
Navolging 4 
MET HEM STERVEN 
 
We denken na over ‘met Hem sterven’. 
Een kwestie van navolgen. 
 
We lezen samen uit Handelingen 7,55-60. 
Stukje voor stukje. 

 
55 Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel 
gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de 
rechterhand van God. 
56 En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, 
staande aan de rechterhand van God. 

 
Stefanus is onschuldig gevangen genomen. Hij moet zich verantwoorden voor 
de Joodse Raad. Hij doet dit met een uitgebreide toespraak over Mozes en 
het volk, over volgen en ongehoorzaamheid, over zonde en schuld. De 
toepassing is niet mild. Stefanus legt de schuld bij hen die hem ter 
verantwoording roepen. Ze ontploffen van woede. Maar hij reageert vervuld 
door de Geest met een stralende blik in hemelse heerlijkheid. Weer heeft hij 
iets van een engel. Dit is vergelijkbaar met Mozes toen hij van de berg af 
kwam en met Jezus op de berg van de verheerlijking. 
 
Dan wordt het hun menens. Lees maar verder:  
 

57 Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden 
eensgezind op hem af. 
58 En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen 
legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus 
heette. 

 
Een paar dingen hierover. ‘Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren 
dicht en stormden eensgezind op hem af.’ Dit is een vorm van geweld, van 
verzet, van ongeloof. Wat maakt de wereld veel lawaai en stampij om te 
overschreeuwen. Een grote mond opzetten om zaken te ontkennen. Lef en 
praatjes. Waarom? Ontkenning en verzet. Dit zijn manieren om eigen ongeloof 
te verhullen en schuld te ontkennen. Wij houden ook graag de boot af en de 
schuld buiten de deur. 
 



‘En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun 
kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette.’ Dit is een 
volksgericht. Iedereen lijkt het ermee eens en dus wordt het vonnis ook maar 
direct uitgevoerd. Steniging paste bij deze ‘misdaad’. Eerst wordt de 
veroordeelde van een hoogte af geworpen en vervolgens laat men een steen 
op hem neerkomen. Als hij nog niet dood is, wordt een en ander herhaald.  
 
Saulus past wel op zijn kleren. Saulus is hier een figurant. Herkent u hem? Het 
is een vrome ijverige joodse student in de theologie die de rechtzinnigheid 
wilde bewaken en alles en iedereen wilde uitschakelen die de rechte leer in de 
weg stond. Later blijkt hij te briesen van dreiging en moord, als een leeuw die 
aast op zijn prooi.  
 
Wie niet echt in Jezus gelooft, heeft een hekel aan Hem. Navolgen is te 
ontdekkend, te persoonlijk en te radicaal. Nee, even nog niet. Nog even is 
Saulus een figurant, totdat Jezus hem een halt toeroept. 
 
Nu verder:  
 

59 En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere 
Jezus, ontvang mijn geest. 
60 En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken 
hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. 

 
Stefanus vertoont opvallende overeenkomsten met Jezus. Hij zegt: ‘Jezus, 
ontvang mijn geest’. Woorden die we vinden in Psalm 31 en die ook op Jezus’ 
lippen lagen: ‘Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest!’ Jezus legde Zijn 
leven af in de handen van Zijn Vader. De duivel en andere machten - niemand 
en niets konden Zijn werk ongedaan maken. Hechter en intiemer kon de 
gemeenschap niet zijn. Zijn volbrachte werk ligt voor eeuwig en altijd vast, nu 
in de handen van Zijn Vader. 
 
Stefanus plukt hiervan de vruchten. Hij deelt in deze zaligheid. Het is zijn 
enige troost in leven en sterven, dus ook nu. Niemand pakt hem dit nog af. 
Deze evangelist weet zich juist nu, in het uur van zijn sterven, hecht 
verbonden met Zijn Heiland, Die gezegd heeft: ‘Ik leef en gij zult ook leven!’ 
Met Hem sterven en leven. Ontvang mijn geest. Dit deed Hij voor Stefanus en 
voor allen die in de Heere Jezus Christus geloven. Ontvang mijn geest. Houd 
mij dicht bij U. Uw dood is mijn dood. Uw leven is mijn leven. 
 



Nog een gelijkenis met Jezus. Jezus bidt: ‘Vader vergeef het hun, want zij 
weten niet wat zij doen!’ In de navolging bidt ook Stefanus zo’n gebed. Het 
gebod luidt: ‘Hebt uw vijanden lief’. ‘Heere, reken hen deze zonde niet toe!’ 
Liefde maakt het verschil.  
 
Wij kunnen soms niet met iedereen door één deur. Je vijanden liefhebben. De 
minste zijn vinden we lastig. Over onze schaduw heen stappen. Jezus leert het 
wel en Stefanus is een voorbeeld van iemand die dat door genade geleerd 
heeft. Dit leren wij van Jezus en Stefanus is een voorbeeld. Dit hoort bij ‘met 
Hem sterven’. 
 
Wie Jezus navolgt weet van genade voor zichzelf en gunt ook een ander 
diezelfde rust, vrede, kalmte en vreugde. In de navolging is geen enkele plaats 
voor rancune, achterdocht, verharding, roddel, haatdragendheid, 
geniepigheid. Dan kijk je niet weg, maar zie je naar die ander om, zelfs een 
vijand. In het gebed kom je dicht bij de ander. ‘Vader, vergeef het hun!’ 
Als Jezus mij genade schenkt, gun ik die ook een ander. 
 
De volgelingen van Jezus gaan op Jezus lijken. Zij worden Zijn beeld 
gelijkvormig. Als twee druppels water. Zo Vader, zo Zoon. Maar ook: zoals 
Jezus is, denkt, doet en leeft, zo ook allen die in Hem geloven. Bidden zoals 
Hij, sterven zoals Hij en leven zoals Hij. Dat is navolgen tot in eeuwigheid. 
Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. Geloven is Hem 
navolgen in leven en sterven. Navolgen is met Hem opstaan in een nieuw en 
dus ook eeuwig leven. 


