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Liefde, Vrijheid, en Kwaad 
Vooronderstelt echte liefde een vrije wilbeslissing? 

 
Samenvatting 

 
Door de gehele geschiedenis van het nadenken over de vraag die 
Proculus zo indringend formuleerde - Si Deus est, unde malum? 
(“Als God bestaat, vanwaar komt het kwaad?”) – is het een immer 
gebruikte strategie van theïsten geweest om een beroep te doen op 
de vrije wil om God van blaam te zuiveren. Recentelijk is deze 
Free Will Defense versterkt met het argument dat de Schepper 
authentieke liefde van Zijn schepselen verlangt. Dat is alleen 
mogelijk als die schepselen daartoe de vrijheid hebben. Deze 
variant van de Free Will Defense heet de Relational Free Will 
Defense—en is het onderwerp van deze studie. Deze versie van de 
Free Will Defense berust op de opvatting dat mensen het 
vermogen hebben om vrij te over hun handelen te beslissen. In die 
zin zijn mensen eerste-bewegers (‘onbewogen bewegers’). Zij 
hebben de keuze om iets te doen of niet te doen. Deze opvatting 
van menselijke vrijheid heet in de Engelstalige discussie een 
‘libertarian view of freedom’ (libertijns) . Deze vrijheid geldt ook 
ten aanzien van liefhebben. De mens kan besluiten lief te hebben 
of niet.  Noch krachten buiten onszelf (zoals natuurwetten, andere 
mensen of God), noch krachten in ons (zoals overtuigingen, 
redenen, verlangens, karakter) bepalen zonder tussenkomst van 
de vrije wil wat wij doen. Moreel kwaad vindt zijn oorsprong in 
misbruik van deze door God gegeven vrijheid. Deze Relational 
Free Will Defense, met de haar kenmerkende vooronderstelling 
dat liefde de libertijnse vrije wil vereist, heeft breed ingang 
gevonden. In de huidige theologie en filosofie ondervindt ze 
weinig kritiek. De studie Liefde, Vrijheid, en Kwaad is een 
filosofische, theologische en existentiële kritische analyse van 
libertijnse vrijheid als voorwaarde voor liefde—en daarmee een 
kritiek van het fundament van de Relational Free Will Defense. De 
analyse ontvouwt zich in drie delen: 
 

Deel 1: Het Kwaad en het autonome hart. Een eerste probleem dat 
wordt geanalyseerd is dat de Free Will Defense veronderstelt dat 
er één probleem van het kwaad bestaat. Dat doet tekort aan de 
vele vormen van kwaad. We kunnen op concreet niveau en op 
abstract niveau meer soorten van kwaad onderscheiden. De 
meeste recente literatuur over de Free Will Defense handelt over 
het abstracte probleem van het kwaad en geeft daarvoor 
wijsgerige argumenten. Christelijke antwoorden op het abstracte 
probleem van het kwaad dienen echter niet alleen filosofisch te 
deugen maar moeten ook overeenkomen met Bijbelse inzichten. 
Bovendien mag de argumentatie niet strijdig zijn met hoe mensen 
concrete problemen van het kwaad emotioneel, persoonlijk en, 
cultureel ervaren en verwerken. 

Eerst worden de meest voorkomende reacties op het abstracte 
probleem van het kwaad besproken: de traditionele ‘Free Will 
Defense’ met zijn oorsprong in het antieke Hellenistische en 



vroeg-Christelijke denken. Daarna wordt de recente versterking 
van de Free Will Defense, de ‘Relational Free Will Defense’, 
besproken. Gebouwd op de schijnbaar onschuldige 
vooronderstelling dat liefde een libertijnse vrije wil vereist, is de 
‘Relational Free Will Defense’ de heersende aanpak geworden, 
bijvoorbeeld bij denkers als Vincent Brümmer, Gregory Boyd, 
Clark Pinnock, Norman Geisler, en vele anderen. Het libertijnse 
idee dat liefde op vrije wil berust  is ook buiten de theologie 
gemeengoed geworden. Het is  wijdverbreid, niet alleen in 
populair christelijk denken (bijv. Love Wins door Rob Bell) en in 
preken maar zelfs in Hollywood films (bijv. Bruce Almighty, The 
Adjustment Bureau). 

 In deze studie analyseer ik de gedachte dat authentieke 
liefde berust op een vrije beslissing. Ik analyseer  de rol van 
redenen die mensen voor hun keuzen hebben, oorzaken die hun 
keuzen leiden en ook  omstandigheden die mensen dwingen tot 
bepaalde keuzen. We onderscheiden drie vormen van 
oorzakelijkheid en noodzaak. Eerst fysische noodzaak (machinaal) 
en dan dwingende noodzaak (de noodzaak van de schutter). 
Beide ondermijnen ze een betekenisvolle liefdesrelatie, want ze 
reduceren een mens tot een radertje in de machine of een 
slachtoffer van manipulatie. Er is echter ook een derde vorm van 
noodzaak, die vaak met deze twee wordt verward: ‘de noodzaak 
van het hart’. Het ‘hart’ staat voor de ‘zetel’ van onze verlangens, 
redenen en overtuigingen, het geheel van duw- en trekkrachten 
die ons maken tot wie we zijn. Libertijnse vrijheid vooronderstelt 
een ‘ik’ dat boven dit geheel staat en autonoom besluit iets te doen 
of iemand al dan niet lief te hebben— ‘het ik als koningin’ zoals 
Leibniz het heeft beschreven. 

 De moeilijkheid van libertijnse vrijheid is dat het 
kiezende ik niet alleen vrij staat ten opzichte van fysiek 
dwingende krachten (machine; schutter) maar ook ten opzichte 
van het krachtenveld in de handelende persoon: diens eigen 
karakter, aanleg en geweten, samen: diens hart. Het bezwaar is 
dat het vrije ‘ik’ zelf zo vrij komt te staan tegenover alle 
persoonskenmerken. In deel 1 verdedig ik dat de 
persoonskenmerken die worden aangeduid met ‘het hart van de 
mens’ de drager zijn van de liefde voor een ander. Daarom kan er 
geen transcendent ‘ik’ zijn dat vrij staat boven alle verlangens 
voor het welzijn van een ander (en dank voor hun goede daden). 
Zo’n ‘ik’ zou niet de kenmerken hebben van iemand die echt 
liefheeft.  De gedachte dat echte liefde libertijnse keuzevrijheid 
vooronderstelt, laat geen ruimte voor de rol die het menselijk hart 
feitelijk speelt in de ‘keuzes’ om wel of niet lief te hebben. Ik 
bespreek argumenten die ontleend zijn aan het werk van Gregory 
Boyd, Hank Hanegraaff en Vincent Brümmer, en laat zien dat de 
idee van libertijnse vrijheid weliswaar een beroep doet op de 
‘common sense’, maar in feite berust op de verwarring van dwang 
en noodzaak met de redenen van het hart. Het is helder dat liefde 
onder ingebouwde of fysieke dwang niet het woord liefde 
verdient, maar daarmee is niet gezegd dat liefde die voortvloeit 
uit de kern van iemands karakter geen echte liefde is. Een 
voorbeeld is de liefde van de inwoners van Chambon in Zuidoost 



Frankrijk, die tijdens de Nazi bezetting zesduizend Joden hebben 
gered. 

 Onder verwijzing naar Jonathan Edwards' ‘Freedom of 
the Will’ wordt de relatie tussen de vrij kiezende persoon en ware 
liefde verder geproblematiseerd in de bespreking van enkele 
hedendaagse libertijnse denkers (Clark Pinnock; J.P. Moreland). 
Deze vrij-kiezende persoon transcendeert alle verlangens, 
impulsen, redenen en inzichten en staat daardoor onverschillig 
tegenover wat hij kan kiezen om te doen. Precies deze 
onverschilligheid van de transcendente ‘beslisser’ sluit de 
gevoelens van liefde uit die tot de aard van liefde behoren. 
Daarnaast is onduidelijk waarom de hartoverstijgende ‘beslisser’  
zou kiezen om wel of niet lief te hebben. Men komt dan terecht bij 
David Wiggins ‘kwantum-onbepaaldheid’—‘Well, that’s the way the 
subatomic particles happened to move’ en William Hasker’s  
verklaring  ‘Well, that’s the way I decided’ . Het mensbeeld dat in de 
libertijnse vrijheidsgedachte van de ‘Relational Free Will Defense’ 
wordt voorondersteld laat geen ruimte voor hetgeen de mens tot een 
liefdevol wezen maakt. 

 

Deel 2: Vrijheid en het aan slavernij onderworpen hart. Dit hoofdstuk 
onderzoekt of centrale inzichten van de ‘Free Will Defense’ vanuit 
Bijbelse perspectief juist zijn. Het Bijbelse mensbeeld toont diepere 
lagen van het menselijk bestaan dan het ‘common sense’ beeld 
van de mens. De antropologische inzichten die aan de Relational 
Free Will Defence ten grondslag liggen worden getoetst op hun 
‘diepte vermogen’, dat is hun vermogen om bijbels-theologische 
beschouwingen over vrijheid en gebondenheid van de wil en 
misbruik van leefregels en van de wet in de beschouwingen over 
menselijke vrijheid en liefde tot God en de medemens te 
integreren. De vraag is of deze verdieping de idee van een 
persoon die los van gevoelens vrij tot liefde besluit niet 
ondermijnt. In dit hoofdstuk worden drie argumentaties 
besproken die de libertijnse vrijheid in overeenstemming willen 
brengen met het bijbels-theologische gedachtegoed. 

De eerste argumentatie, die ik het “Morele Imperatief 
Argument” noem, probeert de conclusie van de libertijnse vrijheid 
te onderbouwen vanuit de Bijbelse gedachte dat mensen 
geroepen, bevolen en uitgenodigd worden om God lief te hebben. 
Dit argument is erop gebaseerd dat ‘moeten’ ‘kunnen’ vereist. Als 
ik iets echt niet kan, vervalt mijn morele verplichting. Dit 
argument heeft een lange geschiedenis in het denken van 
Pelagius, Erasmus, Immanuel Kant, Charles Finney, en ook bij de 
hedendaagse libertijn Norman Geisler. Helaas komt het ‘common 
sense’ argument ‘moeten impliceert kunnen’ in conflict met 
Bijbelse inzichten inzake het samengaan van morele plicht met 
moreel onvermogen. ’Moeten vereist kunnen’ staat op gespannen 
voet met de bijbelse analyses van de morele corruptie in het 
menselijke hart, onder andere in het Johannes-evangelie. Ik 
besteed in het bijzonder aandacht aan Norman Geislers 
verbinding van libertijnse vrijheid met het Bijbelse perspectief op 
genade: ‘met de hulp van genade impliceert moeten kunnen’. 
Vervolgens ontwikkel ik een antropologische kritiek van ‘moeten 



impliceert kunnen’. Dit postulaat maakt mensen tot wezens met 
verbazingwekkende morele competenties, die al wat ze moeten 
doen onderdaad ook kunnen doen. Zulke utopieën—zowel 
seculier als religies—hebben  altijd weer geprobeerd om dit 
optimistische mensbeeld te realiseren. Even vaak zijn ze mislukt 
omdat ze de diepere wortels van moreel kwaad in de mens niet 
zagen. 

De tweede argumentatie voor de libertijnse conclusie is het 
Schadelijke Weerstand Argument’ (Grievous Resistance 
Argument). Dit argument berust op de premisse dat het berouw 
van God dat hij de wereld geschapen had, veronderstelt dat 
mensen het fout doen en dat veronderstelt dat God hun vrijheid 
heeft gegeven om hun eigen zaken te regelen. God kan immers 
alleen spijt hebben over de mens als de mens de libertijnse 
vrijheid had zich anders te gedragen dan God wil. Deze cruciale 
vooronderstelling lijdt echter aan conceptuele vereenvoudiging 
wat betreft de eigenschappen van God. In de wijsgerige theologie 
moeten we rekenen met een zowel-als. Bijbelse theologie tekent 
God enerzijds als soeverein die toelaat wat er in de wereld 
gebeurt. Anderzijds is God in relatie tot de mens. Sprekend over 
God kan men enerzijds zeggen dat God als soeverein de gang van 
zaken in de wereld toelaat maar anderzijds berouw heeft over wat 
mensen doen. Een voorbeeld is de kruisiging die God enerzijds 
toelaat en anderzijds betreurt. In de discussies over de Free Will 
Defence hanteert men een versimpeld godsbeeld. In de analyse 
van Gods betrokkenheid bij wat gebeurt wordt het innovatieve 
antwoord van Gregory Boyd besproken; Boyd wil de libertijnse 
vrijheid verenigen met Gods controle over moreel kwaad, met als 
voorbeeld Handelingen 4:24-30. 

De derde argumentatie voor de libertijnse visie is wat ik het 
“Relationele Visie Argument” (Relational Vision Argument) 
noem. Dit argument gaat uit van de vooronderstelling dat er een 
authentieke liefdesrelatie geen ruimte laat voor de eis dat de 
ander de liefde beantwoordt—zoals  Clark Pinnock terecht stelt. 
Dit is inderdaad een dimensie van de horizontale liefdesrelatie 
van mens tot mens.  Een eindig mens kan een ander niet dwingen 
hem of haar lief te hebben zonder het persoon-zijn van de geliefde 
tekort te doen—waardoor het geen liefde meer is. Dit 
fundamentele inzicht van het Relationele Visie Argument en ook 
van de Relational Free Will Defense is juist. 

Deze beperking binnen de horizontale relaties van mens tot 
mens wordt echter vaak geprojecteerd op de relatie tussen God en 
mens, maar het is de vraag of men kenmerken van intermenselijke 
relaties op de relaties van God met mensen mag projecteren. In de 
bespreking van het Relationele Visie Argument worden de 
argumentaties van I. Howard Marshall en John Eldredge 
besproken. Als aannemelijk kan worden gemaakt dat God mensen 
op een andere manier kan bereiken dan mensen elkaar, dan is het 
mogelijk dat Gods liefde mensen ertoe kan brengen Hem lief te 
hebben zonder dat Gods werking in het menselijk hart afbreuk 
doet aan hun menselijkheid. Het Relationele Visie Argument doet 
tekort aan de diepte van het Bijbelse beeld van God, als bij  God 
dingen mogelijk zijn die voor de mens onmogelijk zijn. 
 



Deel 3: Liefde en het herstelde hart. Deze laatste mogelijkheid—dat 
de Bijbel aan God vermogens toeschrijft waarover mensen als 
eindige wezen niet beschikken—is de kern van deel 3. Uiteindelijk 
hangt niet alleen het Relationele Visie Argument maar heel de 
Relational Free Wil Defense hiervan af. Zelfs de gangbare 
oplossing voor de logisch-abstracte formulering van de theodicee-
vraag hangt af van de vraag of God op andere wijze werkt dan 
mensen kunnen. Als mensen niet zomaar een vrije wil hebben om 
Gods liefde te beantwoorden, dan is de vraag of de Bijbel aan God 
het vermogen toeschrijft om op andere wijze dan mensen kunnen 
authentieke liefdesrelaties tot stand te brengen zonder hen van 
hun menselijkheid te beroven—zoals bijvoorbeeld de noodzaak 
van de machine en de dwang van schutter doen? Vanouds af aan 
is in de kerk over de verhouding van Gods initiatief en het 
menselijke antwoord nagedacht. Voor een precieze analyse 
worden er vijf mogelijke antwoorden onderscheiden op de vraag 
naar het aandeel van God en de mens in hoe de menselijke liefde 
tot God tot stand komt: de overtuiging van het menselijke hart; 
samenwerking tussen God en mens; activering van de mens; 
hervorming van het menselijk hart; en werking buiten het hart 
om. 

In dit deel van de studie betreden we het terrein van de 
inzichten die in de Bijbel zijn overgeleverd. Eerst bespreken we 
het spanningsveld van liefde als ‘handelen dat God belooft’ 
enerzijds en ‘handeling die God aan de mens beveelt’ anderzijds 
zoals dat in de Hebreeuwse Bijbelboeken naar voren komt. 
Daarna volgt een uiteenzetting op grond van de Johanneïsche 
geschriften. Johannes' antwoord op de vragen over de oorsprong, 
identiteit en bestemming van de gelovige, lost het spanningsveld 
tussen goddelijke en menselijke handelen niet op maar verhoogt 
de fundamentele spanning. De goddelijke handelsbevoegdheid 
beperken tot het overtuigen van het menselijke hart, 
samenwerking tussen God en mens of activering van de mens, 
zoals libertijnse vrijheidsopvatting vereist, helpt niet om de 
andere kant vast te houden: de belofte en realiteit van Gods 
handelen. De gedachte dat God buiten het menselijke hart 
omwerkt, verliest juist de andere pool van het spanningsveld, de 
betrokkenheid van de mens—met hart en ziel—daarin. De 
tweeledige nadruk op goddelijk handelen en menselijke 
verantwoordelijkheid komt het beste tot zijn recht in een niet-
libertijns perspectief  waarin is verdisconteerd dat God het hart 
van de mens vernieuwt. In dit proces lopen goddelijk en menselijk 
handelen dooreen, getuige de bede: ‘Schep, o God, een zuiver hart 
in mij’ (Ps 51:12 NBV). 

Als deze conclusie verantwoord is, dan berust de claim van 
de ‘Relational Free Will Defense’ dat libertijnse vrij wil 
noodzakelijk is, op een onvermogen om een cruciaal onderscheid 
tussen Schepper en schepsel te vatten. Het verschil tussen Gods 
handelen en menselijk handelen mag niet worden genegeerd.  
Gods bemoeienis met mensen kan niet doorzichtig worden 
gemaakt. Dat geldt al helemaal inzake de ontwikkeling van de 
liefde tot God.  Eindige schepselen zijn beperkt in hun vermogen 
om liefde te doen beantwoorden, maar de Schepper is niet door 



dergelijke beperkingen gebonden. God heeft toegang tot en gezag 
over het menselijke hart, op een zodanige wijze dat Hij onze 
innerlijke telos kan heroriënteren op liefde zonder onze 
menselijkheid aan te tasten. De fundamentele vooronderstelling 
van de Relational Free Will Defense is dat mensen andere mensen 
niet actief tot wederliefde kunnen brengen, maar ze projecteert de 
beperktheid van de mens als schepsel op God als Schepper.. 
Omdat wij als mensen niet kunnen bewerken dat wie wij 
liefhebben onze liefde beantwoordt, zou God dat ook niet in zijn  
liefde voor mensen kunnen zonder onze menselijkheid op te 
heffen. De vooronderstelling dat de Schepper aan dezelfde 
beperking is gebonden als schepselen is niet geloofwaardig. 

Hierna worden denkers besproken die Gods handelen in de 
wording van geloof en liefde tot God erkennen maar verdedigen 
dat die de vrije wil van de mens in tact laat. Vincent Brümmer 
onderscheidt tussen bijdragende en voldoende oorzaken. Zo 
combineert Brümmer het bijbelse motief van Gods rol in het 
bewerken van liefde tot God met de libertijnse vrije wil.  In de 
bespreking van zijn visie worden bezwaren tegen deze combinatie 
van Gods handelen en menselijke libertijnse vrije wil 
aangevoerd—uiteindelijk is er geen ‘Heart Reformation’.   Jerry 
Walls heeft een heel ander bezwaar. Hij verwijst naar het 
theodicee probleem.  Als God dan het vermogen heeft om het 
menselijke hart zo te vernieuwen dat het tot authentieke liefde 
komt, waarom, zegt Walls, wordt dit vermogen zo weinig in onze 
van liefde verstoken wereld toegepast? Dit bezwaar wordt 
weerlegd met een argumentatie in lijn met hoe Alvin Plantinga, 
Peter van Inwagen en William Alston het abstracte probleem van 
de verhouding tussen Gods goedheid en het kwaad hebben 
beantwoord. Walls voert de schaarste van menselijke liefde in de 
wereld aan als reden om niet te geloven in een God die 
verandering van het hart kan bewerken. Daarmee bevindt hij zich 
in het overigens goede gezelschap van niet-theologen als William 
Rowe en Paul Draper. Hun respectievelijke standpunten berusten 
op het notoir moeilijk te bewijzen conclusie van ‘Ik zie het niet’ tot 
’dus is het er niet’ (Alston). Daarbij wordt vooronderstelt dat 
eindige mensen aan de hand van hun morele maatstaven 
conclusies kunnen trekken over een Wezen dat alle verstand te 
boven gaat—quod non! 

Na de bespreking van de bezwaren van Brümmer en Walls 
volgt het sluitstuk van deel 3 waarin het idee van libertijnse 
vrijheid  onder de loep wordt genomen vanuit de vraag of het  
klopt op de existentiële realiteit van geloof. In dit gedeelte 
ontwikkel ik het Argument van de Reformatie van het Hart. 
Gebed om de vernieuwing van het hart zijn een onmisbaar deel 
van hoe wij in concrete situaties met allerlei concrete vormen van 
kwaad behoren om te gaan.  Bij concrete onzedelijkheid en 
klaploperij  in Thessalonica bidt Paulus ‘Moge de Heer uw liefde 
voor elkaar en ieder ander groter maken’ (1Thes. 3:12). Libertijnse 
vrijheid, of het nu begrepen wordt vanuit het gelijke 
mogelijkheden, het waarschijnlijkheids- of het hybride model, 
maakt zulke gebeden onmogelijk, en ontneemt ons  één van de 
belangrijkste bronnen voor een krachtig en geloofwaardig 



relationeel antwoord op de blitzkrieg van de anti-liefde krachten in 
deze wereld. In de eenentwintigste eeuw moet de kerk de anti-
liefde krachten van consumentisme, mensenhandel, economische 
uitbuiting, de aantrekkingskracht van egoïsme en tal van andere 
heel concrete vormen van kwaad trotseren. Christenen stellen hun 
hoop op God en bidden dat God de harten van mensen moge 
vernieuwen. Doordat de Relational Free Will Defense de 
libertijnse vrije wil als conditie voor echte liefde voorstelt, snijdt ze 
de mogelijkheid af om een beroep op God te doen.  

De epiloog van Liefde, Vrijheid, en Kwaad, biedt een aantal 
reflecties op hoe wij van libertijnse vrijheid tot een dieper begrip 
van vrijheid kunnen komen dat beter laat zien wie wij zijn als 
mensen met een onrustig hart vol verlangen en wie God is als een 
uniek, uitzonderlijk Wezen met gezag ook over ons hart. Ik hoop 
dat Liefde, Vrijheid, en Kwaad ertoe bijdraagt aan de doordenking 
van de christelijke visie op de goedheid en macht van God, de 
waarde van de mens en de aard van authentieke menselijke liefde 
en vrijheid zonder af te doen aan de wijsgerige geloofwaardigheid 
van de Christelijke levensbeschouwing.  

 


