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De heilige Stefanus duikt ineens op de Paastijd, en dat was ook al gebeurd in de 

Kersttijd. Op tweede kerstdag lezen we over de moord op Stefanus, en vandaag  

weer in een feestelijke tijd, de Paastijd, horen we het wéér! Is het een 

waarschuwing? Weten we waarmee we bezig zijn als we met veel gezelligheid 

de geboorte van Christus vieren en daarna ook zijn Verrijzenis?  

Stefanus was een diaken, een mens vervuld met de heilige Geest en met 

wijsheid. Hij was een open mens die vertrouwde op de overwinning van 

Christus, en daarom was hij vol overgave. De moord op Stefanus was het gevolg 

van zijn uitdaging aan de mensen die zich verzetten tegen de boodschap van 

Christus. Hij nam de leiders van zijn tijd goed onder handen. Ze wilden hem 

daarom doden. 

Wij zijn nu zeker voorzichtiger in onze aanpassing aan de cultuur. Er is weinig 

markt voor profeten en martelaren als we gemakkelijk overweg kunnen met 

macht en gezag. Zou dat de reden zijn dat er zo weinig stemmen in onze tijd 

klinken als die van Stefanus? Toch zijn de woorden van Stefanus een uitdaging 

van het christenvolk aan de maatschappij van vandaag!  

Het zou erg ongewoon zijn als we de stem van jonge christenen zouden horen 

boven alle hedendaagse meningen heen: “Wel, ik geloof dat menselijke 

seksualiteit heilig is, en dat seksuele liefde voor gehuwde geliefden is; en ik ben 

bereid mijn positie te verdedigen.” Wel, waar is Stefanus? Of stel je eens voor, 

dat in het midden van een cultuur van geweld er een mening wordt verkondigd, 

die euthanasie tegenspreekt, net als de doodstraf, abortus, en slinkse militaire 

handelingen, een mening die niet wordt geleid door links of rechts in de politiek. 

Of denk eens aan een echte katholieke universiteit, die een eredoctoraat geeft 

tegelijk aan Huub Oosterhuis en Antoine Bodar. Daar komen moeilijkheden van. 

Er komen dan vragen over het ware geloof, en gerommel over het voor of tegen 

die universiteit.  

Stefanus en andere martelaren wisten dat er iets de moeite waard was om voor te 

sterven, namelijk Jezus Christus. Als Christus werkelijk de Heer van de 

geschiedenis is, “de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het 

einde”, dan mogen we niet onverschillig blijven over zijn manier van leven en 

over wat Hij ons leert. De vele martelaren van de wereld waren getuigen van 

hun geloof. Ze lieten de waarheid van de Christus zien aan de wereld.  

Daarmee komen we aan een collectieve sociale zonde van onze tijd. We zijn 

eerder geneigd ons geloof voor onszelf te houden. Sommige politieke partijen in 

ons land zeggen dat het geloof een privézaak is. Godsdienst moet achter de 

voordeur blijven. Dan krijg je ook geen martelaren. Er is niet alleen een muur 

gebouwd tussen kerk en staat, maar ze bouwen ook een muur tussen geloof en 

openbaar leven.  



Dat is ook gemakkelijk voor de liberaal-kapitalistische politiek. Immers, als het 

echt gaat over macht en geld, kun je wat Jezus erover zegt, heel gemakkelijk 

negeren. Dan kun je jouw zakken vullen, een economische crisis veroorzaken en 

die vervolgens laten betalen door de zwaksten in de samenleving. Minister-

president Rutte hoor je herhaaldelijk zeggen: “Het gaat goed met de economie.” 

Ja, en waarom gaat het dan heel langzaam slechter met het onderwijs? “Het gaat 

goed met de economie.” Ja, en waarom dreigt er een tweedeling in de zorg? 

“Het gaat goed met de economie.” Waarom hoor je op het Radio 1 Journaal, dat 

er zoveel problemen zijn met mensen die hun studieschuld moeten aflossen, tot 

de wanhoop van zelfdoding toe? En waarom hoor je ’s middags op diezelfde 

radio bij de Nieuws B.V. dat het voor het eerst is sinds de Tweede Wereldoorlog 

dat de hele jeugd het slechter gaat hebben dan de generatie vóór hen. “Het gaat 

goed met de economie.” Waarom stijgen dan de inkomsten van de beleggers 

wel, en die van de arbeiders in elk geval niet? “Het gaat goed met de economie.” 

Ja, vanwaar dan de stakingen in het openbaar vervoer, en waarom al het gezeur 

over de pensioenen? “Het gaat goed met de economie.” Niet afgelopen vrijdag, 

maar de vrijdag daarvóór, stond in het Eindhovens Dagblad: “Voedselbank 

merkt weinig van welvaart: steeds meer klanten, óók in Eindhoven.” En dat is 

dan ook nog de landelijke trend! “Het gaat goed met de economie.” Het is nog 

waar ook! Maar de leugen zit erin dat er bijna niemand van de economie 

profiteert. En het geld is er om mensen te dienen en niet omgekeerd. En die 

liberale leugen wordt door wel heel erg veel mensen geloofd, gezien de 

uitslagen van de verkiezingen van de afgelopen vijftien jaar. De neo-liberale 

politiek wil dit graag voortzetten, daarom moet de Kerk aan de kant geschoven 

worden.  

Wat Jezus ons leert over vergeving en liefde kun je dan in de politiek 

gemakkelijk negeren.  

Jezus leerde ons bezorgd te zijn om zieken, vreemdelingen en daklozen. Als 

geloof achter de voordeur moet blijven, dan kun je die mensen eenvoudig in de 

kou laten staan; dat spaart geld uit! Zie daar opnieuw de reden waarom de 

liberale politiek van de Kerk en het christendom af wil.  

Stefanus kan de wereld om hem heen moedig uitdagen, omdat hij koelbloedig 

vertrouwt op Jezus Christus. Zelfs als ze hem dood stenigen, bidt hij met 

vertrouwen: “Heer Jezus, ontvang mijn geest.”  

Hij is niet bang voor de uitdagingen van de wereld; hij is zelfs niet bang met de 

dood voor ogen. Zijn laatste woorden waren: “Heer, reken hun deze zonde niet 

aan!” Ook dat was heel moedig. Stefanus’ leven was als het boek van de 

Openbaring; Stefanus eindigt zijn aardse leven met: “Amen! Kom, Heer Jezus!” 

Zag Saulus, de latere Paulus, dat? Is dit bloedvergieten daardoor een zaadje van 

geloof geworden bij Saulus? Kon hij daardoor Paulus worden? 

Stefanus nam, net als alle andere martelaren, het gebed van Jezus in het 

Evangelie heel serieus. Het Evangelie van vandaag vraagt aan alle christenen 

liefde en eenheid. Jezus wil ermee laten zien dat God Hem had gestuurd om een 



duidelijke reden. Zijn martelaren geloofden in liefde en eenheid. Ons geloof 

vraagt liefde, eenheid en rechtvaardigheid. Laten we ons erop bezinnen of dat, in 

ons leven, ook zo is. 

Norbert Schallenberg, pastor 

 


