
   
 
 

 

 

het woord van de week 
 

 
Handelingen 4:12 

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook 
onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, 

waardoor wij behouden moeten worden.  
 
De voor deze week gekozen tekst zal niet bij iedereen in goede aarde vallen. 
Immers, pluriformiteit en tolerantie zijn in. Dit tekstwoord vloekt onomstotelijk 
met deze beide begrippen. We hebben hier te maken met een Bijbelvers dat 
zonder meer voor slechts één uitleg vatbaar is - het laat geen enkele andere 
ruimte dan te constateren, dat er maar één weg tot behoud is, één God - Jezus 
Christus. Het impliceert niets minder en niets meer dan dat er maar één geloof 
het juiste geloof is - het christendom.  
 
Deze tekst is alleen daarom dan ook al niet gekozen voor een toespraak voor 
de onlangs gehouden samenkomst in Utrecht onder de noemer ‘In vrijheid 
verbonden’.1 Wie vanuit de pers kennis heeft genomen van deze samenkomst 
en op de site van de ‘organisatoren’ ronddoolt,2 zal zich zeker, kijkend naar de 
lijst van ondertekenaars van de verklaring, (moeten) verbazen.  
Het blijkt dat er op het christelijk erf kerken en organisaties zijn, die schijnbaar 
bovenstaande tekst of nog nooit gelezen, of nog nooit overdacht hebben. 
Gelukkig heeft de orthodoxe en een deel van de evangelische hoek verstek 
laten gaan. Daarentegen onderschrijft een EA, Evangelische Alliantie en de 
VPE, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, deze verklaring - die 
lijnrecht in tegenspraak is met het bovenstaande Schriftwoord - wel.  
 
Petrus sprak deze woorden nota bene ten overstaan van de Joodse raad. Is hij 
boud? Onverdraagzaam? Of moet je juist hier denken aan het Bijbelwoord waar 
de profeet zegt dat God geen behagen heeft in de dood van een zondaar, maar 
juist daarin dat de mens, wie ook, behouden worde (Ezech. 33:11). De 
onverdraagzaamheid is dus liefde van Gods kant, voor de Jood en de heiden! 
Voor u en mij! 
 
Het mogen culturele fenomenen genoemd worden, de andere godsdiensten en 
levensbeschouwingen, maar naast dat het humanisme elke God loochent, zijn 
die andere religies - zowel wetenschappelijk als Bijbels - afgoderij. 
 
De christen hoort te claimen wat God claimt. Waar tekent u, jij voor? Hoe ook, 
besef dat er buiten Jezus Christus geen behoud is en al helemaal niet onder 
passer en winkelhaak. 

 
Zie ook Actueel – klik HIER

                                                      
1 Op maandag 25 januari j.l. kwamen onder de noemer “ In vrijheid verbonden” en in het bijzijn van koningin Beatrix, zes 
religieuze en levensbeschouwelijke stromingen bijeen om aandacht te vragen voor verdraagzaamheid en respect voor de 
verschillen tussen mensen. De bijeenkomst werd georganiseerd om de waarde en rijkdom van de levensbeschouwelijke en 
religieuze verscheidenheid in Nederland te benadrukken en te benutten. Centraal daarbij stond het thema 'Wat verbindt ons en 
waar moet het heen'. In totaal 23 organisaties hebben de daarbij horende verklaring ondertekend, waarvan 13 
islamorganisaties, 1 Joodse, 1 hindoeïstische, 1 Boeddistische, 1 humanistische, 1 interreligieuze en 5 christelijke. Die laatsten 
zijn Samen Kerk in Nederland (SKIN), de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Alliantie, het Landelijk Platform 
Pinkster- en Volle Evangeliegemeenten (VPE) en het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindten. Van de Raad van kerken zijn 
onder meer de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Kartholieke Kerk lid. De grondslag van het initiatief, is de Unie van 
Utrecht (1579) - boeiend is het om de weergegeven symboliek daarvan eens te bestuderen... (zie de bij noot 2 aangegeven 
link of klik hier voor de bijlagen; let vervolgens op de naam van J.A. van Lawick en de orde waarvoor hij staat: Orde van 
Malta - een ordinaire vrijmetselaarsorde. 
2 http://www.invrijheidverbonden.nl/
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