
1 
 

Stadskerk Nijmegen (OCP), 26 december 2021,  Gedachtenis van Stefanus,  

Voorganger:  Jan van Hooydonk, lekendominicaan 

Deze viering is ook terug te zien op https://www.stadskerknijmegen.nl/vieringen-

terugkijken/ 

[1e lezing: Handelingen van de Apostelen 6,8-7,1 + 7,51-60] (vertaling: Jos de Heer) 

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen: 

 

Stefanus, vol van genade en kracht, 

deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 

Maar enigen stonden op uit de zogenaamde synagoge 

van de Vrijgelatenen, namelijk van de Cyreneeërs 

en van de Alexandrijnen en van degenen uit Cilicië 

en Asia, om met Stefanus te discussiëren. 

En zij waren niet in staat om de wijsheid 

en de Geestesadem waarmee hij sprak te weerstaan. 

Toen stookten zij heimelijk mannen op, die zeiden: 

‘Wij hebben hem lasterlijke woorden 

tegen Mozes en God horen spreken.’ 

En zij hitsten zowel het volk als de oudsten 

en de schriftgeleerden op en op hem afkomend 

sleurden ze hem mee en leidden hem voor het Sanhedrin. 

En zij lieten valse getuigen optreden, zeggend: 

‘Deze mens houdt niet op woorden te spreken 

tegen deze heilige plaats en de wet, 

want wij hebben hem horen zeggen, 

dat Jezus, die Nazoreeër, die plaats zal afbreken 

en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd  

zal veranderen.’ 

En toen allen die in het Sanhedrin zaten 

hun blik gespannen op hem vestigden, 

zagen ze zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. 

En de overpriester sprak: ‘Is dat zo?’ 

En hij zei: 

‘Mannen broeders en vaders, hoort!  (…) 

 

(Stefanus sluit zijn rede af met de volgende woorden:) 

 

‘Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, 

jullie verzetten je altijd tegen de heilige Geest; 

zoals jullie vaderen, zó ook jullie! 
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Wie van de profeten hebben jullie vaderen niet vervolgd? 

Zij hebben degenen gedood die van tevoren 

de komst van de Rechtvaardige verkondigd hebben, 

van wie jullie nu verraders en moordenaars geworden bent, 

jullie, die de wet ontvangen hebt door beschikking 

van engelen en haar niet hebt onderhouden!’ 

Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart 

van woede en knersten zij de tanden tegen hem. 

Maar hij, vol van heilige Geestkracht, 

zijn blik strak gericht op de hemel, 

zag de heerlijkheid van God 

en Jezus staande ter rechterhand van God, en zei: 

‘Zie, ik zie de hemelen geopend 

en de Zoon des mensen staande ter rechterhand van God.’ 

Maar schreeuwend met grote stem, 

stopten ze hun oren toe en stormden eensgezind op hem af. 

En zij smeten hem de stad uit en stenigden hem. 

En de getuigden legden hun mantels af bij de voeten 

van een jonge man, genoemd Saulus. 

En zij stenigden Stefanus, die aanriep en zei: 

‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ 

En op zijn knieënd vallend, schreeuwde hij 

met grote stem: ‘Heer, reken hen deze zonde niet toe.’ 

En dit gezegd hebbend, ontsliep hij. 

 

[Evangelie: Matteüs 23, 34-39] (Nieuwe Bijbelvertaling) 

34 Dat is de reden waarom ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie zal sturen. 

Jullie zullen sommigen van hen doden, kruisigen zelfs, en anderen in jullie synagogen geselen 

en van stad tot stad vervolgen. 35 Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten zal jullie 

worden aangerekend, vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van 

Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het 

brandofferaltaar. 36 Ik verzeker jullie: op deze generatie zal dit alles neerkomen.  

37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! 

Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt 

onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. 38Jullie stad wordt eenzaam aan 

haar lot overgelaten. 39 Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd 

dat je zult zeggen: “Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!”’ 
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[overweging:] 

Zusters en broeders, verbonden met de Sint-Stevenskerk,  

 

vandaag vieren we het feest van de patroonheilige van onze kerk en van onze stad, Sint 

Steven. ’Stefanos’ luidt zijn naam in het Grieks. Dat woord betekent in het Grieks: ‘krans’. 

Inderdaad, Stefanus was de eerste in een lange rij van christelijke geloofsgetuigen die de 

krans van het martelaarschap zouden dragen. 

 

Zó is dan in deze dagen onze liturgische gang door de tijd: in het evangelie van de 

kerstnacht, volgens Lukas, hoorden we over de geboorte van een kind, een kind – we zongen 

het zo-even – dat “even kwetsbaar (is) als wij mensen”. Op kerstmorgen vernamen we hoe 

Gods Woord ‘vlees’ werd – ‘vlees’, dat is in de taal van de evangelist Johannes: ‘een 

kwetsbaar mens’. En vandaag viert de kerk vanouds het feest van Stefanus, een kwetsbaar 

mens die omwille van zijn getuigenis vermoord werd. Zó is dan onze liturgische gang door de 

tijd: 25 december het feest van Kerstmis, 26 december het feest van Sint Steven. De Legenda 

Aurea, de verzameling van legendes over de heiligen die omstreeks 1265 door de 

dominicaan Jacobus de Voragine werd samengesteld, zegt over de opeenvolging van deze 

feestdagen het volgende: “Gisteren werd Christus op aarde geboren, opdat Stefanus 

vandaag in de hemel geboren zou worden.” 

 

Het boek Handelingen van de Apostelen beschrijft het leven van de eerste 

christengemeente. Stefanus heeft daarbinnen een prominente rol. Hij behoort tot de groep 

van zeven mannen die door de apostelen worden aangesteld om binnen de zich 

uitbreidende christelijke gemeenschap bepaalde taken op zich te nemen: de zorg voor 

behoeftigen en armen – wat wij nu diakonaat noemen – maar evenzeer de verkondiging van 

het Goede Nieuws. Stefanus was volgens de Schrift een man “vol van genade en kracht”, hij 

“deed wonderen en grote tekenen onder het volk.” Maar hij kende – juist daarom? - ook 

tegenstanders. Met woorden verslaan konden die tegenstanders hem niet, dus namen ze 

hun toevlucht tot andere middelen. Met fakenews en valselijke beschuldigingen ruiden ze 

het volk tegen Stefanus op. Hij moet zich tegenover hun tribunaal, het Sanhedrin, 

verdedigen tegen de aanklacht dat hij God heeft gelasterd. Dat is een misdaad waarop de 

doodstraf staat.  

Stefanus houdt daarop voor het Sanhedrin een lange en magistrale toespraak. Wij hoorden 

daarvan vandaag alleen het slot. Stefanus’ verdedigingsrede loopt erop uit dat hij zijn 

aanklagers beschuldigt van precies datgene waar zij hém van beschuldigen. “Wie van de 

profeten hebben jullie vaderen niet vervolgd? Zij hebben degenen gedood die van tevoren 

de komst van de Rechtvaardige verkondigd hebben, van wie jullie nu verraders en 

moordenaars geworden bent, jullie die de wet ontvangen hebt door beschikking van engelen 

en haar niet hebt onderhouden.” 

Ja, wie is er nu eigenlijk een godslasteraar? Is Stefanus dat? Veeleer zijn dat zijn 

tegenstanders, die nimmer naar de profeten geluisterd hebben, die de Thora hebben 
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ontvangen maar haar niet hebben onderhouden en die nu verantwoordelijk zijn voor de 

dood van de Rechtvaardige – de dood van Jezus dus.  

 

Maar Stefanus is maar een kwetsbaar mens en die tegenstanders hebben wél de macht. Met 

de beschuldiging aan het adres van zijn tegenstanders tekent Stefanus zijn eigen 

doodvonnis: executie door middel van steniging. Dat is een gruwelijk verhaal. Het 

confronteert ons met de vraag aan welke kant wijzelf staan. Werpen wij soms ook stenen 

naar wie ons niet welgevallig zijn? Kijken we, zoals Saulus deed, wellicht stilzwijgend toe 

wanneer anderen bezig zijn met het stenigen van mensen?  En dan hoeft het natuurlijk niet 

om echte stenen te gaan… 

 

Dat is een terechte vraag, ook aan mijzelf. Maar het verhaal van de passie van Stefanus 

bevat nog een ander element dat ons te denken geeft. Ik doel nu op de passage waarin 

verteld wordt hoe Stefanus tegenover zijn beulen staat: “Maar hij, vol van heilige 

Geestkracht, zijn blik strak gericht op de hemel, zag de heerlijkheid van God en Jezus staande 

ter rechterhand van God en zei: ‘Zie, ik zie de hemel geopend, en de Zoon des mensen 

staande ter rechterhand van God’.” 

Stefanus hield dus de blik “strak gericht op de hemel”. Ik beluister in die woorden dat 

Stefanus ook en juist in het uur van grote beproeving – de dood stond hem letterlijk voor 

ogen – weet bleef houden van toekomst, van een ander leven beter dan dit, van een leven 

aan de pijn van de tijd voorbij. Stefanus heeft geweten van de belofte, de belofte die ons is 

gegeven in de menswording van God in Jezus en in diens opstanding uit de doden. Die 

belofte had hem tijdens zijn leven aangezet tot daden en tot getuigenis. In het uur van zijn 

dood houdt hij zich aan deze belofte vast. Kome wat komt. 

Een echo van dit weten horen wij in de liederen die wij in deze viering nog zullen zingen. “In 

goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons 

des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag”, zo zingen wij in het slotlied. 

Het zijn woorden uit een gedicht dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer op 19 

december 1944 als kerstgroet stuurde aan zijn verloofde Maria von Wedemeyer. Zijn geloof 

had hem aangezet tot verzet tegen de nazi’s. Hij schreef zijn kerstgroet terwijl hij opgesloten 

zat in de gevangenis van het Gestapohoofdkwartier aan de Prinz-Albrechtstrasse in Berlijn. 

Op 9 april 1945 werd Bonhoeffer op persoonlijk bevel van de Führer in het 

concentratiekamp Flossenburg ter dood gebracht. 

Ons zondagslied is van een tijdgenoot van Bonhoeffer, de Duitse journalist, theoloog en 

dichter Jochen Klepper. Op 18 december 1937 schreef hij het lied ‘De nacht is haast ten 

einde’. De derde strofe van dat lied luidt: “Hoevele zware nachten van bitterheid en pijn en 

smartelijk verwachten ons deel nog zullen zijn op deze donkere aarde, toch staat in stille 

pracht de ster van Gods genade aan ’t einde van de nacht.” Natuurlijk verwijzen die zinnen 

naar het door Klepper hartgrondige verfoeide heidendom van het nationaalsocialisme. Dat 

nationaalsocialisme zou deze zachtmoedige en kwetsbare man uiteindelijk de dood in 
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drijven. Klepper was getrouwd met een joodse weduwe. In het zicht van haar dreigende 

deportatie naar het concentratiekamp benamen Jochen Klepper, zijn vrouw Hanni en haar 

dochter Renate in de nacht van 10 op 11 december 1942 zichzelf het leven. De laatste pagina 

van zijn dagboek bevat de volgende woorden: “Wij sterven nu – ach, ook dat hebben wij bij 

God neergelegd. Wij gaan vannacht samen de dood in. Boven ons staat in de laatste uren het 

beeld van de zegenende Christus, die voor ons strijdt. In diens aanblik eindigt ons leven.” 

 

In de lange rij van martelaren, van bloedgetuigen, staan ook Dietrich Bonhoeffer en Jochen 

Klepper, en zovele anderen. Zoals eens Stefanus hielden zij hun blik strak gericht op de 

hemel, waar zij ‘de zegenende Christus’ vermoedden. Zij getuigden met hun leven en sterven 

van de belofte die ons gegeven is met Gods menswording in Jezus.  

God zij dank leven wij onder geheel andere omstandigheden dan zij. Toch geldt die belofte 

ook ons. De gedachtenis van Stefanus die wij vandaag vieren – en van al die anderen na hem 

– moge ons aanzetten tot getuigenis van de hoop die in ons leeft en tot daden van 

naastenliefde. Moge de gedachtenis van Sint Steven onze stad, onze kerk en onszelf tot 

zegen zijn.  

Amen. 

Jan van Hooydonk, jan.van.hooydonk@chello.nl 
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