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Liturgie en preek middagdienst, T van T.U.L.I.P. 
-GKv te Westeremden, 17-10-2010, 14.30u 
-GKv te Loppersum, 24-10-2010, 14.30u 
-GKv te Sauwerd, 24-10-2010, 16.30u 
 
 
 
 
Liturgie: 
 
Welkom en mededelingen door ouderling 
 
 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: 
-GK 139,1-3 ‘Wij loven U o God’ 

Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezingen, zie onder 
Preek, tekst, zie onder, gebed 
Zingen GK 154 ‘Ach, wat moet ik toch beginnen’ 
Geloofsbelijdenis, zingen GK 179a 

Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang Psalm 103,1.3.5 ‘Zegen, mijn ziel de grote naam des Heren’ 
Zegen 

 
 
 
Leesgedeelte(n): Efez 2 en Rom 8,1-9 
Preekthema: ’T van TULIP: totale verdorvenheid!’ 
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Hebt u wel eens van T.U.L.I.P. gehoord? – wie?, en nee, het gaat vanmiddag niet over een computer… 

…het gaat over een bloem, de TULIP, en wat is er met die bloem ad hand? 

Die bloem die staat voor een afkortinge, en die afkorting krijg je als je de letters vh woord TULIP onder 

elkaar zet, dan krijg je de T, de U, de L, de I en de P. 

Nadeel is dat het in het engels is, maar die letters staan voor een bepaalde afkorting.  

Maar voordat ik naar die afkorting ga wil ik er iets als inleiding op de preek erover, over vertellen. 

Kent u de kerkgeschiedenis een beetje van het begin van de 17e eeuw, want waar we het 

vanmiddag over hebben, is in die tijd gebeurd. 

We zitten ih jaar 1618, dat was het jaar dat de Staten-Generaal vd Nederlanden een synode bij 

elkaar riepen, de Synode van Dordecht. 

Dat was ook wel enorm nodig,want de spanningen waren in de Nederlanden en erbuiten, hoog 

opgelopen, er was al heel lang een debat gaande onder theologen, maar verder in Europa was 

het ook bekend. 

Een stukje achtergrond: er waren in die dagen twee stromingen onder de protestanten, de ene stroming 

vond dat je als christen met je tijd mee moest gaan, zij noemden zich de Remonstranten. 

De Remonstranten waren volgelingen van Arminius die theologie doceerde aan de Universiteit van 

Leiden, en Arminius was tegen de te harde leer vd predestinatie van Calvijn, hij vond dat meer nadruk 

gelegd moest worden op de vrije wil vd mens. 

En omdat hij vond dat de mens meer wilsvrijheid moest hebben, leerde hij ook dat God mensen verkiest 

omdat ze gelovig zijn geworden: God voorzag hun geloof en kiest hen daarom uit. 

Maar er was nog een theologisch hoogleraar, zijn naam was Gomarus, Gomarus leerde dat Gods 

besluiten soeverein zijn en dat God niet afhankelijk is van de keus van een mens. 

Deze discussie heeft plaats gehad op de Synode van Dodrecht, daar waren niet alleen theologen 

en dominees uit Nederland, maar er waren ook uit Zwitserland, Frankrijk en Duitsland. 

Die Synode vergaderde van november 1618 tot en met mei 1619, de Remonstranten 

probeerden voortdurend hun gelijk te halen en de boel op te houden… 

…het eind was dat de voorzitter Boogerman trillend van boosheid tegen de Remonstranten zei: 

‘Gij wordt weggezonden, gaat heen!’ 

De leer vd Remonsranten werd veroordeeld, en die leer kun je terug lezen in een 

belijdenisformulier dat we nog steeds hebben, de ‘Dordtse Leerregels’. 

Wat heeft dat met TULIP te maken?, nou, op die Synode werden de 5 punten van het Calvinisme op een 

rij gezet die te maken hadden met het onderwerp. 

En die 5 punten vd Calvinisme kun je makkelijk onthouden met het woord TULIP, en dit zijn de 5 

leerpunten, en de eerste bekijken we vandaag vanuit Gods Woord. 
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T – total depravity = totale verdorvenheid; 

U - unconditional election = onvoorwaardelijke verkiezing; 

L – limited atonement = beperkte verzoening; 

I – irresistible grace = onwederstandelijke genade; 

P – perseverance of the saints = volharding van de heiligen. 

 

Vanmiddag gaan we de Bijbel bij langs lopen om te ontdekken wat de bijbel leert over de zondigheid vd 

mens, wat daar gaat het over als we vandaag stilstaan bij de T van TULIP. 

Totale verdorvenheid – dat klinkt enorm heftig, is dat zo? 

Zijn wij als mensen totaal verdorven?, wat betekent het en wat leert de Bijbel ons daarover? 

  

Ik wil kort een aantal vragen bij langslopen, en dan gaan we samen zien vanuit het Woord vd Here, dat 

de leer die hier geleerd wordt uit de Bijbel komt, en als we dat doen wordt het beeld vd leer vd 

zondigheid vd mens hopelijk duidelijker voor ons. 

 

De eerste vraag waar we bij stilstaan is een heel basale vraag: als het gaat om de zondigheid vd mensen, 

voor wie geldt dit dan? 

Geldt dit voor alle mensen, of geldt maar voor een deel vd mensen?, is dit m.a.w. universeel, voor alle 

tijden en plaatsen, of niet? 

Kijk maar op je hand-out, je leest in [Rom 3,23] en in [1 Kon 8,46] en tenslotte [Psalm 143,2]. 

Wat leren we van deze teksten?, we leren van deze teksten dat alle mensen voor God schuldig 

staan, in de schuld staan, als God ze door de Here Jezus hun schuld niet kwijtscheldt. 

De zondigheid van mensen, geldt voor alle mensen, de Bijbel is er helder over – dit geldt voor iedereen, 

er is niemand uitgezonderd. 

Er is niemand die een uitzonderingspositie krijgt, er is niemand van wie je kunt zeggen: ‘dat is zo’n goed 

mens, daar is de zondeval aan voorbij gegaan…’ 

Voor wie?, alle mensen, je collega, je buurman, je eigen kind… 

 

Tweede vraag: maar wat die zondigheid dan in?, we hebben gezien dat het voor alle mensen geldt… 

…maar wat houdt het dan in, is het erg?, als je leest over totale verdorvenheid, wat houdt dat in? 

Wat betekent het dat we totaal verdorven zijn?, kijk eens naar je handout: [Eez 2,1-3], [1 Kor 2,14] en 

tenslotte [Joh 3,5-7]. 

Wat houdt die totale verlorenheid in?, daar moeten we wat voorzichtiger in zijn, want dit wordt vaak  

verkeerd begrepen, en dat is jammer… 
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…de totale verdorvenheid die de Bijbel leert is dat we TOTAAL  verdorven zijn, dat wil niet zeggen dat 

we COMPLEET verdorven zijn, we houden niet op mens te zijn als we zondigen… 

…we worden niet minder dan een mens, we zijn beelddragers van de Here God, dat lees je in Gen 1-3. 

Maar in de rest vd Bijbel lees je dat we het beeld van God blijven, maar als we zondigen dan zijn we niet 

zo slecht als we ZOUDEN KUNNEN ZIJN… 

…we zouden meer kunnen zondigen dan we doen, we zouden het ook vaker kunnen doen en intenser  

dan we doen. 

Maar als we de Bijbelgedeelten op de handout lezen, dan komt daaruit dat we totaal verdorven 

zijn, wat wil zeggen: het raakt ons hele mens-zijn. 

Kijk maar, allereerst, ons denken is door de zonde aangetast, in 1 Kor 2,14 staat dat we niet 

‘aanvaarden’ wat vd Geest van God komt, ‘hij kan het niet begrijpen’, staat er: ons denken is 

door de zonde aangetast, WE DENKEN NIET ZOALS WE ZOUDEN MOETEN DENKEN. 

En om dat direct maar toe te passen en dichtbij te halen/praktisch te maken… 

…je kunt niet van jezelf begrijpen hoe de Here God denkt, je moet dat steeds weer horen, en je 

moet jezelf erin trainen om te leren denken zoals de Here God denkt. 

Bijv. over hoe deze wereld in elkaar zit, en hoe het zit met de verbanden die God legt, dat wij 

als mensen als koningen mogen heersen over de schepping, maar dat het Gods schepping is. 

En hoe de Here God het in elkaar heeft gezet hoe een gezin op z’n best werkt, een man en een 

vrouw samen, en als God het geeft, dat ze kinderen krijgen. 

En dat die ouders hun kinderen leren dat ze volgens Gods verbond kinderen van God zijn en 

daarnaar moeten gaan leven – dat denk je niet van jezelf. 

Dat moet je steeds weer horen en Gods Geest, zegt Jezus in Joh 3: dat je wedergeboren moet 

worden, om dat denken van God door Gods Geest in je te krijgen. 

En weet je wat het nog meer betekent?, je kunt niet altijd je verstand vertrouwen, je kunt het mis 

hebben, vertrouw niet altijd dat je een situatie goed geanalyseerd hebt… 

…en daarom moet je je laten corrigeren door de Bijbel, door elkaar, door een goede vriend, op gebed – 

je kunt wat je denkt niet zomaar klakkeloos aannemen. 

 

Ten tweede, de zonde tast ook ons voelen aan, ook ons gevoel is beschadigd, Efez 2,3, daar staat ‘we 

lieten ons beheersen door onze wereldse begeerten’, WE VOELEN NIET ZOALS WE MOETEN 

VOELEN, nl gericht op God. 

En dat betekent, om het toe te passen, in deze tijd zijn mensen heel erg gericht op gevoel en dat is ook 

te begrijpen, want we dachten dat we alles met het verstand konden verklaren/ordenen… 

…maar het is gebleken dat we dat als mensen niet kunnen, en het gevoel is id afgelopen decennia enorm 
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op de voorgrond komen te staan… 

…en dat is een goede correctie geweest, bijv. dat meer stil gestaan wordt bij wat mensen ergens bij 

voelen, hoe mensen dingen beleven. 

En ook id kerk is het goed, juist de Here God wil op een heilige manier gebruik maken van ons gevoel… 

…maar we leren hier, de zonde tast ook ons gevoel aan, je moet niet altijd je gevoel vertrouwen. 

Sommige mensen voelen dingen heel intens aan en dat kan super zijn, maar wantrouw je gevoel ook. 

Je gevoelens ergens over hoeven niet goed te zijn, praat er daarom met anderen over. 

 

En de zonde tast ook onze wil aan, in Efez 2,3 lees je dat mensen God ongehoorzaam zijn… 

…en dat gaat erom wat we met onze wil doen, we willen van onszelf niet doen wat de Here van ons 

wil, dat willen we niet, omdat we wel willen wat we zelf willen. 

De leer vd totale verdorvenheid leert dus NIET dat we compleet verdorven zijn (zo zondig mogelijk/als 

maar zijn kan), en dat vind je id tekst van [Rom 2,14-15], dit zegt: we zijn nog steeds beelddragers van 

God, we hebben nog een geweten... 

…we voelen ergens nog aan wat goed en wat kwaad is, we vinden het mooi als mensen van elkaar 

houden, we haten onrecht, en we komen in opstand als mensen onderdrukt worden. 

Wat houdt het dus in dat we TOTAAL verdorven zijn?, niet dat we compleet zondig zijn… 

…nee, TOTAAL betekent hier dat ons denken, ons voelen, ons willen aangetast is door de 

zonde. 

Nu komt het, de TOTALE MENS, zoals de bijbel die ziet, denken-voelen-willen, is aangetast 

door de zonde, die is gebroken onder de zonde.  

En wat is daarom nodig?, wat moet er gebeuren met die totaal door de zonde aangetaste mens? 

Dat lazen we in Joh 3, die mens moet wedergeboren worden, die moet opnieuw geboren worden… 

…want in Rom 8 (tekst staat niet op de handout) staat kun je lezen dat de apostel Paulus zegt: ‘Wat 

onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. 7 Onze eigen wil 

staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat.’ 

Nou, hoor je dan de critci zeggen: als de mens daar dan niet toe in staat zijn, hoe kan God dan ooit van 

ze vragen om wel gehoorzaam aan God te zijn? 

Hoe kun je mensen dan ooit oproepen om gehoorzaam te zijn aan Gods geboden, waarom zou je 

zondags ’s ochtends de geboden van God nog voorlezen? 

Waarom zou je elkaar nog wijzen op wat goed is, of wat niet goed is, waarom zou je nog vermanen? 

We lezen wat het antwoord vd Here Jezus is, die mens kan dat alleen als die wedergeboren is… 

…als die een nieuw hart krijgt, als die door de werking vd Heilige Geest het verlangen krijgt om de 

Here God wel te gehoorzamen, als ‘ie gaat herkennen dat Gods geboden goed zijn. 
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En dan laatste vraag: wat vindt de Here God hiervan, hoe beoordeelt de Here God het dat alle mensen 

totaal verdorven zijn, dat hun hele mens-zijn is aangetast (denken-voelen-willen)? 

Want hebben we gezien in de teksten, dat is niet wat ons is overkomen, maar dat is iets waarvoor we 

gekozen hebben.. 

…we hebben ervoor gekozen en doen dat steeds weer om de Here God de rug toe te keren, Hem liever 

niet te gehoorzamen, Hem niet te vertrouwen, Hem niet volkomen lief te hebben met al onze energie, 

en alles wat in ons zit. 

En dat we daarvoor actief voor gekozen hebben, op je handout vind je 3 teksten waarin duidelijk wordt 

wat het oordeel vd Here God is: [Efez 2,3], [2 Thess 1,8-9] en [Matth 25,46]. 

Wat is het oordeel vd Here God?, dit: omdat we verdorven hebben wat de Here God ons goed gegeven 

heeft, Hij heeft ons geschapen met een goed en op Hem gericht verstand, met een gevoel en wil op Hem 

gericht… 

…maar dat we dat verdorven hebben dat verdient eeuwige verlorenheid, dat verdient de hel. 

En daar moet je eens over nadenken, een straf die altijd maar voortduurt zoals in Matth 25 staat 

en in 2 Thess 1, een bestraffing die altijd maar voortduurt… 

…dag op dag, week op week, maand op maand, jaren, eeuwen achtereen. 

En de vraag is dan natuurlijk, waarom moet je voor eeuwig gestraft worden als je bijv. maar 70 jaar 

gezondigd hebt, waarom krijg je dan geen 70 jaar straf? 

Of: je hebt maar 10 seconden een verkeersovertreding begaan, waarom geen 10 seconden straf? 

Maar zo werkt rechtvaardigheid sowieso niet, het is geen zaak van hoe lang een overtreding 

heeft geduurd, maar het gaat over de ernst van een overtreding, de ernst ervan. 

En hoe ernstig iets is, beoordeel je niet aan hoe lang het heeft geduurd, maar aan de waardigheid 

van de persoon tegen wie je hebt gezondigd… 

…als ik bijv. zomaar iemand op straat uitscheldt, dan mag dat niet maar ik krijg geen straf, maar 

als ik de Koningin op straat uitscheld, dan word ik daarvoor zeer zeker wel gestraft, want dat is 

Majesteitsschennis 

De Here God is een oneindig waardig Persoon, en een overtreding tegenover de Here God begaan… 

…verdient een oneindig grote straf, het is een straf die oneindig zwaar gestraft moet worden. 

Dus het antwoord op de laatste vraag is: hoe beoordeel de Here God dit?, omdat we totaal verdorven 

hebben wat God ons goed heeft gegeven… 

…DAAROM staan we schuldig ae straf die oneindig groot is,omdat het gedaan is tegenover de Here 

God. 
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Hoe sluiten we af, wat doet dit met ons?, dat ligt eraan – dat ligt eraan hoe we EMOTIONEEL 

tegenover de leer vd zonde staan… 

…ik zeg dat niet voor niets: emotioneel!, want als je bij de leer vd genade komt… 

…en je bent niet tot diep in je ziel geraakt door je eigen onwaardigheid, dan zal de verkondiging van 

genade niet in je hart aankomen als diep en diep geweldig. 

 

We horen het woord zonde ZO VAAK, we zouden er ongevoelig van worden, we kijken vaak naar de 

zondigheid vd ander, maar dan raakt mijn eigen zondigheid me niet meer. 

Als we onszelf zien als nog best goed, als goed oppassende mensen, best goede christenen eigenlijk, en 

ons doel wordt om ‘goede christenen’ te zijn… 

…dan zullen we geneigd raken om de zondigheid ve ander als erger en zwaarder en strafwaardiger te 

zien als onze eigen zondigheid. 

En dat komt omdat we onszelf als uitgangspunt nemen, ik ben de maatstaf en ik wil er zelf het beste 

afkomen. 

Maar de bijbel zet ons stil bij onszelf, de Bijbel confronteert ons met de maatstaf ve heilige God. 

Als we de genade van God zien, en we beseffen hoe erg JE EIGEN zonde IS, dan beseffen we ook hoe 

geweldig het is om gered te zijn vd straf op de zonde. 

Alleen als we onszelf vernederen onder de waarheid die we hebben gezien, dat we als mensen van 

onszelf totaal verloren zijn voor God… 

…alleen dan komen we in de positie om het geweldige te zien vd rijkdom van je redding, van het 

wonder dat God in Jezus Christus gered heeft. 

 

 

Laten we bidden 


