
Meditatie

Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. 
(Handelingen 7:55-56)

Stefanus

In de tijd na Pinksteren staan wij vaak stil bij de indrukwekkende geschiedenissen waarin het werk van
de Heilige Geest schittert. Vaak aansprekende succesverhalen: bevrijding uit gevangenissen, het 
verhoren van gebeden, het verkiezen van nieuwe ambtsdragers, de onderlinge liefde en zorg in de 
eerste christengemeenten.

Toch zijn er ook verhalen waar wij zo op het eerste gezicht niet van succes spreken. Gruwelijke 
verhalen van mishandeling en steniging zoals bij de diaken Stefanus. Gevangengenomen op grond 
van het valse getuigenis van anderen, staat hij onbevreesd voor het Sanhedrin. En hoort de 
beschuldiging aan:

Deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet, 
want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de 
gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft.

Je zou misschien verwacht hebben dat Stefanus zichzelf in alle toonaarden zou verdedigen. Dat hij uit
alle macht zou proberen om een veroordeling tegen te gaan, maar niets is minder waar. Juist nu hij 
voor de raad staat, grijpt hij de gelegenheid aan om te getuigen van de Heere Jezus. Omdat dan 
gebeurt wat Jezus gezegd had: 

Wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u 
spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u
bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest.

Stefanus begon bij het begin van de geschiedenis van Israël, bij Gods belofte aan Abraham. Bij het 
verbond dat de Heere met Abraham sloot. Het verbond dat bezegeld werd met de besnijdenis. Ook de
geschiedenissen van Izak, Jakob en Jozef haalt hij kort aan. Om dan uitgebreid stil te staan bij de 
geschiedenissen van Mozes, de man van God. Mozes, die zo belangrijk was voor het Sanhedrin. Aan 
wie zij de wetgeving te danken hadden, de wet van Mozes. En aan wie de Heere het maken van de 
tent van de samenkomst, de tabernakel, had opgedragen. Zo komt Stefanus ten slotte uit bij de tempel
van Salomo. Bij het huis van steen, dat mensen voor God gemaakt hebben.

Wanneer je de rede van Stefanus leest, kom je onder de indruk van zijn respect en eerbied voor de 
God van Israël. Nergens lees je iets wat de beschuldiging die tegen hem is ingebracht bevestigt. Er 
klinkt eerder verwondering over de trouw en grootheid van God in zijn woorden door.

Dat blijkt in het bijzonder wanneer Stefanus spreekt over dat stenen huis voor God. Stefanus ziet en 
beseft dat God groter is dan dat stenen huis. Hij woont niet in een tempel die met mensenhanden 
gemaakt is. Dus ook niet in de tempel in Jeruzalem. Ook niet in ons kerkgebouw. Je kunt de Heere 
God niet vangen in een hokje, je kunt niet over Hem beschikken. God is groter dan dat. De hemel is 
Zijn troon, de aarde Zijn voetenbank. 

En wanneer Stefanus dat gezegd heeft, verandert de toon van zijn betoog. Dan komt de scherpte van 
het Evangelie openbaar, in die vermanende woorden.

Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw 
vaderen deden, zo doet u ook.

Wat hij bedoelt is: Door je zo vast te grijpen aan dat stenen gebouw, door de Heere God in te willen 
perken tot een beheersbare grootheid, wonend in Israël, ontken je Wie God werkelijk is. Zo weersta je 
de Geest van God, de Heilige Geest, Die op alle vlees is uitgestort en wereldwijd werkt. Ja, het heeft 
jullie zelfs zo ver gebracht dat jullie de Heere Jezus, de door God gezonden Messias, hebben laten 
doden.

U hebt zelf de wet niet in acht genomen!



Een kritische noot en een rechtstreekse beschuldiging. Stefanus dwingt hen om naar zichzelf te kijken.
Dat is te veel voor zijn beschuldigers, nu komt het te dichtbij. Deze stem moet zwijgen. Herkent u het? 
De woede is op het gezicht van de Joden te lezen. Boosheid om de woorden van Stefanus. Maar die 
getuigt verder, van de genade van God. Van Koning Jezus:

Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.

Ik zie een geopende hemel en Hem Die jullie gekruisigd hebben aan de rechterhand van God. Jezus 
leeft en Hij is bij God. Door Hem zijn de hemelen geopend en is er ook voor ons toekomst, een 
eeuwige toekomst bij God. 

Bij alle wonderen die door de kracht van de Heilige Geest gebeurd zijn, is dit toch wel het grootste 
wonder. Jezus leeft en regeert in de Naam van Zijn Vader. Wie daar oog voor krijgt, ziet de dreiging 
en spot van de wereld niet. Die ziet alleen Jezus.

Hier bij Stefanus is dat misschien nog wel het best te benoemen als stervensgenade. De Heere God 
troost ons, met een blik in die geopende hemel, waar Jezus is. Dan is er geen angst meer voor die 
dreigende mannen, voor een dreigende dood. Dan is er alleen nog maar verwondering en liefde.

Verwondering over Gods grootheid en genade. 

Overweldigende liefde voor God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Een diepe liefde voor de mensen om je heen, voor vriend en vijand. 

Ja, de liefde van Christus komt dan openbaar, in je gebed voor je vijanden. Voor mensen die je de 
stad uit slepen en met stenen dood willen gooien.

Heere, reken hun deze zonde niet toe!

Wees ook hen genadig, zoals u mij genadig bent.
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