
Navolging 5 
EEN BLIJ VOORUITZICHT 
 
We denken na over ‘Een blij 
vooruitzicht’, uitzicht op heerlijkheid in 
Christus. Navolgen is volgen met 
perspectief. 
 
We lezen eerst uit de Bijbel, Handelingen 7:51-53: 
 

51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren (NBV: halsstarrige 
ongelovigen), u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen 
deden, zo doet u ook. 
52 Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs 
hebben zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige (de Messias) 
aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. 
53 U, die de wet ontvangen hebt door de dienst (NBV: de tussenkomst) 
van engelen, hebt die niet in acht genomen! 

 
De preek van Stefanus, die we lezen in Handelingen 7, komt aan. Het gaat 
over Mozes en het volk in de woestijn. Het gaat over hun ongeloof en hun 
schuld. Hij spreekt over het doden van profeten. Zij hebben hen monddood 
gemaakt. Stefanus spreekt hen er persoonlijk op aan: ú! Net als ooit Nathan 
bij David deed: ‘U bent die man!’ De hoorders voelen heel goed aan dat 
Stefanus hen bedoelt. Hun reactie is niet mals. Lees verder: 
 

54 Toen zij dit (de preek van Stefanus) hoorden, barstten hun harten 
van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. 

 
Profetische woorden doen wat. Dat zijn niet per sé voorspellende woorden, 
maar ware woorden. Woorden die de feiten niet verdoezelen, maar in het 
juiste licht stellen. De preek was in de kracht van de Heilige Geest. De 
woorden dringen in hun oren door met de kracht van de Heilige Geest.  
Die profetische woorden zijn terecht. Dat moeten de hoorders toegeven. In 
een eerste reactie willen mensen meestal hier niet van weten. Dat zij geraakt 
blijken te zijn, spreekt boekdelen. Nu kunnen zij twee dingen doen. Zij 
kunnen zich gewonnen geven of zich ertegen verzetten, zich niet laten 
gezeggen. Dat laatste blijkt. Voor hen is de maat nu vol. Deze profeet moet 
de mond gesnoerd, dood.  
 



Zij zijn onaangenaam geraakt door die beschuldigende woorden. Wie durft 
hen hardnekkig en halsstarrig te noemen? Zij buigen hun nek niet zomaar. 
Wie durft te beweren dat zij niet besneden zouden zijn? Ze waren toch Joden. 
Verzetten zij zich tegen de Heilige Geest? Vervolgen zij de gezalfde profeten 
en houden zij zich niet aan de Thora, de wet? De Heilige Geest spreekt hen 
door Stefanus aan. Zij willen zichzelf hierin niet erkennen. Alles in hen verzet 
zich tegen deze ontdekkende preek. 
 
De hoorders ontploffen van woede. Ze staan te trillen op hun benen. Hun 
tanden kun je horen knarsen van ergernis. Ergernis, dat is het. Het Evangelie 
van kruis en opstanding dat in de kracht van de Geest verkondigd wordt, 
believen zij niet te horen. Voor de Jood een ergernis.  
 
Voor uiterlijk vrome mensen zijn rake woorden ergerniswekkend. Herkenbaar. 
Mogelijk is deze reactie ons ook niet vreemd. Zelfs als we beseffen dat er 
ware woorden gezegd worden, willen wij daar eerst niet van weten. 
 
We lezen verder en letten op de reactie van Stefanus: wat doet dit met hem? 
Of liever: wat gebeurt er met hem door de kracht van de Heilige Geest? Hij 
wordt vertroost door zicht op de hemelse heerlijkheid. 
 
Handelingen 7:55-56: 

Maar hij (Stefanus), 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. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de 
Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. 

 
Het is de tegenstanders al eerder opgevallen (Hand. 6:15) dat Stefanus iets 
met de hemel heeft, met de Vader van Jezus Christus. Toen Stefanus 
gevangen werd genomen, zag iedereen in de Joodse Raad al dat zijn gezicht 
straalde als een engel. Een hemelse glans schitterde op zijn gezicht. Stefanus 
heeft blijkbaar iets wat zij, de leiders, niet hebben. Dat steekt hen. Dat raakt 
hen heel diep. Wat is dat? Stefanus heeft iets met Jezus en Zijn Vader. Hij 
heeft zelf iets van Jezus. Hij deelt in Zijn liefde en genade, Zijn leven en 
heerlijkheid. Dat straalt op hem en van hem af. Wat ziet hij en waardoor wordt 
Stefanus verheerlijkt? In vers 55 staat dat hij wederom vol is van de Geest, 
naar de hemel opkijkt en daar ziet hij de heerlijkheid van God, hij ziet Jezus 
met heerlijkheid gekroond. Jezus zit rechts van God de Vader, dat is Zijn 
ereplaats. Stefanus gelooft. De Joodse Raad gelooft niet in de verheerlijkte 
Christus. Dat maakt het verschil. Vandaar die glans en heerlijkheid bij 



Stefanus. Hierdoor heeft Stefanus perspectief, een weidse blik, een blij 
vooruitzicht. De vijanden van de levende Christus delen niet in deze 
heerlijkheid en dit uitzicht. Nog niet. 
 
Stefanus zegt het ook met zoveel woorden: 
 

Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan 
de rechterhand van God. 
 

Wat een getuigenis. Indrukwekkend, ergerniswekkend, confronterend. De 
tegenstanders geloofden niet in deze Zoon des Mensen. Zij hadden Hem 
veroordeeld, aan het kruis geslagen en gedood. Zelfhandhaving. Vrome 
verharding. Verstijfd in uiterlijke rechtzinnigheid, zonder enig gevoel voor 
eigen aandeel aan zonde en schuld. Dan ook geen blij vooruitzicht. 
 
De Heilige Geest maakt het verschil: Hij ontdekt en doet beamen. Hij doet 
harten breken in schuldbesef en in een roep om genade. Deze Geest doet 
Christus volgen. Hij bekwaamt om van Hem te getuigen en ook met Hem te 
lijden. Hij Die een goed werk begonnen was, maakt dat ook voor Stefanus af. 
Midden in haat en vijandschap verklaart Christus door de Geest Stefanus Zijn 
liefde en laat Hij hem delen in Zijn heerlijkheid. Het lijden zal nog heftiger 
worden, maar dit troostende vooruitzicht kan niemand hem afnemen. 
 
Wie zich nu aan Hem houdt, heeft perspectief, uitzicht, zelfs een blij 
vooruitzicht, dat streelt. 
 
Saulus van Tarsen is er ook bij. Hij is het met de Joodse Raad eens. Diep 
verontwaardigd is hij over hen die van ‘de Weg’ zijn, de navolgers van Jezus, 
de ‘Zoon des Mensen’. Hij helpt de Raad een handje. Hij is hun sympathisant 
en er broeit meer in hem. Nog even, dan wordt ook hij bij zijn naam 
geroepen. ‘Saul, Saul’. Nu zit zijn hart nog vol verontwaardiging, woede en 
ongeloof. Maar als Jezus zijn naam noemt, breekt ook hij. ‘Wat wilt U dat ik 
doen zal?’ 
 
Gebroken mensen hebben visie. Eerst Stefanus en later ook Saulus. De wereld, 
soms ook kerkmensen, ‘stenigen’ hen. Maar het zicht op de hemel en de 
hemel zelf ontnemen zij hun niet. Ik zie Jezus, gekroond. Wat een zicht! Nog 
even en dan deelt ook Stefanus in diezelfde heerlijkheid. Hij mag met Hem 
regeren.  

 



Maar, blij vooruitzicht dat mij streelt, 
ik zal ontwaakt Uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen,  
verzadigd met uw goddelijk beeld. 

 


