… 

…maar als je te lui bent om te gebruiken wat God je geeft of als je daar onverschillig in bent, 

dan kan God je geen zekerheid geven. 

Sommigen zijn heel actief bezig om verder te komen in dit of dat, voor hun werk of voor hun lichaam… 

…maar als het gaat om zeker te zijn van Jezus’ liefde, steken ze geen poot uit. 

Maar zekerheid is je alleen beloofd als je daar naar vraagt en naar zoekt, als je de Bijbel erop naleest. 

Wie bidt: ‘Here, wilt U me zekerheid geven van uw liefde?’, die laat de Here God niet staan. 

Deze 5e reden ligt voor de hand: wereldgelijkvormigheid is een oorzaak van onzekerheid 

over je heil, en dat is logisch… 

…want iemand die meer waarde hecht ad wereld dan aan de Here God heeft een verdeeld hart. 

Die wil van twee walletjes eten, die zoekt meer bevestiging bij mensen of dingen dan van God 

en zijn genade. 

Dat is voor vandaag een heel belangrijke reden voor onzekerheid of je gered bent. 

De laatste is ook een logische reden: wie vasthoudt aan zonden, die zal ook geen zekerheid krijgen. 

Soms klagen we wel als christenen onder elkaar dat er zoveel lauwheid is, maar komt dat niet omdat we 

soms vasthouden aan bepaalde zonden die we niet willen opgeven? 

Misschien zijn we er wel blind voor, wat niet wegneemt dat we er zeker wel schuldig aan zijn. 

Maar als iemand volhoudt aan een zonde, dan zal de Here God iemand op een andere manier op de 

knieën willen krijgen. 

Zonde en vrede in je hart passen niet bij elkaar, zonde en blij zijn met God kan niet samen1. 

 

Dit is pas echt af, als ik deze vraag nog beantwoord: moet je zekerheid hebben om in de hemel te 

komen? 

Nee, het kan zijn dat iemand niet zeker is van zijn redding, maar wel een gerechtvaardigd christen is… 

…dat iemand een kind van God is, terwijl die daar zelf niet zeker van is, dat ‘ie dat niet ziet. 

De Here Jezus alleen brengt ons bij de Vader en niet je zekerheid, kijk: wie niet in Jezus gelooft, hoort 

niet bij Jezus, maar je kunt wel gered zijn terwijl je daar niet zeker van bent. 

 

 

4. Wat betekent 2 Petrus 1,10? 

Iemand stelde me naar aanleiding van de vorige preek de vraag, n.a.v. 2 Petrus 1,10: ‘Span u daarom des 

te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken’, wat betekent dat? 

                                                           
1 Voor bovengenoemde oorzaken van ‘onzekerheid’ heb ik veel gehad aan: Thomas Brooks, Heaven on Earth. A Treatise on 
Christian Assurance (1654, Puritan Paperbacks 2004), met name hoofdstuk 1 en 3 
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In 2 Petrus 1,10 staat niet dat je ervoor moet zorgen dat je uitverkoren wordt, of dat je jezelf moet 

waarmaken of moet bewijzen voor God zodat Hij je uitkiest… 

…deze tekst zegt een paar dingen, allereerst dat we in zekerheid kunnen groeien, ‘des te meer’. 

Dat wil zeggen, dat je een rode lijn in je leven ziet waarvan je kunt zeggen: ik ben gegroeid in 

geloof, denk aan wat ik net zei: kijk in je leven of je vruchten van je geloof ziet. 

2 Petrus 1,10 […] zegt dat we voor onszelf ZEKERHEID kunnen krijgen over onze uitverkiezing zodat 

het waar voor je wordt dat je uitverkoren bent… 

… waarom?, omdat je zekerheid gelukkig, God-zij-dank niet afhangt van jezelf maar van de Here Jezus. 

Hij stierf voor de zonden die jij deed, Hij stond op om je nieuw leven te geven, en wie dat aanvaardt als 

waar, mag zeker zijn van z’n redding. 

En dan wordt het een zekerheid, omdat je om de feiten van Jezus’ leven en sterven kunt zeggen… 

…’ja, ik ben er zeker van dat ik naar mijn God en Vader ga omdat Hij mij liefheeft!’ 

 

 

Laten we bidden 


