
 Vragen aan de Fontein 
 

ALVERZOENING  (2) 
 VRAAG:  Ik worstel met hetgeen ik lees in 1Tim. 2:4. Daar lees ik, dat God wil, dat alle 
mensen behouden worden. Zal ik uiteindelijk mijn ongelovige zoon toch nog in de hemel 
ontmoeten? 
 
ANTWOORD. Hoe valt dat te rijmen: aan de ene kant een God die wil, dat alle mensen 
behouden worden en aan de andere kant de wetenschap, dat dat niet gebeurt.  Is God dan niet 
zo almachtig, dat Zijn wil wet is?  Zo eindigen we het vorige artikel. 
Laten we deze keer eens nauwkeurige kijken naar de gebruikte woorden. 
 
‘ALLE’ . Als wij dit woordje ‘alle’ lezen in de Bijbel, moeten we nagaan, of het werkelijk 
wel de betekenis heeft van ‘iedereen’. Dat is niet vanzelfsprekend. Zo lees ik in Mr 1:5,  ‘het 
gehele Joodse land liep tot hem ( = Johannes de Doper ) uit en alle inwoners van Jeruzalem, 
en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden.’   
 
Iedere lezer zal met mij eens zijn, dat onmogelijk alle inwoners van geheel Israël en 
Jeruzalem, niemand uitgezonderd,  naar Johannes toekwamen om onder belijdenis van zonden  
gedoopt te worden. Als wij opmerken, dat op Koninginnedag en op Hardzeildag heel Sneek 
uitloopt, dan bedoelen we uiteraard, dat heel veel mensen de festiviteiten bezoeken die 
verbonden zijn aan deze dagen, maar dat uiteraard ook veel mensen thuisblijven. Uit de 
context en het geheel van de Bijbel moet dan ook blijken, of ‘alle’ alle mensen aanduidt of 
‘heel veel, allerlei’.  Omdat uit het geheel van de Bijbel blijkt, dat ‘geloof’ voorwaarde is om 
behouden te worden (Mt 9:22; Mr 5:34; 10:52; Lu 7:50;  8:48,50;  17:19; 18:42; Ro 10:9; 1Co 
15:2; Ef 2:8; 1Ti 2:1), evenals het aanroepen van de naam van de Heer (Joe 2:32; Hnd 2:21; 
4:12; Ro 10:13), het zoeken bij de Heer (Heb 7:25) enz. enz. blijkt logischerwijs 
concluderend, dat  ‘allen’ in o.m. 1Ti 2:4 en 2Pe 3:9 niet ‘iedereen’ hoeft te betekenen. 
 ‘WIL van GOD’. Maar er is in de eerdergenoemde verzen wel sprake van ‘de wil van God’ 
en, staat er niet in Ro 9:19, dat niemand de wil van de Here God kan weerstaan? Om de 
genoemde teksten goed te kunnen begrijpen, zullen we moeten weten wat we onder de ‘wil 
van God’ hebben te verstaan. In de theologie maakt men op Bijbelse gronden het onderscheid 
tussen: 

a. ‘De verborgen wil van God ( men spreekt ook wel van ‘Gods Raadsbesluit’ of  ‘Gods 
soevereine wil’ ). Dat houdt het geheime plan, wil en voornemen in, dat de Here God 
met de wereld heeft (Ps 33:11; 73:24; Jes 28:29; 46:10; Hnd 2:23; 4:28; Ef 1:5,9,11; 
Ga 1:4).  Deze ‘verborgen wil van God’ bestond al voor de wereld was geschapen (Mt 
13:35; 25:34; Joh 17:24; Ef 1:4; Heb 4:3; 1Pe 1:20; Op 13:8; 17:8), ze is wijs, 



onvoorwaardelijk (Ro 11:33,34) en onveranderlijk (Ps 33:11; Spr 19:21). Deze wil 
betreft enkel de kinderen van God, maar het bijzondere is, dat de gelovigen deze wil 
niet kennen en ook niet kunnen beïnvloeden. In het NT wordt deze verborgen wil van 
God  vaak met het Griekse woord ‘boulomai’ aangeduid. 

b. ‘De geopenbaarde wil van God’ ( ook wel ‘Gods wegen’ of  ‘Gods morele wil’ 
genoemd ). Men noemt dit ook wel ‘de wensende wil van God’, omdat God in Zijn 
Woord heeft laten optekenen datgene wat Hij graag wil dat de mens doet en/of denkt.  
De Heer heeft de mens geschapen met een vrije wil, d.w.z. een mogelijkheid om te 
gehoorzamen, maar ook de mogelijkheid om dat niet te doen. Voorbeelden van die 
zgn. ‘geopenbaarde wil van God’ zijn o.m. : Mt 23:37; Lu 13:34; Joh 7:17 en Op 
22:17.  In het Grieks wordt het woord ‘thelo’ gebruikt. 

 
Wanneer we nu teruggaan naar onze uitgangsteksten, 1Ti 2:4 en 2Pe 3:9, dan blijkt, dat in 
beide teksten voor ‘wil’ het Griekse ‘thelo’ wordt gebruikt hetgeen, zoals eerder gezegd, 
aanduidt, dat hier sprake is van Gods verlangen.  
Het is geweldig, dat we uit Gods Woord mogen weten, dat het diepe verlangen van de Here 
God is, dat alle mensen behouden worden. Zegt de bekendste tekst uit de gehele Bijbel niet: 
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe’ (Joh 3:16).  
In deze tekst staat overigens ook de voorwaarde voor behoudenis, nl. geloof in Jezus Christus. 
Wie even verder leest, leest ook de ernstige gevolgen van het niet aannemen van de Here 
Jezus als Verlosser en Zaligmaker.  
 
Ik begrijp ten volle het diepe verlangen van de vragenstelster.  Wie verlangt niet, dat het 
liefste dat men op aarde bezit, hetzij man, vrouw, kind, kleinkind, ouders, vriend(in) enz. 
behouden zal zijn voor de eeuwigheid.  Maar wat houdt die eeuwigheid,  Bijbels gezien, dan 
in? Daarover hoop ik DV de volgende keer iets te schrijven. 
 
Gods rijke zegen gewenst bij het lezen en bestuderen van het bovenstaande. 
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