
ds. Frans Wisselink (NGK Doorn en GKv Driebergen) – blz. 1 

preek 18 september 2022 

thema Alleen Jezus kan je redden! 

tekst Handelingen 4:12: “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn 

naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt” 

liturgie:  

votum = LvdK Gezang 479 (Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met 

haar wel en wee) 

groet met gesproken amen Opwekking 589 (Ik wil juichen voor U, mijn Heer) 

gebed Kinderopwekking 201 (Lees maar in de Bijbel; 

https://www.youtube.com/watch?v=oc8qTpl62RE) 

kinderen naar hun club  

preek deel 1  

lezen Handelingen 4:5-12  

preek deel 2 Opwekking 331 (Give thanks with a grateful heart) 

preek deel 3  

geloofsbelijdenis = Sela: Juicht / Hij is verheerlijkt (Juicht, want Jezus is Heer) 

afscheid  

bevestiging  

opdracht LvdK Gezang 473:1,4,5,10 (Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer) 

gebed  

kinderen komen terug  

collecte Opwekking 263 (Er is een Verlosser; vers 1,2,3 kerkenraad; vers 4,5 

allen) 

zegen met gesproken amen  

 

preek deel 1 

In de tijd dat Jezus op aarde is, gaat er een golf van enthousiasme door het land. 

Massa’s mensen komen naar Jezus toe want wat Jezus doet is geweldig en wat Hij zegt 

maakt diepe indruk. Hij heeft groot nieuws voor wie arm is, voor wie gevangen zit, voor 

wie niks kan zien. Hij heeft groot nieuws voor iedereen die een zwaar leven heeft. God 

heeft gezegd dat er ooit een nieuwe tijd zal aanbreken! En dat is nu! zegt Jezus (Luc. 

4:14-21). Ik kan me voorstellen dat je daar enthousiast van wordt! Wat moet het 

bijzonder zijn geweest om dat mee te maken! om daar getuige van te zijn! 

Maar het enthousiasme verdwijnt. 

Want iedereen heeft zo zijn verwachtingen van Jezus, maar Jezus beantwoordt daar niet 

aan; Hij stelt teleur. Sommigen gaan daarom bij Jezus weg; ze hadden zo’n hoop dat het 

goed ging komen met hun leven maar het wordt niks want Jezus lost hun problemen toch 

niet op. Anderen waren bang geweest voor Jezus omdat Hij hun gezag aantastte maar ze 

maken gretig gebruik van de teleurstelling van de massa; ze mobiliseren het hele volk 

tegen Jezus om zo hun eigen positie veilig te stellen. Weer anderen hebben er geen hoop 

meer op dat het nog goed gaat komen maar ze blijven Jezus trouw en ze zijn bereid om 

strijdend met Jezus ten onder te gaan. 

Maar dan … 

Eerst komt het bericht dat Jezus is opgestaan. Het graf waarin Hij gelegd was, blijkt leeg 

te zijn. Zijn leerlingen krijgen Hem te zien. Het verwart hen want dit hadden ze niet aan 

zien komen. Sommigen zijn zelfs bang als ze Hem voor het eerst weer zien. Jezus helpt 

hen over hun angst heen. Voor Hij in de hemel opgenomen wordt, vertelt Hij nog dat Hij 

alle macht heeft ontvangen, zowel in de hemel als op aarde. Zegenend vertrekt Hij. Zijn 

https://www.youtube.com/watch?v=oc8qTpl62RE
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leerlingen gaan vol goede moed terug naar Jeruzalem. Tien dagen later gebeuren er 

spectaculaire dingen zodat de mensen in Jeruzalem zich massaal gewonnen geven aan 

Jezus. En steeds opnieuw melden zich nieuwe mensen die ontdekken dat je echt bij Jezus 

moet zijn. Ze aanvaarden Jezus als de redder die door God was aangekondigd, ze 

erkennen Hem als de Zoon van God, ze willen bij Hem horen en ze laten zich daarom 

dopen. 

Het enthousiasme is helemaal terug. 

Op allerlei manieren blijkt dat er een nieuwe tijd is aangebroken. In de gemeente zie je 

een grote eensgezindheid, heel veel geloof in God, heel veel gebed, heel veel liefdevolle 

verbondenheid. En de apostelen laten Gods kracht zien. Het lijkt wel of Jezus zelf weer 

terug is gekomen want er gebeuren opnieuw buitengewone dingen. 

Het is te danken aan de heilige Geest. 

Op een dag kan een verlamde man ineens lopen. 

Iedereen praat erover. Ze kennen hem allemaal wel want hij zat altijd bij de ingang van 

het tempelplein. Maar nu zit hij daar niet langer want hij loopt: hij springt en hij danst en 

hij brengt eer aan God vanwege zijn redding. Het is echt diezelfde man die altijd bij de 

ingang van het tempelplein zat, die man die nooit heeft kunnen lopen! Nu loopt hij 

warempel! Hoe kan het? Ze raken er niet over uitgepraat. 

Petrus legt het graag uit. 

Wij hebben dit niet gedaan, zegt hij. Dus kijk maar niet zo naar ons. Want het komt niet 

door onze kracht of door ons geloof dat die man nu zo loopt te springen en te dansen. 

Dat komt door Jezus. Jullie hebben Hem gedood, terwijl Hij notabene het leven kwam 

brengen. Jullie hebben Hem gedood maar God heeft Hem uit de dood laten opstaan en 

het is aan Hem (aan Jezus) te danken dat deze man nu ineens kan lopen. 

Deze uitleg roept twee soorten reacties op. 

Een paar duizend mensen ontdekken dat je echt bij Jezus moet zijn; wat moet dat een 

opsteker zijn geweest voor de gemeente. Maar anderen worden nijdig; ze hadden gedacht 

dat ze eindelijk van Jezus en van de praatjes over Jezus bevrijd waren maar nu gaat het 

alweer over Hem. Dat moet stoppen! Ze laten daarom Petrus en Johannes gevangen 

zetten om de volgende dag te beslissen wat er met hen moet gebeuren. 

Hoe gaat dat aflopen? Daarover lezen we Handelingen 4:5-12. 

preek deel 2 

Alleen Jezus kan je redden! Dat roept vragen op. 

Je kent vast wel een man of een vrouw die veel voor andere mensen doet; een fijn mens 

voor wie je God kunt danken; maar … het is iemand die niks met Jezus heeft. Hoe loopt 

het met zo iemand af? Wordt zo iemand niet gered? Immers: alleen Jezus kan je redden! 

Misschien ken je wel kinderen die niets over Jezus horen omdat hun ouders Jezus niet 

kennen of niks willen weten van Jezus. Gaan zulke kinderen voor eeuwig verloren? 

Paulus schrijft een keer (in Ef. 1:4): “Al voordat de wereld gemaakt werd, koos God ons 

uit om bij Christus te horen. Daardoor kunnen wij als heilige en volmaakte mensen voor 

Gods troon staan. God houdt van ons”. Dat vind ik zo mooi! Dat bemoedigt me! Daar 

word ik blij van! Maar er zit ook een andere kant aan. Waarom kiest God ons uit maar 

anderen niet? Voor je gevoel is dat gewoon niet eerlijk tegenover die anderen! God weet 

toch alles! Alles ligt toch al vast! Waarom zorgt God dan niet dat alle mensen bij Hem 

gaan horen? 

Hoe zouden jullie op deze vragen ingaan? 

Ik weet nog heel goed hoe ik reageerde toen ik wat jonger was. Dan zei ik van iemand 

die veel voor andere mensen doet: zo iemand doet misschien wel heel veel mooie dingen 

maar goeie daden kunnen je niet redden; alleen Jezus kan je redden. En dan zei ik van 

kinderen in Afrika die nooit van Jezus gehoord hebben: die zijn verloren en dat ligt niet 

aan God maar aan de ouders, de grootouders, de overgrootouders …, want als je ver 
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genoeg teruggaat kom je uit bij mensen die over God gehoord hebben maar het niet 

hebben doorverteld aan hun kinderen. Achteraf schaam ik me dat ik dit zo gezegd heb. Ik 

weet waarom ik het zo zei. Ik wilde het beleid van God verdedigen. Ik probeerde te 

begrijpen wat God zei en ik wilde daar gehoorzaam in mee gaan. 

Maar nu besef ik dat ik Gods beleid niet hoef te verdedigen. Dat zou ik niet kunnen want 

ik ben God niet en God is veel groter dan ik ben en zijn gedachten zijn zo verheven dat 

ik ze niet kan volgen omdat het te groots is. Ik ben bescheidener geworden. Van iemand 

die veel voor andere mensen doet maar niks met Jezus heeft, daar zeg ik nu van: ik dank 

God voor al het goede dat zo iemand doet; het is niet aan mij om te bepalen wat er van 

zo iemand gaat worden en waar hij terecht komt als hij sterft; ik leg het in Gods hand. 

Van kinderen in Afrika die nooit van Jezus gehoord hebben, daar zeg ik nu iets 

soortgelijks van. Ik ga er niet over wie wel of niet in de hemel komt. God is de enige die 

daarover gaat! Zijn liefde is groot en zijn macht is zo mogelijk nog groter. Hij stuurde 

zijn eigen Zoon naar ons toe (wat een liefde!) om alles te herstellen. En de afgezanten 

van zijn Zoon, de apostelen, maken duidelijk: 

Alleen Jezus kan je redden! Dat gaat over jou zoals je bent. 

Het gaat er niet over dat jij als je sterft naar de hemel gaat. Het gaat over veel meer dan 

dat: het gaat over jou zoals je functioneert. Dat kun je duidelijk zien bij die man die 

dankzij Jezus in één klap weer op zijn benen kan staan, letterlijk. En dat belooft God ook 

aan jou. Alles waarin jij beperkt bent, daar doet Jezus wat aan. Sommige dingen worden 

hier en nu direct opgelost. Andere dingen gaan geleidelijk aan over. Van weer andere 

dingen blijf je last houden. Maar er komt een moment dat alles helemaal oké is aan jou. 

Dat doet Jezus. 

Alleen Jezus kan je redden! Dat gaat over ons. 

Het gaat niet over jou in je uppie of over de happy few. Het gaat ook niet over ‘ons’ 

tegenover ‘hen’. Het gaat over ons (mensen) samen. Dat zie je heel mooi bij Petrus in 

Handelingen 4. Hij wordt scherp aangevallen door de leiders van het volk. Ondanks dat 

weet hij zich met die leiders verbonden. Voor Petrus en Johannes geldt, samen met de 

leiders van het volk: “Door niemand anders kunnen wij worden gered”: door niemand 

anders kan ik (Petrus) worden gered; door niemand anders kunnen jullie (leiders van het 

volk) worden gered. God doet er alles aan om de ramp van de zondeval te boven te 

komen. Hij wil het herstel van alle dingen. Hij vindt ziekte vreselijk. Hij houdt er niet 

van dat mensen moeten leven met beperkingen. Hij wordt niet blij van natuurgeweld. Hij 

wil niet dat mensen tegen elkaar geweld gebruiken. Hij werkt aan de vrede en via alles 

wat Jezus gedaan heeft (met als absolute topper: zijn overwinning van de dood) heeft 

God bewezen dat het daarnaar toe gaat. En daarom: 

Alleen Jezus kan je redden! Daar heeft God eeuwenlang aan gewerkt. 

De Bijbel staat er vol van hoe God het herstel van alle dingen heeft aangekondigd en hoe 

Hij het heeft voorbereid en hoe Hij het waar maakt en hoe Hij het gaat afronden. Wat 

een inzet van God! Dat was nodig, want: 

Alleen Jezus kan je redden! Dat roept tegenspraak op. 

Blijkbaar is het moeilijk te aanvaarden. Dat zie je in de geschiedenis van Handelingen 3 

en 4. De leiders van het volk kunnen er niet onder uit dat er een wonder is gebeurd. Het 

is immers bewezen! Iedereen weet dat die ene man z’n leven lang niet heeft kunnen 

lopen. En nu zien ze hem lopen; dat is een feit. Het wonder is een feit. Maar ze kunnen 

er niks mee en daarom willen ze niet nadenken over de betekenis van dit wonder. 

Zelfs mensen die wonderen zien gebeuren, vinden het al moeilijk om Jezus te 

aanvaarden als hun redder. Wat moet jij dan, als je eigenlijk niks bijzonders meemaakt. 

Je gaat elke dag naar school of naar je werk; je hebt elke dag zo je dingen; het is 

eigenlijk heel gewoon, allemaal; wonderen? die zie je niet gebeuren. Je ziet juist iets heel 

anders: het gaat steeds slechter met de wereld; overal geweld; de aarde verbrandt of 

verdrinkt of verdroogt; mensen zoeken een goed heenkomen maar velen kunnen nergens 
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terecht en Jezus laat zich niet zien in al die ellende. Dan is het moeilijk om te geloven dat 

alleen Jezus je kan redden. Weet je wat ik doe? Ik bid voor je. Ik bid dat God je ogen 

opent voor wat Hij allemaal doet in jouw leven (in ons leven) zodat je gaat ontdekken: 

Alleen Jezus kan je redden! 

preek deel 3 

Alleen Jezus kan je redden! 

Wij mogen dat samen laten horen en ook laten zien. 

Laten we (ieder voor zich) de Bijbel lezen en Gods woorden proberen te begrijpen. Laten 

we elkaar daarin ondersteunen, laten we elkaar daarbij stimuleren en laten we samen 

ontdekken hoe groot Gods liefde is zodat we er steeds meer naar verlangen om te 

wandelen met God en om te genieten van zijn liefdevolle nabijheid. 

Laten we liefdevol in het leven staan, laten we klaar staan om elkaar te ondersteunen en 

laten we er ook zijn voor mensen die wat verder bij ons vandaan staan maar in de knel 

zitten en geen kant meer op kunnen en daardoor geen hoop meer hebben. Al doende 

gaan we steeds meer ontdekken hoe concreet Gods liefde is, hoe God met zijn liefde de 

totale mens op het oog heeft, hoe God ons redt. 

Ouderlingen en diakenen hebben hierbij een speciale taak. 

God roept hen uit de gemeente naar voren, niet om de gemeenteleden aan de kant te 

drukken zodat zij niets meer doen, maar om de gemeenteleden te stimuleren om een 

goed contact te hebben met God en met mensen om hen heen. We hebben aansporing 

nodig, we hebben soms correctie nodig, we hebben het ook nodig dat alles in de 

gemeente goed geregeld wordt en daar hoort ook bij dat er soms knopen moeten worden 

doorgehakt. Dat hoort allemaal bij de taak van ouderlingen en diakenen. Daarvoor geeft 

God hen aan ons (zie Ef. 4:11-16) zodat we groeien in liefde voor God en voor elkaar, en 

steeds meer ontdekken: 

Alleen Jezus kan je redden! 

 

Amen! 

 


