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Liturgie en preek U van T.U.L.I.P. nov 2010 
-GKv te Loppersum, 14-11-2010, 14.30u 
-GKv te Westeremden, 21-11-2010, 14.30u 
 
 
 
 
 
Liturgie: 
 
Welkom en mededelingen door ouderling 
 
 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 103,1-3.5 ‘Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren’ 

Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezingen en verkondiging, gebed 
Zingen Psalm 110,1-4 ‘Zo heeft de Here tot mijn Heer gesproken’ 
Geloofsbelijdenis, zingen GK 179a (beurtzang) 

Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang GK 118 ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’ 
Zegen 

 
 
 
Leesgedeelte(n) / tekst: Efeze 1,3-14 
Preekthema: ‘U van TULIP: onvoorwaardelijke uitverkiezing!’ 



Gerwin Pruijssen  Pagina 2 van 7  preektekst: U van T.U.L.I.P. 

We zijn een maand geleden bezig geweest met de behandeling van de 5 punten van het Calvinisme. 

Die 5 punten worden ook wel TULIP genoemd, en dat is gewoon een makkelijk ezelsbruggetje om de 5 

punten van het calvinisme te onthouden… 

…je snapt natuurlijk wel dat er meer punten te noemen zijn, denk maar aan het verbond, denk aan de 

leer vd drie-eenheid, of wat dacht je vd leer hoe het zit als Jezus terugkomt.  

 

Waar het id leer vd 5 punten vh Calvinisme om gaat is om diep te spitten in het zit dat we van God zijn, 

wat het betekent als we zeggen dat we Gods uiverkoren kinderen zijn… 

…diep te spitten zoals Jezus zegt in Lucas 6: Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie 

niet wat ik zeg? 47 Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar 

handelt: 48 hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond 

legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk 

gebouwd was.  

Het gaat erom om diep te graven net als die man id gelijkenis van Jezus, zodat je erachter komt 

of het fundament onder je huis of dat stevig is, of je huis de stormen vh leven doorstaat. 

Want dat is het waar het id geloofsleer om gaat, we kunnen ingewikkelde definities hebben over 

wat theologie hebt, heel ingewikkeld en niet te begrijpen voor de gewone man… 

…maar William Ames een 17e eeuwse theoloog had de volgende definitie van theologie: 

‘theologie is de leer om voor God te leven’.  

Dus als we stilstaan bij de gereformeerde leer gaat het er niet om je hoofd vol te krijgen met weetjes, 

daar zit je hier vanmiddag toch niet voor. 

Het gaat erom om middenin een wereld die vol is met twijfel en waarin veel mensen in alles geloven 

behalve de waarheid… 

…om een solide fundament te hebben onder je leven, om een fundament onder je leven te krijgen dat 

het houdt. 

En dat heeft alles te maken met de achtergrond van de 5 punten vh Calvinisme, vorige keer heb 

ik verteld dat de achtergrond was de strijd tussen Arminianen en Gomarianen… 

…ik ga dat niet herhalen, maar nu haal ik naar voren waarom die strijd de mensen zo ah hart 

ging, want het ging om hun zekerheid, het ging om troost, om houvast. 

Iemand schreef eens (Hartveld), je moet weten dat in die tijd de kindersterfte hoog was… 

…en de Dordtse Leerregels zijn mede geschreven om troost te geven, om houvast te geven, om een 

solide geloofsbasis te geven aan ouders die zich afvroegen: ‘is mijn kind behouden?’ 

Want Arminianen zijn vd kansels, ‘verkiezing is op grond van vooruit gezien geloof’, en toen verdween 

alle houvast en zekerheid van ouders die een kind hadden verloren, want als n kind kort geleefd heeft… 
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…hoe kan het dat ooit behouden zijn?, en daarom werd er op de Dordtse Synode diep gegraven om die 

krachtige waarheden boven te halen, voor zekerheid, voor troost. 

 

We zijn de vorige keer begonnen met de T van TULIP, en dat was de T van ‘Totale verdorvenheid’, ik 

knoop daar nu aan vast, de vraag was toen: hoe het zit met mijn zondigheid? 

Hoe ver gaat dat?, ben ik voor een deel zondig, zodat ik me daaruit op kan werken?, kan ik iets goeds 

tegenover iets slechts zetten? (Ying/Yang-gedachte) 

We hebben toen met de Bijbel open gezien in allerlei teksten dat we als mensen ‘totaal verdorven’ zijn, 

wat betekende dat?, het betekende niet dat we COMPLEET verdorven zijn… 

…de Bijbel zegt niet: je bent zo zondig als het maar mogelijk is, je bent zo zondig als je zou kunnen zijn, 

je bent maximaal zondig, nee, dat betekende het niet, wat betekent het wel? 

‘Totale verdorvenheid’, betekent dat ik als mens, dat jij als totale mens (wat wil zeggen) in je denken, je 

voelen en je willen aangetast bent door de zonde, [hand-out tekst Efeze 2]… 

…je bent in je denken aangetast door de zonde: je denkt niet zoals God denkt, je bedenkt niet vanuit 

jezelf hoe God wil dat je leven zult, je weet dat niet en komt er niet achter door zelf na te denken. 

Ons gevoel is aangetast door de zonde, d.w.z.: ons gevoel is niet gericht op de Here God, je 

gevoel kan je misleiden, je gevoel kan je op een verkeerd spoor brengen. 

Je gevoel kan je zo enorm voor de gek houden en als je daarnaar luistert, beland je in zonde… 

...en wie altijd maar naar z’n gevoel luistert, als je altijd luistert naar wat je het liefste wil, dan 

kom je enorm in problemen, en je moet je gevoel gezond wantrouwen. 

Tenslotte, onze wil, ‘ons willen’ is aangetast door de zonde, ik wil vaak liever niet wat de Here God wel 

wil, ik heb niet altijd zin, ik zie het niet altijd zitten, ik wil iets gewoon niet ook al besef ik dat het beter 

is, kortom: je wil is aangetast door de zonde. 

Kortom: we kunnen onze zondigheid niet overwinnen, we zijn niet voor een deel zondig, alsof 

we iets tegenover onze zondigheid kunnen zetten… 

…alleen door de Heilige Geest van God kunnen we gered worden, God moet ons leren wat we 

moeten weten, hoe we ons moeten voelen, en hoe we gehoorzaam moeten zijn. 

 

We zagen toen ook, dat de Here God ons SCHULDIG stelt aan die zonden dat ons denken / voelen / 

willen is aangetast door de zonde. 

Maar ik heb toen nauwelijks stilgestaan bij deze vraag en met die vraag gaan we naar de U van TULIP… 

…deze vraag: hoe kan God me schuldig verklaren aan iets waar ik niets aan KAN doen? 

Kijk maar in Rom 8: onze wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en is daar 

ook niet toe in staat. 
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‘…is daar ook niet toe in staat…’, hoe kan God ons verantwoordelijk houden voor zonden als we niet 

eens in staat is om ons aan Gods wet te onderwerpen? 

Hoe kun je van iemand vragen om gehoorzaam te zijn als DIE DAT NIET KAN. 

Om het met een beeld te zeggen, stel dat je iets heel moois hebt van ijzer, het is mooi geschuurd, als je 

dat buiten laat liggen, wat gebeurt er dan? dan moet je niet gek opkijken als dat compleet verroest, dat 

gebeurt, dat gaat zo. 

Als wij horen over ‘totale verlorenheid’, dan denken wij: omdat wij niet in staat zijn om het 

goede te doen, Rom 8, daarom kan God me dat niet kwalijk nemen, net zoals je dat stuk ijzer 

het niet kwalijk kunt nemen dat het gaat roesten. 

Hoe kan God me als schuld aanrekenen wat ik niet kan, me aan Gods wet onderwerpen?, zo denken wij: 

ik kan iets niet – daarom kan ik er ook niet schuldig zijn. 

Maar zo redeneert de Bijbel niet, als wij in Rom 8 lezen: ‘dat wij niet in staat zijn om ons aan Gods wet 

te onderwerpen’, dan denken wij eraan of we fysiek daartoe in staat zijn, lukt me dat, dan denken wij 

aan iets kunnen… 

…maar daar denkt de Bijbel niet aan, die denkt niet of we iets fysiek kunnen maar of we het WILLEN. 

Of we er moreel toe in staat zijn, een vb., stel je zit in een stoel, en iemand vraagt van je om op 

te staan, ‘sta op!’, en je doet er alles aan om op te staan, maar je wordt ervoor gestraft als je wilt 

opstaan, dan is dat niet eerlijk/rechtvaardig – je kunt het wel maar je wordt tegengehouden. 

Maar nu andere situatie, stel nou dat die stoel zo lekker zit en je voelt je heel gemakkelijk / comfortabel 

in die stoel, het is laten we zeggen een massagestoel en het voelt zo goed… 

…en DAN is er iemand die van je vraagt: ‘sta op!’, maar jij zegt: ‘ja maar ik wil helemaal niet opstaan, 

nee, ik wil het niet!’ – dan wordt het heel anders, je wilt het niet, je wilt het niet kunnen! 

Dat is waar de Bijbel het over heeft in Rom 8, dan blijkt ben je MOREEL er niet toe in staat om 

op te staan… 

…je hebt de geestelijke wil er niet voor, je wilt gewoon niet opstaan want je voelt je veel te 

lekker in de positie waarin je zit en je wilt daaruit niet opstaan… 

…en dat is wat de Bijbel noemt, dat we ‘gebonden’ zijn in de zonde, en daarvan zegt de Bijbel, 

je bent moreel niet in staat om op te staan maar je hebt wel de verantwoordelijkheid. 

Want je wilt niet, en dan wordt duidelijk dat je zo aan die stoel gebonden bent, dat niet kunnen dat is 

NIET WILLEN, de Bijbel zegt dus… 

…je bent er moreel niet toe in staat maar daarom houdt de Here God je er WEL verantwoordelijk 

voor… 

…zie je hoe belangrijk dat is, om dat te onderscheiden?, wij denken met Rom 8: we kunnen de Here 

God niet gehoorzamen, waarom vraagt de Here het dan? 
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Maar de Bijbel zegt: je wilt het niet en dat zit zo diep dat je het niet meer kunt, je wilt niet kunnen 

opstaan uit de zonde. 

Dat als inleiding op de U van TULIP, en je ziet op het blad staan wat de U betekent: ‘onvoorwaardelijke 

verkiezing’. 

 

En dat is een heel gaaf onderwerp, de leer vd onvoorwaardelijke uitverkiezing is zo gaaf  - we hebben 

gezien dat we totaal verloren zijn…  

…als je nagaat hoe vaak je zondigt en hoe gemeen je soms bent en hoe doortrapt je soms denkt, anderen 

moesten eens weten… 

…dan kan je totale verlorenheid je het gevoel geven: wat is het als ik eerlijk ben erg met me, wat is het 

erg met me gesteld, wat is m’n hart gemeen, wat kan ik vreselijke dingen denken… 

…en dan durf je toch niet te denken aan uitverkiezing?, maar dan is de boodschap vanmiddag: de leer vd 

uitverkiezing zal je vullen met HOOP. 

 

De U van TULIP is: ONVOORWAARDELIJKE UITVERKIEZING, nou, in Efeze 1 staat wat de reden 

vd Here God is om ons uit te kiezen, [vss 4-5]. 

Dat zijn de redenen die de Here God ons geeft, wat zijn de redenen?, zijn eigen liefde, zijn eigen wil, 

zijn eigen verlangen. 

Maar om dat nou es heel praktisch te maken: stel je hebt een bepaalde zonde bij jezelf ontdekt, 

je hebt een bepaalde zonde gedaan, en je voelt jezelf hopeloos, je ziet het daarom niet meer 

zitten… 

…je voelt jezelf waardeloos, weer die bepaalde zonde en je hebt al zovaak er tegen gevochten, 

je hebt het gevoel dat je hopeloos verloren bent, en je denkt: ‘ik ben vast niet uitverkoren!’ 

Dan zegt de leer vd ONVOORWAARDELIJKE UITVERKIEZING dat je helemaal geen recht 

hebt om tegen God te zeggen dat je te veel hebt gezondigd en dat je daarom wel niet 

uitverkoren zult zijn, dat recht heb je niet! 

De leer vd onvoorwaardelijke uitverkiezing zegt tegen ons: ‘wie denk je wel wie je bent dat je met een 

lijst van zonden kunt aankomen waaruit God zou moeten concluderen: ‘die kan Ik niet kiezen als kind, 

die is niet uitverkoren!’ 

Stel, je hebt zo’n enorme lijst van zonden, van de afgelopen jaren, die zonde heb je erbij opgeteld, die 

stommiteit, en die heb je allemaal in gedachten, en je zegt: ‘kijk eens wat ik heb gedaan, ik ben vast niet 

uitverkoren!’ 

Dan zegt de leer vd uitverkiezing: ‘je mag God niet voorschrijven dat Hij je niet mag verkiezen, die  

positie heb je niet, je mag God niet voorhouden op grond van welke VOORWAARDEN Hij je zou  
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moeten behouden of verwerpen. 

Alsof iemand die enorm veel zonden heeft gedaan niet-uitverkoren is, en iemand die heel goed is 

geweest, uitverkoren wordt. 

ONVOORWAARDELIJKE UITVERKIEZING zegt: ‘ er zijn geen voorwaarden om tot de 

uitverkorenen gerekend te kunnen worden, er zijn geen voorwaarden waar je aan moet voldoen  

om ervoor te zorgen  dat je bij de uitverkorenen hoort. 

Dus al die verhalen die je tegen jezelf vertelt, of die de duivel je voorhoudt over hoe zondig je bent en 

die optelsom van oneindig veel zonden hebben er niets mee te maken of je uitverkoren kunt zijn. 

Dat heeft er niets mee te maken, dat leert de leer van Gods onvoorwaardelijke uitverkiezing, die leer 

zegt dus: het heeft geen zin om allerlei redenen aan te voeren bij God waarom je niet uitverkoren kunt 

zijn… 

…want God heeft in zijn wijsheid besloten om je uit te verkiezen voor de grondleggen vd wereld. 

De Here God kijkt niet naar je leven, Hij beslist niet op basis van je goede leven om je uit te kiezen of op 

basis van je zondige leven om je te verwerpen, het is ONVOORWAARDELIJKE UITVERKIEZING. 

 

Kort een paar teksten of dat wel klopt, kiest de Here God ons uit, zonder voorwaarden vooraf aan je 

leven te stellen, zonder eisen vooraf te stellen? 

Hoor je bij Jezus omdat je voor Hem kiest of kom je bij Jezus omdat Hij je uitverkoren heeft, 

oftewel: moet je goed leven en een 8 scoren om uitverkoren te zijn, of kom je bij Jezus uit als je 

door Hem uitverkoren bent?  

[Joh 17,6-9], wat hier opvalt is dat er staat: ‘zij waren van U maar U hebt hen aan mij gegeven’, daaruit 

zie je: uitverkiezing is niet op basis van wie tot Jezus komen, wie die stap zetten, wie zo goed is… 

…maar wie tot Jezus komen, waren al uitverkoren door de Vader… 

…omdat zij van de Vader waren, omdat de Vader hen gekozen heeft en Jezus hen gered heeft, daarom 

komen ze bij de Here Jezus uit, zijn ze kinderen vd Vader. 

Nog duidelijker vind je dit in [Joh 6,37-39], weer hetzelfde: allen die van de Vader waren heeft de 

Vader ad Zoon gegeven, dat zijn de uitverkorenen. 

Dus, hoe zit het met ONVOORWAARDELIJKE UITVERKIEZING?, bij wie ligt de keus, bij 

wie ligt het initiatief? 

We zijn gekozen door de Vader, niet op basis op iets wat we zelf doen, je wordt niet gekozen 

omdat je voor God kiest, zoals wel door christenen soms wordt gezegd, maar we komen tot 

Jezus omdat de Vader ons in Christus uitkoos. 

Je wordt uitverkoren op basis van je keus en dus ook niet op basis van vooruitgezien geloof, kijk maar 

naar [Joh 6,44.65]: niemand kan uit zichzelf bij de Here God komen. 
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En wat leer je hiervan?, de Here opent haar hart en dat is de reden dat zij gelooft – en het feit dat zij gaat 

geloven is OMDAT zij is uitgekozen door de Here God. 

 

Onvoorwaardelijke uitverkiezing, wij zijn  zo geneigd om te denken dat het om ons gaat, om mijn 

keuzes om wat ik doe, of dat je eraan twijfelt als je iets nagelaten hebt, om wat je gemiskleund hebt… 

…maar de Here God richt onze blik op Hem en Hij wil dat we zien dat we ons verootmoedigen voor 

zijn liefde want Hij heeft ons Efeze 1 uitverkoren uit liefde… 

…uitverkiezing is een zaak van de Here God, Hij kiest om zijn genade alleen, om zijn liefde alleen. 

En de boodschap is: geloof dat, aanvaardt dat, omhels dat, wees daar blij om – kijk naar de Here en 

besef dat Hij gestorven is voor de zonden van alle mensen… 

…en wie Hem aanneemt als Redder en Heer, wie Hem aanvaardt als z’n Trooster en voor Hem buigt 

uit liefde – die vindt de zekerheid dat ‘ie gekozen is uit liefde. 

 

Laten we danken 


