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Over vrije wil, als je wilt....#1 van 4– 20201114 
 
Dag allemaal, 
Deze serie gaat niet over predestinatie (verkiezingsleer), maar over wat vrije wil is, waarom het is, en 
hoe het ons ten goede komt - wat veel van de problemen die we in dit leven hebben zal verklaren. 
Maar predestinatie is voor sommigen een probleem, dus laat me dat eerst aan de orde stellen voordat 
we ons met ons onderwerp gaan bezighouden.  
 
Predestinatie is het geloof dat iemand in dit leven een vrije wil heeft om te zondigen of niet te 
zondigen, maar hij of zij heeft geen vrije wil om te kiezen voor de hemel of de hel. Ze geloven 
dat God hen 'voorbestemd' heeft tot de hemel of de hel.  
 
De fout van de predestinatie is begonnen door Johannes Calvijn, een Franse hervormer rond het jaar 
1530, en buiten die beperkte gedachtegang zul je het niet vinden in het Jodendom of 2000 jaar 
Christendom. 
 
Er zijn met name 2 verzen die over predestinatie gaan. De belangrijkste is Romeinen 8:29: "Want hen 
die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn 
Zoon gelijkvormig te zijn…".  
 
Dit vers zegt dat God vanaf het begin wist wie er wel en wie er niet gered zou worden, en met die 
kennis voorzag Hij in redding voor hen die het zouden willen. Er staat hier niets over het opgesloten 
zijn in de hemel of in de hel; er staat alleen dat God alles weet en in redding voorziet voor hen 
waarvan Hij wist dat ze het zouden willen. Dat betekent dat de vrije wil intact is.  
 
Maken we geen beslissingen aan het begin van onze dag om ons overdag opties te bieden? Toen ik 
op de basisschool zat wist mijn moeder dat mijn schooldag een lunchuur omvatte, dus op basis van 
haar kennis maakte ze mijn lunch klaar, maar ze zorgde er ook voor dat ik geld op zak had. Ze wist 
dat er momenten zouden zijn dat ik liever de schoollunch had, dus ze heeft me voorbestemd om geld 
te hebben om een lunch te kunnen kopen als ik dat zou willen. Haar voorkennis en voorbestemming 
(vastberadenheid voordat het gebeurde) werd gebruikt om mij een keuze te geven in lunches, wat mijn 
vrije wil intact liet.  
 
Maken we, op basis van voorkennis, geen beslissingen voordat we 's morgens naar het werk gaan, 
bepalen we vooraf of we een paraplu moeten meenemen voor het geval het gaat regenen, zoals 
voorspeld? Nemen we onze lunch niet mee naar het werk om daar te eten of zetten we het in de 
koelkast in de kantine als iemand ons uitnodigt om te lunchen? We hebben een basisvoorkennis van 
onze dag, dus we bepalen een koers op basis van die voorkennis. Dat is alles wat God met redding 
heeft gedaan. Want voor degenen waarvan Hij wist dat zij zouden gaan geloven, als ze de kans zou 
krijgen, heeft Hij van tevoren in redding voorzien.  
 
Een ander vers dat vaak wordt gebruikt om hun noodlot te rechtvaardigen, is Romeinen 9:13 in de 
King James Version: "Zoals geschreven staat: 'Jakob heb ik liefgehad, maar Esau heb ik gehaat'. 
Paulus parafraseert hier Maleachi 1:2-3.  
 
In Maleachi, en in Romeinen, heeft God het over Zijn keuze voor Jakob om 'Israël' te heten, en het 
woord 'haat', zoals veel rabbijnen en christelijke commentatoren aangeven, is in de context niet het 
actieve, persoonlijk gerichte woord 'haat', maar eerder dat Hij een onderscheid heeft gemaakt tussen 
Jakob (Israël) en Esau.  
 
Met andere woorden, God heeft het niet over de predestinatie van zegen voor de ene broer en de 
predestinatie van de hel voor de andere; Hij spreekt slechts met Maleachi (het laatste boek van de 
OT) over de geschiedenis van Israël, Hij vergelijkt de geschiedenis van de twee volken die zij 
vertegenwoordigen. Esau werd 'Edom' genoemd en de Edomieten haatten Israël en weigerden Israël 
door hun land te laten gaan nadat ze uit Egypte waren gekomen, net als zijn andere nakomelingen, de 
Amalekieten, die tegen Israël vochten in Exodus 17, en waarvan God zwoer dat Hij hen van de aarde 
zou vernietigen omdat ze dat gedaan hadden. 
 



Een klein aantal mensen gelooft nog steeds in de predestinatie, die dient om hun angst en emotionele 
onrust te voeden, het haalt hoop en geloof uit hun leven en wordt gebruikt om hun ongeloof te 
rechtvaardigen. Zoals het is met iedereen die God wil volgen, als iemand eenmaal de balans van het 
Woord ziet en Hem in staat stelt hun diepste wezen aan te raken, gaat men op Zijn liefde reageren. 
Maar sommigen worstelen  jaren met het foute denken dat God hen heeft afgewezen en er geen hoop 
meer is voor hen. 
 
Vrije wil - je bent een soeverein wezen 
Toen de Here God de eerste man en vrouw maakte en hen in de hof zette, wees Hij erop dat zij een 
vrije wil hadden om te kiezen voor leven of dood, voor de zegen of de vloek, om geestelijk gescheiden 
te zijn van God of om met Hem te wandelen.  
 
Hij raadde hen sterk aan om het leven te kiezen en spoorde hen sterk aan om niet te eten van de 
boom van de kennis van goed en kwaad, zoals Hij zei in Genesis 2:17: "...want door te sterven zul je 
sterven." Dat betekent, dat je door geestelijk te sterven, lichamelijk zult sterven. Paulus herhaalde dit 
in Romeinen 5:12: "Want door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en de dood door de 
zonde, zodat de dood aan de hele mensheid is overgegaan..."  
 
Ik moet zeggen, dat de 'geestelijke dood' geen stopzetting van het bestaan is, noch van een geestelijk 
sluimerend bestaan, maar eerder een uitspraak over de aard van het leven dat in de menselijke geest 
is. De menselijke geest is eeuwig, de enige vraag is, van welk koninkrijk is die persoon een burger? 
Iemand die niet wedergeboren is, kan nog steeds functioneren in de geestelijke wereld, dat is hoe de 
betrokkenen in het occulte functioneren, en zeker voordat we wedergeboren werden, voelden we 
Gods inspanning aan ons hart in onze geest om op Zijn uitnodiging in te gaan. Iemand die niet 
wedergeboren is, heeft een geest die leeft, in de eeuwige zin van het woord, maar die niet Gods 
Leven in zijn geest heeft. 
 
De Here God zette beide bomen voor Adam en Eva en verklaarde de gevolgen van het maken van de 
verkeerde keuze. Eeuwen later deed Hij hetzelfde met Israël in Deuteronomium 30:19: ".... Ik heb 
deze dag leven en dood, zegening en vervloeking voor u neergezet, kies daarom het leven dat zowel 
u als uw kinderen zullen leven en de Heer, uw God, liefhebben...".  
 
Jouw wil is sterker dan God of de duivel. 
We zijn soevereine wezens, zonder dat God of de duivel ons iets kan laten doen. De Here God zette 
de bomen in de tuin en gaf instructies, maar Hij kon ze niet van het één of het ander laten eten. De 
duivel moest Adam en Eva verleiden om hen tot zonde te bewegen, maar hij kon hun vrije wil niet voor 
hen uitoefenen. Vrije wil betekent dat we soevereine wezens zijn.  
 
Zelfs in onze Nieuw Testamentische tijd wordt ons verteld dat we demonen uit ons leven moeten 
verdrijven, en uit degenen met demonen die ons pad kruisen en die vrij willen zijn, maar we kunnen 
geen autoriteit over de menselijke geest nemen. We zijn soeverein.  
 
Het probleem met de meeste Christenen is de bedeesdheid om geen ruggengraat te hebben... 
Als jij je eenmaal realiseert dat je wil absoluut soeverein is, ben je niet meer te stoppen voor 
gerechtigheid. De duivel is er, en we zijn niet onwetend van zijn trucjes, maar we hebben geen angst 
want hij kan ons niets laten doen, en als hij ons pad kruist kunnen we opstaan en hem bevelen weg te 
gaan. Zo eenvoudig is het. 
 
We proberen de ongeredden te beïnvloeden om met God te wandelen, maar als ze ervoor kiezen om 
dat niet te doen, is er een koninkrijk genaamd de hel waar ze naartoe kunnen gaan met anderen die 
God ook niet willen. In Zijn genade heeft Hij erin voorzien voor hen die Hem afwijzen. Hij geeft hen wat 
ze willen - een plaats zonder God - want Hij kan niemand dwingen om met Hem te wandelen. Het is 
volledig onze keuze. 
 
Miljoenen ongelovigen overwinnen de zonde in hun leven door simpelweg hun vrije wil uit te oefenen. 
Zij bepalen om een verslaving te stoppen, hun eten te disciplineren, destructieve gewoontes, 
gedachten en emoties uit hun leven te weren, allemaal om zich van al deze dingen te bevrijden door 
hun wil uit te oefenen - zonder Gods hulp. Ze worden vrij door het uitoefenen van hun vrije wil. En hun 
persoonlijke demonen trekken zich terug omdat ze geen plaats vinden om hun wil over die persoon uit 
te oefenen, zodat ze op zoek gaan naar andere slachtoffers om daar hun invloed in uit te oefenen.  



 
Maar hoeveel Christenen denken dat ze machteloos staan tegenover demonische aanvallen in 
dromen of door een persoon, of in hun gedachten en emoties? Hoeveel Christenen hebben ten 
onrechte geleerd dat ze zwak zijn zonder Christus en dat ze onderworpen zijn aan de duivel die met 
hen speelt zoals een kat met een muis speelt voordat hij zijn prooi verslindt?  
 
Groei op christen! Oefen jouw wilskracht uit en hou voet bij stuk! Je vrije wil kan alleen door God of de 
duivel worden beïnvloed, maar geen van beide kan je iets laten doen of denken of voelen. Je bent een 
soeverein wezen. Het bijkomende feit dat we Christus in ons hebben maakt ons de machtigste 
mensen op de planeet. We hebben niet alleen een vrije en soevereine wil, maar we hebben er ook 
voor gekozen om die vrije wil uit te oefenen om met God te wandelen en zijn daarom door Hem 
gesterkt met hulpmiddelen om ons vrij te houden en anderen te helpen om vrij in Hem te zijn.  
 
Punt. Over en uit – krijg een ruggengraat! Je vrije wil is sterker dan de duivel! 
Ik ga daar volgende week mee verder,  
tot die tijd,  
zegen, 
 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
About free will if you like, or not. 2 of 4...knowing what we have. - 20201121 
Over vrije wil als je wilt, of niet. 2 van 4...wetende wat we hebben. - 20201121 
 
Dag allemaal, 
Nu we hebben vastgesteld dat we soevereine wezens zijn en God noch de duivel ons iets kan laten 
doen, zien we dat we 100% verantwoordelijk zijn voor onze daden.  We zijn soeverein, en we zijn 
geschapen, niet zelfbestaand, wat betekent dat we in de eerste plaats verantwoording verschuldigd 
zijn aan onze Schepper, en vervolgens aan elkaar.  
 
We zijn 100% verantwoordelijk voor onze daden 
We zijn verantwoordelijk voor wat we denken, wat we voelen, wat we doen. Het maakt niet uit of we in 
een paleis of een gevangenis wonen, we zijn nu, vandaag de dag, waar we wonen, verantwoordelijk 
voor onze gedachten, emoties en daden. En er is voorziening om met Hem te wandelen in elk van 
deze gebieden, als we dat maar willen.  
 
In de christelijke wereld zijn allerlei 'bedieningen' die zijn opgebouwd rond het idee dat iemand anders 
verantwoordelijk is voor onze huidige toestand. Het gemeenschappelijke thema van elk van hen is dat 
iemand anders mij ervan weerhoudt om alles te zijn wat ik in Christus kan zijn. Voor sommigen is het 
misschien een overgrootmoeder die 2 eeuwen geleden één of andere geest in de familie liet en nu 
houdt die generatiegeest me tegen om alles te zijn wat ik in Christus kan zijn. 
 
Het kan zijn dat er iets met mij is gebeurd toen ik een kind was en dat heeft me zo emotioneel 
beschadigd dat ik zus of zo in mijn leven doe en daarom God niet kan voelen, ervaren of dicht bij Hem 
kan zijn.  
 
Het kan zijn dat God één of andere persoon in mijn leven heeft toegestaan die mij iets aangedaan 
heeft, waardoor het nu moeilijk is om op de Heer te vertrouwen. 
Het kan een man of vrouw van God zijn die ik vertrouwde en die uit de gratie viel, dus daarom ben ik 
gestopt met in God te geloven.  
 
Er zijn allerlei redenen die in de kern niets dan excuses zijn om niet 100% verantwoordelijk te zijn voor 
waar je nu bent in je gedachten, je emoties, je daden. Natuurlijk doen anderen dingen die ons 
beïnvloeden, maar we moeten zijn zoals Paulus zei in Filippenzen 4:12-13: " En ik weet wat het is  
vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik 
ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek 
te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft 
".  
Joel me nu niet uit, alleen maar omdat ik echt goed preek... 

mailto:cwowi@aol.com


De waarheid van het Nieuwe Testament is dat alle dingen opnieuw beginnen zodra onze geest in 
Christus is herschapen. Stop met het zoeken naar die ene geestelijke sleutel die het hemelse gewelf 
van rijkdom en voorziening voor jou zal ontsluiten. Als we lijden aan een emotionele of fysieke 
toestand die in de familielijn voorkomt, dan is de reden niet belangrijk, want wat belangrijk IS 'door Zijn 
strepen ben je genezen' - die uitspraak van 1Petrus 2:24 komt niet met een asterisk dat zegt 'behalve 
in gevallen van generatievervloekingen of betrokkenheid in het verleden in het occulte door 
gezinsleden, of wat iemand jou heeft aangedaan toen je een kind was'.  
 
Er zijn zeker meer mysteries in het leven dan dat er antwoorden zijn, maar ik ben niet belast met het 
achterhalen van elk mysterie van vorige generaties in mijn familie, maar wel met het wandelen met de 
Vader en de Here Jezus, vandaag de dag, op dit moment, waar ik in het leven ben. Er zijn veel dingen 
die we niet zullen weten aan deze kant van de hemel. Berust daarin en laat het gaan.  
 
Herinner je je de Efeziërs die hun boeken over het occulte in Handelingen 19 verbrandden? Waar zie 
je in zijn brief aan de Efeziërs dat Paulus met hen praat over hun verleden, of over hun 
familiegeschiedenis die de deur naar het occulte opende, of over welke vroegere voorouder die hen in 
deze of gene toestand gebracht heeft, of over hun kindertijd, om hun toestand in lichaam of ziel te 
verklaren?  
 
Die zijn er niet. Hij zegt eenvoudigweg om Christus aan te doen en in Hem te wandelen - dat is de 
waarheid van het Nieuwe Testament. Wees verantwoordelijk voor jezelf, en als er een mysterie is 
waarom je niet genezen bent, of waarom je zulke emotionele problemen hebt, zoek Hem voor de 
antwoorden, kom dichter bij de Vader en de Heer, want zij leven in jou, en ga niet op zoek naar één of 
andere formule of één of andere 'geestelijke specialist' om je probleem op te lossen. Praat met 
anderen, ja, maar blijf bij de kern: je wandel met Hem. 
 
Als we voor de Heer staan om verantwoording af te leggen, is dat geen oordeel over hemel of hel, 
maar een ‘boekhouding’ van wat we hebben gedaan sinds we Hem kennen. Paulus vertelde de 
Corinthiërs in 1Corintiërs 3:1-15 dat sommigen slechts baby's in Christus zijn, die nog de melk van de 
geestelijke dingen eten, terwijl zij het vlees zouden moeten eten. Maar omdat ze weigeren om uit 
afgunst, twist, verdeeldheid te groeien, als ze die dingen in zich dragen tot aan de dood, zullen ze als 
hout, hooi en stoppels worden weggebrand als ze voor Hem staan. Paulus drong er bij hen op aan om 
die vleselijke dingen opzij te leggen en in Christus in karakter op te groeien, en zo geestelijk goud, 
zilver en edelstenen te vormen om hun leven mee te versieren. 
 
Wat er ook met je gebeurd is in het leven, op dit moment, op deze dag, leg dat opzij om de Heer te 
aanbidden en neem vanaf vandaag de verantwoordelijkheid op je voor je gedachten, je gevoelens, je 
daden. Kom tot Zijn hogere wegen en gedachten, zoals ons in Jesaja 55 wordt verteld, en verlaat jouw 
wegen en gedachten.  
 
Kortom, we wandelen met God omdat Hij God is, niet voor wat Hij voor ons zal doen. Zuiver je 
motieven, we zijn 100% verantwoordelijk voor onszelf. 
 
Vrije wil laat ons toe om fouten te maken 
Het feit dat we fouten mogen maken betekent ook dat God in het proces is. Zoals ik al eerder heb 
gezegd: "Heel vaak is God niet in een gebeurtenis, Hij is in de reactie op een gebeurtenis".  
 
Dat betekent dat iemand Hem kan ontmoeten op het pad dat ze namen om Hem te vermijden.  
 
Het betekent dat Hij geniet van het proces. Op een kwantumfysische manier zouden we kunnen 
zeggen dat God een Geest is met een geestelijk lichaam en dat de hemel reëler is dan het fysieke, 
want het onzichtbare schept het zichtbare. Maar het betekent ook dat Hij geen andere manier heeft 
om de fysieke wereld te ervaren dan via de mens. In Zichzelf in die Geestelijke wereld is Hij niet 
beperkt tot tijd en ruimte, maar door ons te herscheppen in onze geestelijke mens en in ons te leven, 
leeft en ervaart Hij de beperkingen van tijd en ruimte. 
  
Hij geniet van dit proces, deze ervaring die we het leven noemen. Hij wandelt niet alleen met ons mee 
door het leven, Hij leeft in ons door dit leven, weet en voelt in Zichzelf onze gedachten, gevoelens, 
elke emotionele hoogte en diepte en fysieke zwakheid. Fouten komen met het zijn van een mens en 
Hij raakt niet in paniek wanneer  we opnieuw zondigen, of een rare of goddeloze gedachte denken. 



Toen Hij door de gangen van de tijd keek en besloot om ons Jezus aan het kruis te geven, deed Hij 
dat terwijl Hij goed wist welke fouten we zouden maken, zelfs nadat we Jezus hebben leren kennen.  
 
"Hij gaf ons opstandingsleven en trok ons naar Zich toe door Zijn heilige roeping op ons leven. En het 
was niet vanwege iets goeds dat we gedaan hebben, maar door Zijn goddelijk behagen en 
wonderbaarlijke genade die onze vereniging met de gezalfde Jezus bevestigde, * zelfs voordat de tijd 
begon". 2Timoteüs 1:9, Passion Vertaling*Grieks: 'Voor eeuwige tijden’. 
 
Je mag menselijk zijn  
De vrije wil in combinatie met deze genade zal één van de twee dingen voor iemand doen: Ofwel ze 
zullen de genade kennen en gaan opstaan om gesterkt te worden en alles wat ze kunnen zijn in die 
genade, ofwel ze zullen misbruik maken van de genade, waarbij ze elk voordeel van die vrijheid 
gebruiken voor persoonlijk gewin. Christus heeft ons vrij gemaakt om niet te zondigen, maar 
sommigen nemen die vrijheid als een vrijbrief voor de zonde, zoals Judas schreef in v4 toen hij ons 
aanspoorde: 'Maak van de genade van God geen vrijbrief voor de zonde'. 
 
We mogen menselijk zijn, want door ons een vrije wil te geven, moest Hij toen, door dat te doen, 
voorzieningen treffen voor de fouten die gaan komen bij het geven van vrije wil aan zulke beperkte en 
onwetende wezens. Die voorziening is Christus, redding, vergeving. Maar we mogen menselijk zijn.  
 
Ik zei dat tegen iemand in een winkel - ze kwamen met spoed het gangpad aflopen en duwden hun 
karretje (buggy, voor hen die het Engels van de koning spreken, of in het zuiden van de VS wonen) en 
liepen me bijna omver en verontschuldigden zich overvloedig. Ik zei: "Het is oké, je mag mens zijn." 
Ze keken me met een grappige blik van opluchting aan en zeiden: "Bedankt daarvoor". Toen ze 
langzaam naar het andere gangpad liepen, realiseerde ik me dat ze die genade nodig hadden en dat 
ze die dag beseften dat het oké is om mens te zijn.  
 
Vrije wil betekent dat we soeverein zijn, maar verantwoordelijk tegenover onze Schepper. Het 
betekent dat er fouten zullen zijn, maar God kan worden gevonden in de fouten, in het proces. Het 
betekent dat toen Hij een vrije wil gaf aan zulke onvolmaakte wezens, Hij ook in zulke broosheid 
voorzag door Jezus aan het kruis en de opstanding. Hij zorgde voor de oplossing in het offer van het 
kruis, en de kracht om te leven boven de natuurlijke menselijke zwakheden uit, in de kracht van de 
opstanding.  
 
Vrije wil laat ons toe om emoties te hebben, en we zullen nooit weten wat we hebben tenzij we leren 
om onze vrije wil uit te oefenen... en we zullen daar volgende week mee verder gaan. Tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 

 
 
About free will if you like 3 of 4, finding purpose - 20201128 
Over vrije wil, 3 van 4, een doel vinden – 20201128 
 
Dag allemaal, 
In mijn tienerjaren, nadat mijn vader ons gezin had verlaten, heb ik verschillende banen gehad. Ik 
werkte onder andere op een boerderij en hielp met het hooien en schilderen van afrasteringspalen, 
maïs verwijderen, onkruid wieden rond een oude fabriek, pizza's maken in een restaurant, meubels 
afleveren en zelfs heb ik als kampbegeleider gewerkt.  
 
Maar ik had een vriend die rijk opgroeide en alleen 'zachte' banen had, als hij al werkte, in de 
wetenschap dat hij zou opgroeien om het familiebedrijf te erven. Hij wist niet wat hij had, of hoe het 
was om gebrek te hebben.  
 
Vrije wil stelt ons in staat te weten wat we hebben en wat we niet hebben...  
In mijn werk leerde ik mijn fysieke capaciteiten kennen. Ik leerde mijn emoties onder controle te 
houden en tot hoe ver ik mijn lichaam kon aanzetten. Ik leerde geld te budgetteren en de waarde van 
een loonstrookje te kennen. Ik heb veel levenslessen geleerd door mijn vrije wil te gebruiken om te 
werken en geld te verdienen. Het uitoefenen van de vrije wil gaf me die ervaring.  
 



Toen Paulus in 2 Timotheüs aan Timotheüs schreef, vertelde hij dat hij moest werken als een soldaat 
om Hem te behagen die hem in dienst had genomen. In die tijd stelde het Romeinse Rijk mannen op 
die de zwaarste levens hadden geleden. Ze wilden boeren en veeboeren en herders, bouwvakkers en 
arbeiders. Ze wilden jonge mannen die het zware leven kenden, want ze wisten dat ze de ontberingen 
die gepaard gaan met het soldaat zijn konden doorstaan.  
 
In onze tijd kan een christen kijken naar zijn ruwe leven, hun slechte opvoeding, de fouten die ze 
hebben gemaakt of verwondingen die ze hebben opgelopen, en denken dat dit hen diskwalificeert in 
de Heer. Sommigen betwijfelen zelfs dat Hij ze zou willen. Ze denken ten onrechte, omdat zij 
worstelen met hun verleden, dat God dat ook doet. Ze hebben het mis.  
 
Hij worstelt niet met je verleden, Hij waardeert het omdat Hij weet dat dit je tot een groot soldaat in 
Hem maakt. Jezus stierf en werd opgewekt zodat je de kracht van het overwinnen van je verleden kan 
kennen. Je kent de duivel, je kent je eigen zwakheden, je kent de genade van Christus. Je bent 
precies wie Hij zoekt! 
 
Door je vrije wil heb je de hoogten en diepten ontdekt die de wereld te bieden heeft en heb je Christus 
gevonden! De uitoefening van je vrije wil is het middel waarmee je ontdekt hebt wat je in Hem hebt. 
Als je alles mee hebt gehad in je leven, zul je nooit weten wat Hij je heeft gegeven, en dat er een hel 
te verliezen is en een hemel te winnen. 
 
Vrije wil geeft doel en betekenis aan het leven 
Doel is het geloof dat iets een nut of reden heeft om te zijn. Betekenis is de waarde die we daaraan 
toekennen. Het betekent dat het hebben van een vrije wil, gegeven door onze Schepper, bewijst dat 
we een doel hebben, een reden om te zijn. Bovendien geeft het weten dat we in Christus zijn ons 
betekenis - we zijn kinderen van de Vader, de adel in zijn koninkrijk. We hebben een doel en 
betekenis.  
 
Veel christenen komen tot de Heer op zoek naar een doel en betekenis voor hun leven. We komen 
'zoals we zijn', wat betekent dat we heel vaak tot Jezus komen en ons leven waarderen op basis van 
onze levenservaring, waarbij we over onze schouders kijken naar ons verleden. Maar we moeten 
dezelfde vrije wil uitoefenen die ons naar Christus leidde, door te doen wat Paulus moest doen: "Ik 
beschouw mezelf niet als iemand die het bereikt heeft... maar wat ik doe is dit... de dingen vergeten 
die achter mij liggen; jaag ik naar het doel : de prijs van de roeping (uitnodiging)van God, die van 
boven is in Christus Jezus. (Filippenzen 3:13-14) 
 
Hij wacht op je. 
Omdat we 100% verantwoordelijk zijn voor ons leven, kunnen we in elke gewenste richting gaan. 
Sommige mensen komen tot stilstand in het leven en wachten op God om hen te vertellen wat ze 
moeten doen. Maar meestal reageert Hij op onze beslissing. Toen ik een tiener was, nadat mijn vader 
ons gezin had verlaten, was ik op zoek naar wat ik met mijn leven wilde doen. Ik nam kunstlessen, 
duiklessen, vlieglessen en stopte er allemaal mee omdat ik op zoek was naar dat ene ding dat me zou 
vervullen.  
 
Toen ik de Heer ontmoette, ging ik rechtstreeks naar de Vader en vond ik totale vervulling en doel. 
Hoewel ik op dat moment twijfelde of Jezus en de Vader mijn aanbod om in hun dienst te zijn, wel 
zouden willen. Ik wist in ieder geval dat ik in de hemel zou eindigen. Maar Hij wachtte gewoon op mij, 
terwijl ik mijn gedachten en emoties moest overdenken en verwerken, en de mogelijkheden elimineren 
van wat ik met mijn leven zou doen, totdat ik Hem vond.  
 
Ik had mijn plannen voor de middelbare school kunnen volgen en kunnen gaan studeren om 
zeebioloog te worden, en ik zou een groot zeebioloog zijn geweest die een Christen was. Hij zou dat 
goed hebben gevonden. Ik had mijn major op de universiteit kunnen volgen, dat was Recreatie en 
Park Management, met een minor in Wildleven Management. Ik had een Park Ranger/Boswachter 
kunnen zijn die mensen begeleidt naar de wonderen van de natuur, en Hij zou dat prima hebben 
gevonden. Maar Hij liet me werken via het mechanisme van de vrije wil, want ik elimineerde wat ik 
echt wilde in het leven, om met Hem te wandelen en om anderen te helpen Hem ook te kennen.   
 



Het was de vrije wil die me ertoe bracht om dat doel in het leven te zoeken. Dat betekent dat 
onderzoeken wat het doel is, waarom we op de planeet zijn gezet, gezond is, zelfs goddelijk, want in 
dat proces ontdekken we wat Hij in ons heeft gelegd, en wat niet.  
 
De vrije wil dwingt ons om keuzes te maken 
Adam en Eva waren geschapen en met opzet geplaatst in een tuin die hen ertoe bracht hun vrije wil te 
gebruiken om voor Leven of dood te kiezen. Israël werd met opzet uit Egypte gehaald om Gods 
Woord te ontvangen en Hij zei toen: 'Ik heb deze dag leven en dood voor je neergezet, zegen en 
vloek. Kies daarom voor het leven... God dwong hen om een keuze te maken.  
 
In Johannes 6:1-13 kwam een groep van 5.000 mannen plus vrouwen en kinderen naar Jezus, en Hij 
wilde hen voeden. "Hij zei tegen Philip: 'Waar gaan we eten kopen, zodat we ze iets te eten kunnen 
geven?' Dit zei Hij om hem te testen, want Hij wist zelf wat Hij ging doen.  
 
God test ons niet met het kwaad, Hij test ons met keuzes. Hij stelt ons keuzes voor en kijkt dan naar 
ons om te zien wat we kiezen. En omdat we ofwel verstandig ofwel onverstandig kiezen, ofwel het pad 
van leven en zegening ofwel het pad van de dood, zijn we 100% verantwoordelijk en kunnen we Hem 
niets kwalijk nemen. Hij zal altijd doen wat Hij kan voor ons, gebaseerd op wat we kiezen.  
 
De vrije wil stelt ons in staat om te weten wat we hebben, en wat we niet hebben. De vrije wil geeft 
doel en betekenis aan het leven. De vrije wil dwingt ons om keuzes te maken, dwingt ons om 
verantwoordelijk te zijn voor onze daden, en in al deze dingen groeien we als mens, en groeien we als 
mens in Christus. Vrije wil betekent ook dat we emoties hebben, want robots hebben geen emoties... 
en we gaan daar volgende week mee verder om de serie af te sluiten.  
Tot dan,  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
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Dag allemaal, 
Het grootste probleem waar ik e-mails over krijg, betreft emoties en gedachten. We leven in een 
cultuur van korte video en geluidsfragmenten, die zijn ontworpen om emoties te beroeren, en die  
jagen op angsten en veronderstellingen, en zelden een beroep doen op de hogere en nobele emoties 
en gedachten van de mens.  
 
We zijn ook egocentrisch vanwege de gevallen menselijke natuur, levend in een beschadigde en 
gevallen wereld. Levenservaring zorgt ervoor dat sommige mensen nooit geleerd hebben hun emoties 
en gedachten onder controle te houden - ze leven naar wat 'emotionele redenering' wordt genoemd, 
die ik in eerdere 'Gedachten' heb behandeld. De vrije wil stelt ons in staat om een evenwicht te 
vinden. 
  
De vrije wil geeft ons de mogelijkheid om emoties te hebben en te leren hoe we ze kunnen 
beheersen. 
Omdat we geen robots zijn, maar soevereine wezens, betekent dit dat we de controle hebben over 
wat we denken, wat we voelen en hoe we handelen. Emoties zetten ons ertoe aan om te handelen en 
onze beslissingen te beïnvloeden. Emoties creëren een waarde voor onze wereld, maar ze zijn als 
rivieren, die elk in een bepaalde richting gaan en specifieke hoeveelheden water en inhoud met zich 
meedragen. Emoties stellen ons in staat om de hoogten en diepten van de menselijke ervaring te 
verkennen, en geven ons de mogelijkheid om een evenwicht te vinden tussen rede en emotie, want 
het leven vereist dat evenwicht om verstandige beslissingen te kunnen nemen.  
 
Paulus erkent het conflict tussen het deel van onze gedachten en emoties dat met de Heer wil 
wandelen en het deel dat dit niet wil, en schrijft in 2 Corinthiërs 10:4-6 "wij breken valse redeneringen 
af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen 
om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus." 
 



We hebben misschien zin om op een koude en regenachtige ochtend thuis te blijven, maar we gaan 
voorbij aan onze emoties en staan op en maken ons klaar om naar school of naar ons werk te gaan. 
Sommige christenen hebben die discipline niet als het gaat om hun gedachten en gevoelens over hun 
verlossing. Ze leven tegenstrijdig: In staat om emoties de baas te zijn om uit bed te komen en naar het 
werk te gaan, maar niet in staat om emoties en angsten onder controle te houden die hen vertellen dat 
ze God misschien te vaak hebben gegriefd en dat Hij hen uit het koninkrijk heeft geschopt.  
 
Emoties in de juiste balans en gehoorzaamheid aan Christus stellen ons in staat om correct te 
redeneren. Als die gedachten en gevoelens uit balans zijn, maken ze ons zo dat we, ook al zien we 
hoofdstuk en vers, we die aan de kant schuiven en ervoor kiezen andere verzen te lezen (vrije wil) die 
het eens zijn met hoe we ons voelen - bang voor onze redding, bang dat we de onvergeeflijke zonde 
hebben begaan. We kennen God niet door onze emoties, we kennen Hem door Zijn Geest in onze 
geest en door het Woord. Hij kan onze emoties zeker beïnvloeden, maar we kennen Hem niet door 
emoties.   
 
De vrije wil stelt ons in staat om te leven volgens moraal - een moraal die het onderscheid 
maakt tussen goed en kwaad. 
Een mens die kiest tussen een appel of een sinaasappel is niet anders dan een aap die kiest tussen 
een appel en een sinaasappel - we oefenen niet echt de vrije wil uit. Vrije wil houdt morele 
beslissingen in - offers maken omdat het juist is. Het juiste doen als niemand kijkt. 
 
We hebben de mogelijkheid om baas te zijn over een impuls, om  iets anders te gaan doen. Je hond 
kan een kamer vernielen, maar heeft geen moreel kompas dat hem leidt. Mensen hebben het 
vermogen om naar een situatie te kijken en deze te beoordelen, en emoties te negeren om het juiste 
te doen. Dat is onze beslissing. Niet die van God. Niet de duivel. De vrije wil dwingt ons om morele 
beslissingen te nemen.  
 
Mensen die weigeren de verantwoordelijkheid voor hun leven te nemen, willen net als die aap zijn die 
een sinaasappel kiest. Ze willen leven alsof hun daden geen gevolgen hebben, verbinden daar geen 
morele waarde aan. Ze kunnen stelen van een familielid en geen uiterlijke tekenen van wroeging 
uiten. Maar ze zijn geen aap. Hun leven is meer dan alleen het kiezen van welk voedsel ze eten, het 
gaat om het maken van morele keuzes, waarbij anderen betrokken worden die ze gekwetst hebben of 
geholpen. Verantwoordelijkheid nemen voor onze daden is wat de vrije wil ons geeft. Judas schreef in 
v4: 'Gebruik de genade van God niet als een vrijbrief voor de zonde'. De vrije wil stelt ons in staat om 
dat te doen - de zonde te rechtvaardigen omdat we in genade zijn. Of, we kunnen de genade van de 
vrije wil begrijpen die ons in staat stelt om een godvruchtig leven te leiden terwijl we als mens groeien 
en in Christus opgroeien.   
 
Is het jou opgevallen dat in de brieven van het Nieuwe Testament weinig aan de duivel wordt 
verweten? Heb je gemerkt dat alle auteurs leren om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen, met 
God te wandelen, in de nieuwe schepping in Christus te wandelen en te groeien in christelijk karakter 
en gedachten en emoties? De duivel wordt nauwelijks genoemd. Ze leggen de verantwoordelijkheid 
bij het individu. Kijk wat Jezus voor je gedaan heeft, groei en word volwassen en reageer zoals het 
hoort, omdat Iemand zo’n grote prijs voor je ziel heeft betaald! Dat is waar het allemaal om gaat.  
 
Vrije wil laat ons toe om hoop te hebben 
Toen God aan Abraham verscheen en een relatie met hem begon, maakte dat niet alleen alle 
religieuze formules irrelevant, maar het bracht ook hoop voor de mensheid. In Abrahams tijd was 
iedereen betrokken bij religieuze rituelen om de goden te plezieren. Ze leefden in de angst dat als ze 
iets verkeerds deden, ze de god of godin op één of andere manier beledigden, een ramp hen zou 
treffen. Toen God Abraham uitnodigde om Hem te leren kennen en dat aan de hele mensheid 
aanbood, bracht dat hoop. De mens kon doorgaan met het religieuze ritueel als ze dat wilden, maar 
ze hadden de vrije wil om de Almachtige God te kennen, om een relatie met Hem te hebben. De vrije 
wil stelt ons in staat om hoop te hebben, om de Vader te kennen, om te weten dat het ergste wat ons 
ooit zou kunnen overkomen, is dat we naar de hemel gaan. Dat is solide hoop en vertrouwen - een 
verzekering van de ziel die als een anker fungeert door de stormen van het leven.  
 
Vrije wil betekent dat falen nooit het einde is 
Toen ik in de 6e klas zat, had ik een geweldige leraar die ons altijd uitdaagde. Op een dag stelde hij 
ons deze vraag, terwijl hij op enige afstand van de muur stond. Terwijl hij halverwege richting de muur 



liep, vroeg hij bij iedere stap: Hoeveel stappen zouden er nodig zijn, als ik halverwege de muur wil 
gaan, voordat ik bij de muur ben? Er waren veel gissingen, maar zijn antwoord verbaasde ons: Nooit.  
 
In theorie betekent het, als we met iedere stap halverwege naar de muur gaan, we altijd nog de 
andere helft moeten gaan. Je zult die muur nooit bereiken. Dat was waarschijnlijk mijn eerste les in 
kwantumfysica, lol. Maar zijn punt is gerelateerd aan de vrije wil, die is dat je altijd een keuze hebt in 
dit leven. Falen is nooit het einde, er is altijd iets anders. 
 
Zelfs de dood is niet het einde. De Bijbel spreekt over een tijdsperiode dat nog moet komen en waarin 
Jezus als koning zal regeren over alle naties. Het spreekt over ons die met Hem heersen. Dan worden 
'komende eeuwen genoemd. De dood is niet het einde, het is slechts de opening van een nieuwe deur 
naar het volgende tijdperk in het leven. Een eeuwige God, die eeuwige wezens in Hem heeft 
geschapen, betekent dat er niet zoiets bestaat als een ultieme mislukking. Er is altijd een optie, altijd 
een voorziening die Hij voor elke situatie heeft getroffen. 
   
In ons geloof spreken we over God die een deur opent of sluit. De uitdrukking 'als God een deur sluit, 
opent Hij een raam' is ook te horen. Er is altijd een andere 'halfweg' beweging naar iets anders. Je 
kunt uiteindelijk niet falen.  
 
Absolute vrije wil is alleen Gods domein – Door Zijn wil kwam het universum te bestaan. Hij wilde de 
aarde laten bestaan.  
Hij wilde dat de mens zou bestaan. De mens is geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, daarom 
krijgen we ook een vrije wil, maar als geschapen wezens wordt onze vrije wil uitgeoefend binnen de 
grenzen van Zijn schepping, met die beperkingen. Maar ook, binnen die vrijheden. We zouden nooit 
weten wat we in Hem hebben als we geen vrije wil zouden hebben.  
 
Efeziërs 2:8-10 vertelt ons dat we Gods ‘maaksel’ zijn, omdat we gered zijn uit genade door geloof. 
Het Griekse woord ‘maaksel’ is ' poiema ' wat naar het Engels vertaald wordt als 'gedichten'. Paulus 
schreef: "Want wij zijn Gods gedichten, geschapen voor goede dingen, die God (Vader) van tevoren 
voor ons heeft bereid om in te wandelen".  
 
Wij zijn Gods gedichten, met een vrije wil om te wandelen in de dingen die Hij van tevoren heeft 
voorbereid - laten we in vertrouwen onze vrije wil in Hem uitoefenen. Volgende week een nieuw 
onderwerp, tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en ik op cwowi@aol.com 
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