
1

Ds. T. Cabaret
Preek over Handelingen 7 vers 54 t/m 56: Stefanus gestenigd

STEFANUS GESTENIGD
Mijn geliefden, wij hadden gisterenmiddag begeerte om met u te spreken over de geschiedenis van
de Moorman , de kamerling van Candacé. Maar daar konden wij niet in komen, daar kregen we
geen licht over. En hoe meer dat dat eigenlijk in het duister wegzakte, hoe meer licht er kwam over
een tekstgedeelte uit het hoofdstuk wat wij u hebben voorgelezen. Daar zouden we dan vanmorgen
met de hulp des Heeren een ogenblik bij stil willen staan. U vindt het opgetekend in Handelingen 7
vers 54 t/m 56.

Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem.  Maar hij,
vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid
Gods, en Jezus, staande ter rechterhand Gods. En hij zeide:

“Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods”.

De geschiedenis van Stefanus is een geschiedenis die over het algemeen prettig beluisterd wordt.  Ik
heb zo menigmaal de vraag vernomen: “Dominee, geef die preek nog eens, van Stefanus, op de
band. Totdat we gisterenmiddag de geschiedenis van Stefanus van een andere kant, als dat we tot
hiertoe, hebben mogen bezien. En dan is het eerst deze kant die ons hart vervult met diepe
droefheid. Weet u waarom? Stefanus (mag ik het vanmorgen eens zo zeggen?) was ‘maar een
diaken’. Je had immers de apostelen, je had ouderlingen en je had de diakenen. En dan zou ik wel in
een hoekje weg willen kruipen en zeggen: Dit was nou een diaken, een diaken zoals we in onze
dagen geen leraar meer hebben. Nee, als we de geschiedenis van Stefanus aandachtig mogen lezen,
mijn geliefden, dan zinken we weg in ontzaggelijke droefheid. Dan zeg ik bij mezelf: ‘O God, laat
mij dan ook maar van de kansel af gaan’. Want, dan mag ik toch wel naar huis gaan, want wie is het
waard om, bij wijze van spreken, in de schaduw van deze man te staan? Vol des Heiligen Geestes.
Ik durf te zeggen dat er op de hele wereld geen leraar te vinden is die met deze diaken te vergelijken
is. En dan loopt het er niet over om Stefanus op een troon te zetten of om een kroon op zijn slapen
te drukken. Nee, maar juist om het licht des Heiligen Geestes en de kracht der genade en de
helderheid van zijn bediening te openbaren. Waar is die prediking? Waar is dat licht en de kracht
des Heiligen Geestes? En weet je wat nu het dieptepunt van onze droefheid uitmaakt? We stellen dit
allemaal vast, want er is niemand in ons midden vanmorgen die dit durft tegen te spreken. Of durft
u dat? Dan bent u nog blinder dan een mol. Maar als we dit toestemmen; waar blijven we er mee?
Daar loopt het over. Want we blijven rustig onze eigen gang gaan. Dat is punt één. Punt twee is: Die
geschiedenis is zo aantrekkelijk omdat we lezen hoe hij de hemelen zag geopend en de Heere Jezus
staande ter rechterhand der majesteit Gods des Vaders, als het ware gereed om zijn ziel te
ontvangen. Kijk, dat trekt ons, dat zouden we ook wel mee willen maken. Nietwaar? Om zo naar de
hemel te mogen, om zo zalig te worden. Ja, dat zouden we wel willen. Maar weet je wat we niet
willen? De stenen die die man op zijn lichaam kreeg. Daar willen we niet aan. En dan krijg ik punt
drie, daar begint mijn tekst, daar wil ik dieper op door gaan. Er staat zo: ‘Als zij nu dit hoorden,
berstten hun harten’. Dan denken we: ‘O, die goddeloze Joden toch, die onbekeerlijke Joden’. Ja, ja.

Maar dat ik en u van nature, met onze vieze godsdienst, met al ons kerk en werk die Joden zijn, daar
willen we niet aan. Dan horen we liever die preek van Stefanus niet. En daar loopt het nu juist over.
Want die geschiedenis staat er niet om ons alleen het zalig sterven van Stefanus mee te delen, die
geschiedenis staat er niet om ons de houding van de Joden voor te schilderen. Welnee. Die
geschiedenis staat er in de eerste plaats tot heerlijkheid Gods. Maar ook tot onderwijs voor onze
zielen, voor mij en voor u, op reis naar de eeuwigheid. Opdat we ons af zouden gaan vragen, kon
het zijn onder hemels licht, anders blijven we in het donker zitten: ‘Bij wie horen we nu, bij
Stefanus of bij die Joden’. Laten we eens gaan kijken. Toen hadden we gisterenmiddag een
ogenblik blijdschap. Want we krijgen zo dikwijls slaag, maar dat geeft niet, want we hebben een
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brede rug. Dan zeggen ze: ‘Dominee, u moet niet zo veel schelden op die kerken, en je moet
voorzichtig zijn. U moet gewoon de waarheid brengen, dan worden ze vanzelf veroordeeld’. Ja, ja.
Ik had toch schik in Stefanus. Je moet maar goed opletten. Hij gaat het volk Israël tekenen als een
godsdienstig volk, het volk van God. Maar dan naar de natuur, naar het natuurlijk verbond.  Want
zò was het Gods volk. Niet door genade, maar vanwege het verbond. Maar het was niet alles Israël
wat in Israël was. Even opletten. En dan gaat Stefanus, want hij wordt ter verantwoording geroepen.
Daar moet je niet te licht over denken hoor. Dit was een zeer Godvrezend mens met bijzonder licht
bedeeld. Maar hij wordt voor de kerkenraad gedaagd (als ik het zo eens zeggen mag), voor die
ouderlingen en de overpriesters. Hij moet verslag afleggen...  Hij moet belijdenis des geloofs doen.
Jazeker. Er is met name de feestdagen in heel Nederland belijdenis des geloofs gedaan. Ze hebben
allemaal staan liegen, want als er één was die niet loog zou hij geen belijdenis hebben gedaan. Want
als we door genade onszelf leren kennen, leren we dat we geen geloof hebben. Is uw belijdenis doen
u ooit wel eens een oorzaak van schuld geworden, vanwege die grote leugen voor God en mensen?
Maar Stefanus moet belijdenis des geloofs afleggen. Dat is kostelijk. Het komt niet uit zijn hoofd,
het komt uit zijn hart: ‘Vol des Heiligen Geestes’. En dan gaat hij die kerk tekenen, de wonderen
die God met dat volk gedaan heeft. En dan zegt hij hoe dat teken des verbonds, de heilige wet, hun
door de engelen gegeven was, door de bestelling der engelen. Of dat hij zeggen wil: ‘Dat is geen
mensenwerk geweest, uit de handen Gods hebben jullie die twee tafelen gekregen. Maar wat heb je
er mee gedaan? Terwijl God die tekenen des verbonds, door de bestelling der engelen, door de
handen van Mozes aan u liet overhandigen, was je bezig al een gouden kalf te maken, dat was het
werk uwer handen’. Met andere woorden: ‘Je was al bezig zelf een god te maken waar je om heen
kon dansen’. Even vasthouden, en dan sta ik daar niet te lang bij stil. ‘En nu heeft die levende God
al die jaren daarna Zijn knechten gezonden, Zijn geroepen knechten, die u verteld hebben dat het
niet goed ging’. Daarom is elke predikant die vandaag aan de dag zegt dat het wel goed gaat een
van God vervloekte leugenaar. Want we zijn nu nog veel verder weg dan in de dagen van Stefanus.

Want van die dagen lees ik dat de Heere dagelijks toedeed tot de Gemeente die zalig worden. Dat
wil niet zeggen dat het helemaal niet meer gebeurt. Als het echt niet meer gebeurde was het
vandaag de laatste dag, want als de laatste uitverkorene zal zijn ingezameld steekt God de wereld in
brand. Maar in die mate gebeurt het niet meer. En ik geloof dat ten volle de tijd in vervulling aan
het gaan is zoals Van der Groe het gezegd heeft, bijna 300 jaar geleden: dat de Heilige Geest op de
drempel van Nederland staat om te wijken. Zeker, de Heere Jezus blijft bij Zijn volk. Maar waar zit
dat volk, waar zit Gods echte volk? Zouden we ze niet het meest moeten zoeken in holen en
spelonken. Godsdienst is er genoeg. Mag ik het vanmorgen plat zeggen?: ‘Je stikt er haast in’.
Doen en laten. Rechtzinnigheid? Jazeker. En dan gaat Stefanus verder. Hij zegt: ‘Wat hebben jullie
met die profeten gedaan, met die knechten van God? Noemt er eens die niet zijn vermoord, die niet
is vervolgd’. En dan gaat hij verder, hij zegt: ‘Toen heeft God Zijn Zoon gezonden waar jullie
zogenaamd met verlangen zo naar uitkeken. Maar toen die Zoon in werkelijkheid gekomen is en Hij
vrije genade gepredikt heeft, omdat Hij de wet van Mozes zou volbrengen in lijdelijke en dadelijke
gehoorzaamheid, toen Hij heeft gezegd met Zijn ganse leven: ‘Het oude is voorbij en het is alles
nieuw geworden’. Dat door de werken der wet geen vlees zou behouden worden, en door het geloof
alleenlijk te leven, en dat geloof een gave Gods is, en dat niemand tot Hem kon komen tenzij de
Vader Die Hem gezonden heeft hem zou trekken. Maar die dan mocht komen zou Hij geenszins
uitwerpen’. En dan zegt hij: ‘Wat hebben jullie met Hem gedaan?’ Dan zeggen ze wel eens: ‘Je
staat zo te schelden’. Maar wat doet Stefanus? Een man vol des Heiligen Geestes. En dat zeg ik niet
om mezelf te verdedigen, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Maar het gaat over de
eenzijdigheid van Gods genadewerk. Hij zegt: ‘Waarvan jullie verraders en moordenaars zijn’. Als
ik nu eens van de kansel afkwam en naast u kwam zitten, en zeg: ‘Ja, daar horen we bij’. En daar
willen we niet bij horen. Ik ga voorop. Dan zijn we verraders en moordenaars hoor. We willen zo
graag van die nette, vrome, bekeerde of rechtzinnige mensjes wezen, maar we zijn verraders en
moordenaars omdat die Jood zo levensgroot hier van binnen op de troon zit; omdat we ons liever
doodwerken om wat te verdienen, dan stil te zitten om wat te krijgen. En weet u waar dat uit voort
komt? Uit pure vijandschap tegen het eenzijdig Godswerk. En als dan Stefanus klaar is met zijn



3

rede, als het ware, want hij ziet die gezichten van die ouderlingen. Het zijn keurige mensen. En nu
ga ik scherp worden. Het zijn dezelfde mensen die je vandaag aan de dag in de Hervormde kerk
vindt, in de Gereformeerde kerk, in de Christelijk Gereformeerde kerk, in de Gereformeerde
Gemeente, Oud Gereformeerd; en waar je zoekt daar zoek je; daar zijn ze. En hun harten bersten
nog, en ze knersen nog met hun tanden, en ze steken nog de vingers in de oren, en ze wederstaan
nog de Heilige Geest. Weet je waarom? Dat zal ik zeggen. Iedereen heeft het er over dat het een
bange tijd is, en dat het een donkere tijd is, maar dat kopje koffie smaakt nog geen ogenblik ook
maar iets minder. En in d’r huishoudentje gaan zo nog net zo makkelijk op, dat ze een week ziek
zijn als ze een bankstelletje moeten kopen. Ik noem nu maar wat. En dan begin ik bij mijn eigen
huishouden vandaan, daar ligt net zoveel schuld. Godsdienst, godsdienst, godsdienst, maar waar
blijft de Godsvreze? Dan durf ik vanmorgen in beginsel niet naast Stefanus te gaan staan. Dan zeg
ik: ‘O God, daar hoor ik te zitten, naast die vrome Jood’, want die zit hier van binnen. We willen zo
graag door kerk en werk wat verdienen. Ja! Daar kan u niet tegenop! Zeg je vanavond je
lidmaatschap op, bij de troep waar je hoort? Ja, ik ben scherp. Eer dat we drie jaar verder zijn zal je
aan deze woorden terug denken. Je wordt overal bedrogen, want God woont niet in een huis met
handen gemaakt. In de Bijbel staat het, zwart op wit. Er is geen kerk in Nederland waar God woont,
want het is allemaal mensenwerk. Hier ook niet. U moet niet bij mij wezen. U moet, als het goed is,
bij de Heere Jezus wezen. En daar kan je in eigen kracht niet komen. Maar Hij heeft de macht,
omdat Hij gezeten is aan de rechterhand des majesteit Gods om wederhorigen altijd bij Hem te doen
wonen. Word je nu nijdig, word je nu boos? Was dat eens waar, dan was ik nog blij. Maar we zijn
te huichelachtig en we verbijten onze nijd. Ik hoop dat dit bandje door velen beluisterd wordt en dat
ze zo nijdig worden dat ze wel stenen zouden op willen nemen en gooien om te doden. Dan zeg ik:
‘O God, als dat eens waar mocht wezen, een plaatsje naast Stefanus’. En weet je wat ze dan doen?

Dan pakken ze die man beet, een kind van God. ‘Maar, dominee, dat was toch slecht?’ Maar vertel
eens, hebt u enige moed, hebt u enig bewijs dat het nu anders is. Ik zal een voorbeeld noemen. Het
kan me niet schelen waar u kerkelijk bij hoort. Probeer nu eens een maand of drie weg te blijven.
Dan moet je eens kijken wat je van je vrienden over houdt. Dan moet je eens kijken hoe je familie
tegen je te keer gaat. Ze gooien je dood. Er is nog niets veranderd. En dan bent u nog niet eens
bekeerd, dan bent u nog lang niet vol des Heiligen Geestes. Dan is het alleen nog maar om het te
proberen. Dan is het alleen maar omdat, en dan hoop ik dat je het van binnen benauwd krijgt, dat je
zegt: ‘Het gaat toch zo eigenlijk niet, ik word bedrogen’. En we vliegen achteruit. We zijn al veel
verder weg dan we denken. En dan pakken ze die man beet, en dan doen ze met hem net als met de
Heere Jezus. Dat is kostelijk, dat is genade.  ‘En ze leidde Hem uit naar buiten’. Dat staat er van de
Heere Jezus ook. En toen heeft die lieve Borg gezegd: ‘En als ze dat nu aan het groene hout doen,
wat zullen ze dan aan het dorre doen?’ Precies hetzelfde, ze moeten je dan niet meer. Als u durft te
zeggen: ‘Jullie zijn verraders en moordenaars van vrije genade, van het eenzijdig Godswerk’. En
dan kan je verdrietig worden en je kan boos worden, maar het is de waarheid. Alleen is het enerzijds
een harde waarheid, want dan zeg je: ‘Dominee, dan raak ik m’n kerkje kwijt’. Wat geeft dat. ‘Ja
maar, voor m’n kinderen’.  Zo, dat vergif wat voor u niet deugt, daar wil je dan je kinderen bij op
laten groeien. ‘Ja maar, het valt niet mee om dan ‘s zondags met je gezin nergens heen te kunnen’.
Dan zouden we u eens uit willen nodigen dat je bij het sterfbed van zo’n kind zit, en dat hij zegt:
‘Vader en moeder, u wilde zo graag een kerkelijk dak boven m’n hoofd en dat ik op tijd naar de
catechisatie ging, en dat ik netjes leefde. Maar wat heb je nu voor een moeite gedaan voor mijn
arme, onsterfelijke ziel? Heb je niet een beetje te veel je eigen gemak op het oog gehad? Heb je niet
een beetje te veel tegen de vijandschap van de wereld en van de godsdienst en van je vrienden op
gezien? En nu, vader en moeder, is het uw schuld dat ik met m’n kerkelijk dak voor eeuwig
verloren ga’. Jazeker, wat denk je op je sterfbed aan een naam te hebben. Weet je waar je wat aan
hebt? Als je die witte keursteen mag hebben. Maar die krijg je in geen ene kerk, die krijg je van
Koning Jezus, op Zijn tijd en op Zijn wijze, met die nieuwe naam erop die niemand kent dan die
hem ontvangt. Dat moet naar buiten, dat moet de kerk uit, zo’n lid is niet betamelijk dat hij nog
langer leve. En weet je wat ze in wezen doen? Ze duwen het leven de kerk uit. En zelfs niet meer in
de stad, maar naar buiten. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, ik en u, met onze godsdienst.
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Stefanus de diaken.  Weet u wat zijn naam betekent? Kroon. Maar ze willen niet langer meer naar
hem luisteren, ze willen niet meer voor verraders en moordenaars worden uitgescholden. Een
dominee of een diaken die zo staat te schelden, die moet maar dood. En vooral als hij zegt: ‘Je
wederstaat altijd de Heilige Geest’. Dat kunnen ze niet verwerken, ze willen geen schuldenaars zijn.
En dan de jas uit, en dan stenen nemen. Kijk, en dan krijgen we die gedachte die ik in het begin
gezegd heb: ‘Wij zouden wel naast Stefanus willen komen te staan of te liggen omdat hij de
hemelen geopend zag en die lieve Heere Jezus, maar dan moeten we die stenen erbij nemen, want
die horen erbij’.  O, mijn geliefden, dan wil ik nog eens weten of je zo graag bij dat volk wilt horen.
Want ik weet niet hoelang die steniging van Stefanus geduurd heeft. Het heeft niet zo lang geduurd
geloof ik.  Maar weet je wat ik wel geloof? Dat er een volk van God op deze wereld is die al zo lang
gestenigd worden, dat ze het soms niet meer uit kunnen houden. En die stenen worden uit de grond
genomen, en dat is van de wereld. Dus ze worden met de dingen van de wereld dood gegooid,
worden ze verpletterd, worden ze begraven. En dat door de godsdienst. Lees het thuis maar na, maar
ga dan eerst even op de knieën en vraag of God je eerlijkmakende genade geeft. Ik weet het, dan
kom je alleen te staan. Deze man staat alleen met al die kerkenraadsleden om hem heen, hij staat
helemaal alleen. Er is niemand die het voor hem opneemt, niemand. Weet je wat een kind van God
is hier op aarde? (En daar zijn we goed achter gekomen.) Een geboren verliezer. En dat willen we
niet zijn. En toch, hij staat niet alleen. Hij heeft de godsdienst tegen, die duizenden.  Hij heeft de
wereld tegen. Hij heeft de kerk tegen. Maar hij heeft God mee. En nu kan hij sterven.  Wat moet hij
naar beneden kijken? Die gezichten zijn vertrokken van kwaadheid, want de harten berstten. Hij is
uitgepraat, hij heeft gezegd wat hij te zeggen had. Het was een kostelijke preek, maar tot hiertoe
heeft er geen zegen op gerust. Er rustte wel zegen op hoor, maar dat is voor de eeuwigheid. Voor
Paulus is het later nuttig geworden. Maar in beginsel had hij een medebehagen in zijn dood. Dus
wat blijft er nu over? Naar Boven kijken. En dan zijn die hemelen niet op zijn tijd geopend, maar
als het Gods tijd is zijn ze wel geopend. En dan ga ik verder lezen. Dan komt er zo’n kostelijke zaak
openbaar. ‘En hij, vol zijnde’. Dan zeg ik: ‘O man, wat was jij rijk’. Wij zijn zo vaak vol van andere
dingen, maar jij mocht vol zijn van de Heilige Geest. Tegenwoordig hoeft een diaken niet eens meer
bekeerd te wezen. Zoek er eens één. Zoek eens een bekeerde ouderling. Ik geloof dat er niet eens
meer ouderlingen zijn. ‘Maar, dominee, ga je nu niet te ver?’ Nee, ik ga niet te ver. En leraars vol
des Heiligen Geestes? Dan mag je tegen mij zeggen: ‘Dominee, wat doet u dan op de kansel’. Ik
weet het zelf niet. Het is alleen dat ik er niet af durf te blijven. Soms wel willen, maar niet durven.

Stefanus kijkt naar boven (dat is geen vreemde zaak).  En dan ziet hij de hemelen geopend. En daar
ziet hij iets opmerkelijks. Hij ziet in de eerste plaats de heerlijkheid Gods. Wat is de heerlijkheid
Gods? Dat is God in al Zijn deugden. Dat is in Zijn almacht, in Zijn alomtegenwoordigheid, in Zijn
onafhankelijkheid, in Zijn eenvoudigheid. Het is God zoals Hij werkelijk God de Almachtige is,
Die niet van node heeft van mensenhanden gediend te worden als iets behoevende. Wat ziet hij?
Mag ik het zeggen? Hij ziet zijn geestelijke Vader. Nee, mag ik het nog eenvoudiger zeggen? Hij
ziet Vader. Of dat Hij zeggen wil: ‘Alles is tegen, en hier beneden moet je het verliezen jongen.
Dadelijk ga je door je knieën. Dadelijk krijg je de laatste steen en dat kost je je leven, maar Ik sta
klaar om je een welkom Thuis toe te roepen.  Stefanus, nog een ogenblikje, jongen, dan ben je
Thuis’. En weet je wat ik dan geloof? Dat hij geen steen meer voelt. Daar hebben we wel eens iets
van meegemaakt in een andere zin. Dan kunnen ze doen wat ze doen, maar dan kan ik begrijpen dat
ze op de brandstapels, al half verbrand, toch Psalmen stonden te zingen tot eer van God. Dan mag ik
zeggen: ‘Die de pijn van de stenen, de kracht van de vlammen heeft uitgeblust, weggedaan’. En dan
nog wat. En hij zag de Heere Jezus. Er staat zo eenvoudig: ‘Jezus’. En weet je wat dat betekent? Dat
betekent ‘Zaligmaker’. Dat wil zeggen: ‘Verlosser uit het grootste kwaad en Brenger tot het
allerhoogste goed’. En dat gezicht op de Heere Jezus... En dan staat er nog wat bij: de Heere Jezus
zat niet.  Als een kind het hier op aarde niet meer kan houden, dan blijft de Heere Jezus niet zitten.
Nee, want Hij is het Hoofd, en zij zijn de leden van Zijn lichaam, levende leden. En het is een
medelijdende Hogepriester. En als er een kind van Hem hier dood gegooid wordt, dan steekt de
godsdienst de vingers in Zijn oogappel, en dan blijft Hij niet zitten. Dat laat Hij nooit toe. Het geeft
niets hoor als je het verliezen moet, hier altijd weer opnieuw. Maar de Heere Jezus kijkt hem aan
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met de ogen uit Psalm 25: ‘Vriendelijke ogen en milde handen zijn bij Hem van eeuwigheid’. Of
dat Hij zeggen wil, kinderlijk eenvoudig, want Stefanus is toch Zijn kind!: ‘Hier beneden zal je het
schijnbaar verliezen, maar het geeft toch immers niet. Kijk maar, in Mij ben je meer dan een
overwinnaar, want in wezen win jij het en verliezen zij het, allemaal’. En dan gaat hij het zeggen
ook. Jazeker. Hij zegt niet: ‘Ik heb zo’n pijn’. Hij zegt ook niet: ‘Ik ga dadelijk dood’. Terwijl dat
toch allemaal waar is, dat hij dadelijk gaat sterven. Nietwaar? Maar hij zeide: ‘Ziet’. Of dat hij
zeggen wil: ‘Dat zien jullie niet, je moest het eigenlijk eens kunnen zien’. Of dat hij zeggen wil:
‘Kijk nu eens, ik zie’. Dan zeggen ze tegenwoordig: ‘Denk je dan dat je het alleen weet’. Stefanus
wist het alleen, en die had het alleen en die was het alleen. Het is maar een klein kuddeke. Hij
alleen. Daar stond het enigste lid van de levende Kerk, de rest was vervloekte godsdienst. ‘Ik zie de
hemelen geopend’. Dat is een eind! Dan kun je zien dat in het geloof geen afstand bestaat. ‘Ik zie de
hemelen geopend’. En dan zegt hij zo iets wonderlijks. De Heilige Geest zegt dat hij Jezus zag,
maar hij zelf getuigt: ‘Ik zie de Zoon des mensen’. Weet je wat dat zeggen wil? Hij is Zijn broeders
in alles gelijk geworden. Dat wil zeggen: ‘Hij ziet de Heere Jezus in Zijn aangenomen menselijke
natuur’. En dan zegt Hij door de mond van de apostel Paulus: ‘We hebben een zodanige
Hogepriester, voor Wie het onmogelijk is dat Hij met ons geen medelijden zou hebben’. Dus weet
je wat hij ziet eigenlijk? Dat elke steen die hem treft, voor de Zoon des mensen bestemd is. Want ze
hebben Mij eerder gehaat dan u. En dan komt de vijandschap van de godsdienst eigenlijk niet tegen
Stefanus openbaar, maar tegen het leven der genade, tegen het levende Kind openbaar, en Dat moet
er aan. Maar Dat gaat er niet aan. De Heere Jezus staat Boven, Die kunnen ze nooit raken, en de
Heere Jezus als het Hoofd van Zijn lichaam staat gereed om Stefanus’ ziel naar Huis te halen. Hoe?
Daar zullen we straks iets van hopen te zeggen als we eerst gezongen hebben.

Psalm 97:7
Gods vriend’lijk aangezicht
Heeft vrolijkheid en licht
Voor all’ oprechte harten
Ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot;
Verblijdt u steeds in God;
Roemt, roemt Zijn heiligheid;
Zo word’ Zijn lof verbreid
Voor al dit heilgenot.

Eigenlijk beleeft hier Stefanus de volheid van Christus’ zoen- en kruisverdiensten. Weet u waarom?
Hij zegt twee dingen in hoofdzaak. Onze tekst is te groot om daar dieper op door te gaan, maar er
zit ontzaggelijk veel meer stof in dan wij u kunnen verhalen. Maar ik wil u slechts aan het denken
zetten. In de eerste plaats zegt hij: ‘Ik zie de heerlijkheid Gods’. En ik heb u gezegd dat dat de
deugden Gods zijn die in wezen God Zelf uitmaken. Even vasthouden. En hij ziet de Heere Jezus
als de Zoon des mensen, met die aangenomen menselijke natuur, datzelfde lichaam wat Stefanus
had, uitgenomen de zonden. Want Hij is Zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de
zonden. Dus wat ziet hij eigenlijk? De Kerk, de triomferende Kerk in het lichaam van de Heere
Jezus als de Zoon des mensen, zittende in de troon Gods. Hoe dus die Kerk met Hem gezet is in die
troon. En daar mag hij straks bij komen zitten. En nu de heerlijkheid Gods. En dan is de
heerlijkheid Gods één van die grote deugden. Zijn alomtegenwoordigheid. En dan heeft de Heere
Jezus wel gezegd dat Hij naar het huis des Vaders ging waar vele woningen zijn, maar dat Hij ook
bij hen zou blijven, alle de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En het is geen Man dat Hij
liegen zou, noch een mensenkind dat Hem iets berouwen zou. De Heere is een Waarmaker van Zijn
Woord. En dat worden we hier bij het sterven, bij het ontslapen van Stefanus gewaar. De Heere is
naar Zijn menselijke natuur Boven, maar naar Zijn Godheid staat Hij vlakbij en in Stefanus. Want
hij is vol van de Heilige Geest, en hij wordt gewaar wat de dichter zegt in Psalm 139: ‘Gij, gij zijt
altoos nevens mij’. En ik heb daarnet gezegd dat dat voor ons persoonlijk geen vreemde zaak is.



6

Mag ik zover gaan vanmorgen? Als hij de heerlijkheid Gods gewaar wordt, dan weet hij: dan is de
Vader bij hem, en de Zoon is bij hem naar Zijn Godheid, en de Heilige Geest vervult hem helemaal.
Dat is eigenlijk: ‘Gij in Mij en Ik in u’. Want de Heilige Geest als de Vertegenwoordiger, Die
uitgaat van de Vader en de Zoon, in hem wonende, daar is hij van vervuld, staat hij, temidden,
omringd, vervuld van een drie-enig, alomtegenwoordig God: ‘Gij in Mij en Ik in u’. En dan komt de
laatste steen. Nu opletten. En dan heeft de Heere Jezus gezegd, dat is het laatste wat hij ziet. Hij
zegt: ‘Als nu je plaatsje klaar is, dan kom Ik je halen’. O, als je daar dan bij staat en je ziet dat hoofd
door zo’n grote steen als het ware wegknikken en het leven er uit wegvloeien, dat hij daar levenloos
ineen zakt. Toe, mijn geliefden, heb er maar niet te veel medelijden mee, want Stefanus weet het
niet meer. Want weet je waar zijn hoofd op valt? In de schoot van zijn lieve Borg. En zachter kun je
niet vallen. Dat is de zaligste val die je maken kunt, aan Zijn voeten. En dan sterft hij niet. Stefanus
is niet gestorven. Nee, hij is ontslapen. Hij is in de schoot van de Heere Jezus in slaap gevallen.
Straks lezen we: ‘En enige godvruchtige mannen hebben hem begraven’. Dan wordt hij als het ware
op bed gelegd, hij weet het niet meer, hij slaapt, de slaap des oprechten, wat het lichaam betreft.
Zijn ziel heeft zijn plaats ingenomen in de troon Gods bij zijn lieve oudste Broeder. Ik ben er niet
voor om dat zo dikwijls te zeggen, want het ligt zo teer. Maar nu ligt het voor Stefanus eeuwig teer,
samen aan de rechterhand des Vaders, eeuwig één. Nu kan geen steen hem meer bereiken, nu heeft
hij geen last meer van de godsdienst, van geen kerkmensen, van geen stenen. Maar Stefanus, weet
je wat hij doet? Hij zingt, hij zingt zo mooi, eeuwig van Gods goedertierenheid. En daar vanaf die
hoge plaats is maar voor één ding plaats. Dat is voor aanbidding, dat is voor verwondering, dat is
voor dankb’re lofgezangen; dat hij, als een onwaardige diaken, zulk een voortreffelijke plaats mag
innemen. We gaan naar huis, en probeer je ziel voor de Heere bloot te leggen. Vraag maar of Hij je
Gods- en zelfkennis wil geven, en of dat Hij je wil leren aan welke kant je staat. Daar komt het toch
op aan? Al wordt u nog zo boos, al word je nog zo nijdig. Dat geeft immers niet, dat ligt voor u.
Aan welke kant je staat; aan de kant van de Joden of aan de kant van Stefanus. Probeer daar nu eens
achter te komen!!! AMEN


