
Stadskerk Nijmegen (OCP), 4 september 2022,  herdenking 750 jaar kerkwijding van de Sint 

Stevenskerk; voorgangers: ds.  Wilma Hartogsveld (stadspredikant) en Jan van Hooydonk 

(lekendominicaan; welkom en overweging). 

 

[welkom/ter inleiding:] 

‘Gelukkig de mens die verlangt naar dit huis’… Van harte welkom aan u en jullie allen die 

vandaag mee willen vieren dat onze Stevenskerk 750 jaar geleden werd ingewijd! Die 

gebeurtenis vond plaats op 7 september, daags voor het feest van Maria Geboorte. Of dat in 

1272 of in 1273 was: daar zijn de historici nog niet helemaal uit. Laten we zeggen dat die 

onduidelijkheid ons wel mooi uitkomt. Ze is een reden te meer om vanaf nu een jaar lang feest 

te vieren. Vandaag maken we daarmee een begin. 

Het wijden van een kerk is een plechtig ritueel dat alle zintuigen aanspreekt. Daaraan komt 

wijwater te pas. Vandaar dat vandaag het doopbekken hier in ons midden staat. Onze gebeden 

zullen in deze viering opstijgen als wierook. De kaarsjes die wij straks samen bij de 

avondmaalstafel zullen ontsteken, zijn een teken van Gods aanwezigheid, telkens wanneer we 

de eucharistie vieren. In het delen van Brood en Wijn ervaren wij hoe wij als mensen bedoeld 

zijn: lichaam van Christus. Zo was het 750 jaar geleden. Zo zal het ook vandaag zijn. 

Ten tijde van de kerkwijding, in 1272 of 1273 dus, maakte Nijmegen deel uit van het 

aartsbisdom Keulen. De consecratie van de Stevenskerk gebeurde dan ook door de wijbisschop 

van dat bisdom, Albertus. Als lekendominicaan mag ik hem mijn medebroeder noemen, want 

Albertus was lid van de toen nog jonge dominicanenorde. Albertus staat nu bekend als Albertus 

de Grote (in het Latijn: Albertus Magnus). Hij verwierf die naam omdat hij een van de grootste 

geleerden van zijn tijd was. Hij introduceerde in de theologie het denken van de Griekse 

wijsgeer Aristoteles, wiens geschriften kort daarvoor door moslimgeleerden in Spanje aan de 

vergetelheid waren ontrukt. Maar Albertus was niet alleen theoloog en filosoof, hij bestudeerde 

ook met overgave planten en dieren. Hij zag de natuur en haar wetten als een kunstwerk waarin 

de hand van de kunstenaar zichtbaar wordt: God die schepper is van mensen, dieren, planten 

en dingen. Albertus werd in 1931 heilig verklaard en uitgeroepen tot patroon van de 

wetenschappers. 

Vandaag, 750 jaar nadat hij deze kerk wijdde, is Albertus in deze kerk nog steeds fysiek 

aanwezig, en wel in de vorm van de reliek die bewaard wordt in de Heilig Grafkapel. Deze reliek 

behoorde oorspronkelijk toe aan de dominicanen van het klooster Albertinum (aan de 

Heyendaalseweg). Na de opheffing van dit klooster, in 1995, schonken de dominicanen de reliek 

van Albertus aan de Stevenskerk. De reliek van Albertus is een stukje van zijn rib. Zoals Eva 

volgens het verhaal van de Bijbel werd geboren uit de rib van Adam, zo zijn wij als 

kerkgemeenschap van de Sint Stevens als het ware geboren uit de rib van Albertus Magnus. De 

reliek van Albertus en dit prachtige kerkgebouw zijn materiële gestalten die ons verbinden met 

wie ons 750 jaar lang op deze plaats in het geloof zijn voorgegaan. Om hen te eren ontsteken 



wij straks samen licht bij de ikoon van Albertus en trekken wij aan het slot van deze viering in 

processie naar de Heilig Grafkapel.  

 

[1e lezing: Deuteronomium 20, 15-20] (Nieuwe Bijbelvertaling) 

15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven 

en dood. 16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag 

heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, 

wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal 

de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17 Maar als u hem de rug 

toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere 

goden en die te vereren, 18 dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan 

de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19 

Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, 

tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw 

nakomelingen, 20 door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem 

toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, 

Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 

 

[Evangelie: Lukas 14,25-33] (Nieuwe Bijbelvertaling) 

25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 26 ‘Wie mij 

volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja 

zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn 

weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. 

28 Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te 

zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? 29 Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw 

niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 30 en zeggen: “Die man begon te 

bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” 31 En welke koning die eropuit trekt om met 

een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met 

tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? 

32 Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, 

een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. 33 Zo geldt ook voor jullie: wie geen 

afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. 

 

[overweging:] 

Zusters en broeders, gemeente van Jezus Christus, 

 

Het geloofsleven kent naast een geestelijke kant ook een nuchtere en praktische kant. Het is 

voor een gelovig mens niet verboden – of beter: het is een gelovig mens geráden - om niet 



alleen in geestelijke termen te denken, maar evenzeer in termen van effectiviteit en efficiency. 

Jezus zelf wijst ons daarop in het evangelie dat we zo-even hoorden: “Als een van jullie een 

toren wil bouwen, gaat hij er eerst voor zitten om de kosten te berekenen – of hij hem kan 

afbouwen. Want stel, hij heeft de fundamenten gelegd, maar kan hem niet voltooien, dan zullen 

allen die het zien, de spot met hem drijven.” 

 

In het jaar 1249 moest de Nijmeegse parochiekerk die op Kelfkensbos stond, wijken voor een 

uitbreiding van de Valkhofburcht. Onze voorouders zijn meteen nuchter en praktisch aan het 

werk gegaan. Ze bouwden een paar honderd meter verderop, veilig voor de burchtheer en zijn 

plannen, een nieuwe kerk. Na ruim twintig jaar was het bouwwerk op de Hundisburg voltooid. 

De Stevenskerk zou in de eeuwen daarna nog tal van verbouwingen ondergaan om dan na de 

Tweede Wereldoorlog uit haar as te herrijzen in haar huidige gestalte. 

De Stevenskerk en in het bijzonder de Stevenstoren hadden en hebben voor ons Nijmegenaren 

een bijzondere betekenis. De carnavalskraker van Graodus fan Nimwegen is ons lokale volkslied 

geworden: ‘Al mot ik krupe, op blote voeten gaon – ik wil nog een keer Sint Steven heuren 

slaon’. Ja, de Stevenskerk is om zo te zeggen een ‘iconische stadskerk’, niet zomaar een gebouw, 

maar een symbool van de overlevingskracht en saamhorigheid van onze stad.  

Wat die saamhorigheid betreft: ooit was deze kerk het toneel van heftige, soms zelfs 

gewelddadige schermutselingen tussen roomsen en reformatorischen en tussen remonstranten 

en contraremonstranten (vrijzinnigen en orthodoxen).  Wat mooi dan dat zij nu al bijna vijftig 

jaar de plek is waar wij als oecumenische gemeenschap samen ons geloof vieren!  

 

De Stevenskerk profileert zich tegenwoordig als een huis van en voor de stad. Zij staat niet 

alleen in het hart van de stad, zij heeft ook hart vóór de stad. Dat is ook voor christenen een 

lofwaardig streven. Tegelijkertijd blijft dat hart voor ons als gelovigen onlosmakelijk verbonden 

met het feit dat dit een gewijde plaats is. Natuurlijk, naar christelijk besef woont God eerder 

‘overal en nergens’ dan ‘ergens’– God is immers, zoals Albertus Magnus al wist, in héél zijn 

schepping, in héél de kosmos te vinden. Maar toch hebben wij als gelovigen behoefte aan een 

afgezonderde ‘heilige ruimte’, een plaats voor bezinning, gebed, dankzegging. De Stevenskerk is 

al 750 jaar zo’n heilige ruimte, een godshuis dus.  

Het Nederlandse woord ‘kerk’ stamt af van het Griekse woord ‘kuriakè’, wat betekent: ‘van de 

Heer’. Dat woord ‘kerk’ heeft in onze taal een dubbele betekenis. ‘Kerk’ staat zowel voor een 

gebouw als voor de geloofsgemeenschap die in dat gebouw samenkomt. Beide zijn ‘van de 

Heer’. Gebouw en gemeenschap horen daarom ten diepste bij elkaar en ze dragen elkaar door 

de tijd. Zoals we zongen in ons glorialied: “Maar niet met steen en hout alleen is ’t grote werk 

gedaan. ’t Zal om onszelve gaan.” Dat lied werd overigens geschreven door Jan Wit, de blinde 

predikant die van 1948 tot 1967 in deze kerk de Waalse gemeente is voorgegaan.   

Een ander woord – eveneens Grieks – voor kerk is ‘ekklesia’. Dat woord is afkomstig van een 



werkwoord dat zoveel betekent als ‘tevoorschijn roepen’, ‘uitroepen’, ‘aanroepen’. ‘Ekklesia’ 

staat voor een dubbele beweging. In de kerk roepen wij mensen God aan: ‘wees er!’. ‘Wees er 

voor ons, wees er voor allen die in nood zijn’, zo roepen wij God tevoorschijn. Waar die roep 

niet klinkt of kan klinken, blijft God afwezig en blijft zijn huis leeg. 

Tegelijkertijd is er die andere beweging, de ervaring die ons juist in een iconisch kerkgebouw als 

de Stevens kan overkomen: dat niet zozeer wij mensen spreken, maar dat de stenen tot óns 

spreken. Doorheen het gebouw roept God ons als mens tevoorschijn. Wanneer ons dat 

overkomt, verstomt ons gepraat-op-niks-af en worden we stil. De houding die dan gepast is, is 

die van eerbied en ontzag voor wat ons mensen overstijgt. Eerbied en ontzag voor wie wij als 

gelovigen God noemen, eerbied en ontzag voor wie en wat mensen ervaren als bron, zin en 

bestemming van hun leven. Dat is wat dit godshuis in ons oproept. 

 

Reeds als gebouw maar toch zeker ook als plek waar gevierd wordt, stelt deze kerk aan ons de 

vraag of ook wijzelf een ‘heilige ruimte’ willen worden, of wijzelf een woning van de Heer willen 

zijn. Die vraag brengt ons terug naar de beide lezingen die ons voor deze zondag door het 

oecumenisch leesrooster worden aangereikt. Mozes doet in zijn afscheidsrede tot het volk Israël 

een dringend appel: “U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies 

voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de Eeuwige, uw 

God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven.” In het Evangelie zegt 

Jezus ons vervolgens wat er nodig is om wérkelijk voor het leven te kiezen. Om te beginnen: je 

moet je vader en moeder, je partner, kinderen en verwanten ‘haten’. Dat wordt door ons allicht 

niet goed begrepen. In het semitische taalgebruik gaat het bij dit ‘haten’ niet om een gebrek aan 

liefde voor je partner of verwanten. Waar het wél om gaat, is dat je bestaande bindingen weet 

te relativeren en in perspectief weet te zetten als het volgen van Jezus dat van je vraagt. 

Datzelfde geldt voor bezit. Ook dat verdient relativering. Wie bezeten is door zijn bezit, kan 

Jezus immers niet volgen. Die kiest eerder voor dood en vloek dan voor leven en zegen. Ook 

heet het: “Wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan mijn leerling niet zijn.” Anders 

gezegd: liefhebben kan niet zonder daarvoor een prijs te betalen. Jezus zelf heeft de prijs van de 

liefde betaald. Zijn opstanding zegt ons dat deze keuze ‘eeuwig leven’ in zich draagt. 

 

Sprekend tijdens de overdracht aan de Stevenskerk van de reliek van Albertus citeerde theoloog 

Edward Schillebeeckx een kort gebed van zijn heilige medebroeder. Albertus bad vaak: 

“O Herr, ich wollte, das ich wäre ein Mensch nach Deinem allerliebsten Willen”. Dit kan vandaag 

ook ons gebed zijn: “O Heer, ik wil dat ik een mens zou zijn die leeft overeenkomstig uw 

allerliefste wil.” Bindingen en bezit relativeren en in perspectief beleven, waarachtig liefhebben: 

in het licht van het Evangelie zijn dat zeker elementen van Gods ‘allerliefste wil’. Wanneer wij 

op deze wijze gehoor geven aan Gods ‘allerliefste wil’, beantwoorden we aan de uitnodiging die 

deze kerk als ‘heilige ruimte’ tot ons richt. Ons leven en samenleven wordt dan zelf ook een 



‘heilige ruimte’, een plek waar de Eeuwige verblijf houdt. De Stevenskerk wordt dan als het 

ware in onszelf geboren. 

Een aantal jaren terug lanceerde het stadsbestuur van Nijmegen in het kader van de 

‘citymarketing’ de nogal vage slogan ‘Wij zijn Nijmegen’. Beter en veelzeggender lijkt mij 

vanmorgen de leuze: ‘Wij zijn de Stevenskerk’. 

Amen. 

 

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