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In het debat tussen uitverkiezing en vrije wil neemt de Bijbel soms een secundaire plaats in bij theologische argumenten. Hierna worden enkele verzen getoond en besproken die vrije wil demonstreren. Het punt is niet te ontkennen dat uitverkiezing geleerd wordt in de Bijbel, het punt is niet te
ontkennen dat God soms mensen uitkiest voor Zijn doeleinden, en het is zeker niet de bedoeling om
iets af te doen van de kostbare waarheid van Gods soevereiniteit! Het doel van dit kleine traktaat is
calvinisten te voorzien in enige balans, door te demonstreren dat ook vrije wil geleerd wordt in de
Schrift.
“Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere
van allen [Gr. pantos] en Hij is rijk voor allen [Gr. pas] die Hem aanroepen. Want ieder [Gr.
pas] die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden” - Romeinen 10:12, 13
Beschouw dit vers in zijn natuurlijke betekenis. Dit is niet een soort van cryptische verwijzing naar
de uitverkiezende roeping van de Heer, maar het neemt de vorm aan van een open uitnodiging naar
alle ongeredde mensen toe om de Heer te aanroepen, ongeacht of ze nu Jood of Heiden zijn.
“Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe
vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens
bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!” - Mattheüs 23:37
Hier wil de Heer Jezus Jeruzalem tot Hem terugbrengen in een geredde relatie, maar zij wilden niet.
Dit is niet een geval van een totaal verdorven wil die enkel het kwade kiest. Te suggereren dat deze
mensen geen kans kregen om de oproep van de Redder te beantwoorden, maakt van Zijn uitspraak
een schijnvertoning.
“Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u: Verkoop al wat u
hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en
volg Mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk” - Lukas
18:22, 23
Was deze oproep van de Heer Jezus echt, of niet? Deze man wandelde weg van een directe oproep
van de Heer. Kan iemand echt suggereren dat Jezus dit tot de rijke jongeman zei goed wetend dat
hij daardoor geen kans kreeg hem te volgen?
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
ieder [Gr. pas] die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” - Johannes
3:16
Ja, er zijn plaatsen in de Bijbel waar “wereld” niet verwijst naar alle mensen, maar het is een vergissing te denken dat, omdat aan een woord een bepaalde betekenis kan toegewezen worden, wij die
betekenis moeten toewijzen wanneer de conventionele betekenis niet in ons theologisch systeem
past.
Evenzo kan het woord “ieder” (het Griekse woord “pas” dat ongeveer 1000 maal voorkomt in de
nieuwtestamentische tekst) een betekenis hebben die minder inclusief is, maar het is een overdrijving te zeggen dat omdat het woord deze betekenis kan hebben het altijd deze betekenis heeft wanneer toegepast op redding.
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“Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle [Gr. pantos] mensen, in het bijzonder van de gelovigen” - 1 Timotheüs 4:10
Hoe past dit vers in de calvinistische opvatting van beperkte verzoening? Blijkbaar niet. Maar, voor
hen die niet geloven in beperkte verzoening, is het vers duidelijk. Christus is een Redder van alle
mensen omdat Hij stierf voor alle mensen, maar Hij is in het bijzonder de Redder van hen die geloven omdat in hen het reddende werk doeltreffend, effectief is.
“Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God1 mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God2: dat u gelooft in Hem
Die Hij gezonden heeft” - Johannes 6:28, 29
Een van de belangrijke argumenten van calvinisten is dat indien u zou kunnen geloven en geloof
zou hebben voor uzelf, redding dan zou afhangen van uw eigen werken. Maar, deze passage maakt
duidelijk dat er één werk (enkelvoud) is dat gedaan moet worden om redding te verkrijgen, en dat is
geloven. De calvinist wordt gedwongen om de voor de hand liggende betekenis van dit vers weg te
redeneren. Werken van God (zoals deze in het meervoud genoemd in Efeziërs 2:93 en Johannes
6:28) kunnen u niet dichter bij de redding brengen, maar het is het getuigenis van de Heer Jezus dat
één werk vereist is en dat is: geloven.
De Schrift leert uitverkiezing (alhoewel wat de Schrift bedoelt met uitverkiezing kan verschillen
met sommige van de moderne doctrines van uitverkiezing) én vrije wil. De waarheid van vrije wil
in de steek laten zal God net zo onteren als het in de steek laten van enige van de andere kostbare
waarheden in de Bijbel.

Lees eveneens:
“Gods willen en ‘s mensen onwil”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wil-God_onwil-Mens.pdf.
Over de gevaren van Gereformeerde theologie, en Uitverkiezing:
http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm.
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Dat zijn de werken waarvan zij dachten dat God die eist om gered te worden.
Enkelvoud. “Het enige dat zij konden doen was: in Hem geloven; en dit geloof in Hem is het werk van God, omdat het
voorwerp van het geloof de Zoon van God is, die de Vader gezonden heeft” (Arno C. Gaebelein).
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“Niet uit werken, opdat niemand zou roemen” (Efeziërs 2:9).
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