
Raymond R. Hausoul, ‘De wereldberoemde diaken.’ Bode 149.10 (dec. 2006): 13-15.

vvere|d—
beroemcle
diaken

II‘/1

iv /livid dv /11113‘-<fc' rvdc in /101‘ 1101'/e H1nm'cl1'1l_<J1'l1? ‘Paulu_<' Q/_'P<’rr11.<' :11]/en .~‘o/n/m'-

gun 1111r11'o0rdcn. Tn"/1 is dir <11;/'111'.<r. Dc /arzgsrv r0c.<praa/c in her lmvle Ha11a'c/izzkgm is

<gflc0r11sr1lq van dc cvr'_~"r1' 1'/1ri.\‘1‘cl1'/'L>c n1artcl1mr.' Srqfllizrls. [bur Lum.~' is /zcr bzfioog 111111 Srqflzlzm‘ :0

13

n0sne|-111puow/£211
111/1 />0/ally 0'11! 1111' ('1' dc IH(’(’Sf(’ p/(zars 11001’ 1Ir1'/'/Imaler. ()pz'a//cud is lzvr dm vvcl 1I1'rlq<g_Q01'.< umar "

1m'iu[g _»‘r1'/mmzz /11/ dvzc w0nrn'm. 1\1vc.\‘ml wordr ('1' in B1_'j/11’/1101'/c/arir(gelI 1'0l.<r1mu 1110! ('11/<6/0

zw1'11’{/:1'11gz’/1 mmr /zvr Oudc 'H*.\'r11n1<'nI. 111 dir arrilecl 1111'//1'/1 we zl1'[ge’lu'ciu' sri/.~'r1mn /11/ 0'1’ /111111511‘

r0c_~"p1'm1k 11111 /Icr 1100/c Hmzdvlilzgcu.

F1 US d€ d I’ gcpL1.1r\t. Z1‘ zijn duo1'|11111 gcwl1icdc- in bc\]‘.lg. /.011‘ du11k ik dat dit ligt
Nadat l_111‘.1\111 hct hock H1111dc]1ngc11 111» hckcxui g1'\\'nrdc11 .1]\ ‘$tcF.111L1\ do .1.1n hct Fuit 11.11 l.11c.1\" lnctccn dour
g:'\cl11'c\‘e11 hucft uvcr dc in<tc]li11g 111.11"trl.1.11" cn ‘Filippm do c\'.111gc|i§t' dc 11*dc \'.111 Sn-t‘.11111\ .11111 zijn lczcrs"
\".1n dc zcven die11.1rc11 (ut"di.1kc11c11'. (‘I I111 I :8). hrt 1'|1ri\tu1i_jkc §_{Q10U1~\\'i] d11idclijk
Hd(>).1"icl1t hij zijn vnflcdigc .1.111d.1c|1t Stct11111|\" \\‘n1'dt d.1.11'l1i_j nmmp gc- n1.1k1-11 011 \'c1"dc1lig1'11 \'.111uit dc nud~
op twcc \'.1n hen. Bcid-:11.Stctl1n11< cn pL111t.\t 1:11 11001111 ten opziclm: \'.1n [C\I1ll11UI1U‘~L‘hL‘ .1c|1tu1‘§_:1'n11d. Hi] 1110111
Filippus. \\‘0I‘dc'I1 up dc \'0n1‘;;1'<111d Filippm ccn we] l.111gc1* \t11k tckxt 11.11 dc di\‘cipulc11 \'.1n _Icz11\ in (}ud\

l\u1icdmv1111w1 I 1"

>>



plan \\;111deIde11.rerwijl de ongelovige
Joden zich h.1dden \'11srgekl;1111pr .11111
hun eigen ideologieen over (Pod. e11
God onder die gedachren hadden ge-
pl.1.1rsr. Srefirnus roo|1r echrer op11ieu\\'
(lods l1eerlijl<heid over de gelovigen
en beginr e11 eindigt dan ook drrarrnee
(Hd7:2.55).
Srel'11111.1s is de 1111111 vol geloofl gr-n.1de
en kmchr en rjokvol Geesr (Hd(1:5:
7:8). Hij is trouwens nier 11lle-:11 dc
eersre n1.1rre|;1;1r. n1;1;1r ook de eersre
die genoe111d wordr. buire11 dc T\\".1;1lr‘.
door \\'ie God rekenen en wonderen
zal doen (vgl. Hdlz-13:33:12).
Ondanks zijn pioniersch.1p blijfr hij
echrer nederig en respecrvol regen-
over zijn regen.st.111ders. Zijn \'olksge-
noren spreekr hij ri_jdens zijn verde-
digingsrede 111111 met dc ;1;111her“bme-
der~".'. e11 zelfs her Sarlhedrin wordr
door hem met respeer ;1a11gesproke11
met her erewoord ‘\'.1ders'. S1¢1'.1-
nus wil zich niet los11111ken van zijn
Joodse achrergrond. zoals hen1 \\'erd
\'er\\"eren (Hd(1:l I-I4). Hij heefr her
juisr op zijn harr om zi_jn landgenoren
re overruigen van Gods \voncleren en
de rijkdom van de Messias.

De heerlukheid van
Gods Woning en
Thora
Omnogelijk \vas her voor Srefanus'
rege11sra|1ders om de \\'ijsheid \\'-.1ar-
mee Srefanus sprak re weerleggen
(Hd(1:1H). Zelfs de brilj".mre_ior1ge
S11ulus.ons later bekend 11ls Paulus.
was rmchreloos regenover Srer11nus'
woorden. Ze sronden sch;1;1k1n;1r.
Maar c.1piruL1rie was een onbekend
woord voor deze n1en.se11. en d;l3l'0l11
kozen ze crvoor 0111 andere m11chrs-
middelen re gebruiken om Srefanus
tor zwijgen re b1'e11gen.Als laarste
rroefschoven ze d.1.1ron1 n1-.1m1cn na.1r
voren die een v;1ls geruigenis aflegden
van Sref.1nus' hoodschap. Hij lnsrerr
regen Mozes! Hij rreedr Gods wer
111et voeren en heledigr Diens heilige
rempel (vsl 1.13).
Voor dc joden was de rempel Gods
heilige Woning en de Thora was Gods
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eeuwige \\'il. (¥ods];1srerend was her
d11.1rom re spreken over een Messias
die (§ods rempel en Thora zou .1fl1re—
ken. (Zeen enkele discipel had echrer
ooir verkondigd d;1r de Messias Gods
rempel en Thom renier zou doen.
Hun boodsclmp l1esro11djuisr uir her
regendeel: de Messias zou ervoor
zorgen dar Gods Woning en Thora
xerhcerlijkt zouden Worden op .1;1rde.
beide zouden door de Messias hun
volledige \'er\'ul|ing, krijgen (Mr5:l7:
12:6). Ner zozrls de Heerjezus zelf
spraken ook de discipelen \';1m1ir
deze goddelijke openbnring die hun
door de Geesr Gods \\';1s geschonken
(MrH1:2l1; Hd5:l3; (1: IU).
Op deze wijze verkondigde Srcfimus
op een brilj;1nte manier de pr;1ch-
rige boodschap die hij misschien zelf
\'.1n Chrisrus gehoord had. Mz1;1r op
dezelfde wijze 1115 bij de Heerjezns
Chrisrns zouden ook zijn uirspraken

slechrs voor de helfr \veergege\'en en
neg11riet'\'erdra;1id worden.
l)aar|1aasr zou ir0nischer\\'ijze de-
zelfde beschuldiging die SreF.111us hier
krijgt. later worden gebruikr regen de
nog niers vermoedende Saulus die er
hier alleen 111-aar bij sraar (Hd(1:1 1-14;
21 :21 I\'..28: 24:7: 25:8).

Leren van Mozes
Sref.1nus sraar rerecln. Alle ogen zijn
op hen1 gerichr en hij richr zich ror
zijn rege11sranders. In zijn roespraak
gebruikr Srefilnus de geschiedenis van
zes beroerndejoodse personen uir her
Oude Tesr;1111e11r. Hij doer dar nier
omdar zijn roehoorders deze verhalen
nog nier ke11de|1.n1aar om hen rerug
re laren kijken op de le\’ens\\';1nde]
v;111 hun \'oor\";1dere11. Zo spreekt hij
over Ab1';1h.1n1._]0zef. Mozes._|ozua.

David en Sa1on1o.\X/.1;1rbi_j de eersre
\'ijt’11ls o\'eree11kon1sr hebben dat God
\\"el mer zijn volk is.n1a11r nog nier
i11 de zichrbare rempe] rc_Ieruz111en1
\\‘oonr. De l11;1rsre persoon. Salomo.
\v;111rbi_j dir wel her geval is. n1oer ech-
rer ook roegeven dar God grorer is
dan onze 11;1rdse gehouwen (1Kn8:27:
_]s(1(1: I-Z). lets war later opnieu\v
door de protect zal worden bevesrigd
(Hd7:-H-5(1).
()p\'11Ue11d is verder dar zowel Jozef.
Mozes en David in her prille begin
ver\\'0rpen worden door hun volks-
genoren._lozef werd 11ir |1;1i_i\’e|' door
de aarrsvaders naar Egypre verkochr
(vs‘)); Mozes \\"1:rd verweten dat hij
l1oog111o1.-dig was en zich rechrer over
her joodse volk wilde nmken (\'s27);
en l)11\‘id werd nier gcaccepreerd.
lllzlzlf vervolgd door Saul. Net zo.1ls zij
alle drie \'er\\'orpen werden. \ve1'den
ze echrer ook l.1rer bij een nieuwe

onrmoering verhoogd (\-s13).
Over Mozes spreekr Sref;1m1s her
meesr. Reden hiervoor was lnisschien
dar hij beschuldigd werd van her
verachren van Mozes._|uisr door her
voorbeeld \*;1n Mozes kon Stefanus
echrer ook verduidelijking geven over
de m.1nier warrrop her volk was 0111-
gcg-a.111 met dc Heerjezus.V;1n heiden
kon gezegd \\'orde11:‘Hier is de redder
en bevri_jder van lsr.1el!‘Toch I11.-efr
her volk in beide gevallen dir nier
willen erkennen. Inregendeel — her
volk vroeg zclfs wie her r11;111d;1nr had
gegeven tor hen re komen (Exlzl-1:
Mr2l :23). Door deze blindheid werd
zowel Mozes 111s Cl1risru.<. \~er\\-orpe11
(Exlz l5:]h 19:15). l)oor her volk op-
nieuw re wijzen op de feiren. reageerr
Sn-111111“ meteen op de a;1nk|:1chr van
her volk als hij her voorbeeld \'.1n



Mozes noe111r. Her is als her ware
alsor-hij hiermee wil zeggen:‘_]u1lie
besehrildigeii mij door re zeggen dat
1k Mozes verachr, inaar hebben jullie
je eigen geschiedenis we-1 111 eens goed
onder de loep ge11on1en?' De Joden
moesren her weten. Mozes had im-
mers zeIr‘uirdr11l<keli_jk aan her einde
v1111 zijn leven 111111 her volk verkon-
digd dar God een Profeer zoals hij
zou laren opsraan i11 Israel (vs37).
Ster111111s had overeenkomsren met
Mozes zoals ook de Heer jezus cleze
111et Mozes had. Net zoals Srefa1111s
straalde als Mozes (Hd(1:|5). \va1'en er
ilmners ook. zoals we zagen, heel war
parallellen russen Chrisrus e11 Mozes.
En 11ier alleen russen Mozes en de
Heer]ez11s_111aar ook russen de Heer
jezus en Stefi11111s. I11 alle drie was er
iers genieenschappelijks re ontdckken.
h1 Mozes iers van (l11ristus_ in Chris-
rus iets va11 Mozes e11 i11 Srefaiius

iets van Mozes en uitera'.1rd iers van
Christus. Her is 111 dikwijls opgenierkt
dar ondanks her Feit dar Srefanus ner-
gens in deze roespraak direct spreekr
overjezns Cl1ristr1s_l1ij \\'el indirect de
hele ri_id '(ll1ristus predikr'.

Zoals zijn Meester
Net zoals de Hee1'_|ezr1s tijdens zijn
eerste roespraak in dc sy1111g1>ge van
Nazarer zijn toehoorders e1'a.111 herin-
11err dar een profeer 11ier \vordt gear‘-
eepreerd i11 zijn eigen la11d (Le-1:2-i).
herimiert Srefaiius zijn roehoorders
precies 11.111 herzeifde probleeni
(Hd7:5l). E11 zoals de Hee1'_]ezus
bijna van de rots \vordt gewoi-pe11
(Le~l:2‘)) wordt Steraiius hier dand-
\\'e1'keli_jk mer rotsblokkeii gestenigd.
Op die 1na11ier vloeir her hloed van
de eersre ehrisreliike |11a1'rel;1ar op de

aarde. Deze gebeurtenis is zo indrnk-
Wel<ke11d dar we zelfs lezen dar Stefa-
11us 'de Mensenzoon zier sraan aan de
rechterhaiid van God‘ (Hd7:5(1). De
Mensenzoon verwijsr daarbij uireraard
1111111" de Heer_]ezus (vs:1:>).Steran11s is
de enige 11ienwresranientisclie gelo-
vige die deze rer111 gebruikr buiten
de eva11gelie11.Allee11 de Heerjezus
had deze term voor ziclizeltigebrnikt
i11 de evangeiien. Dar gebeurde zelrs
korr voordar Hij rereehrsrond voor
her Sanhedrin (Mel-1:62; Le2Z:(19).
Stefa11us beruigt daaroni hier opnie11\v
voor her Sanhedrin dar deze l1eli_ide-
nis die enkele weken geleden ringe-
sproken was. \vaa1' \vas._]ezus \vas de
Mensenzoon die gelijk stond met de
Messias i11 13117113-I4.
Nier alleen dir woordgebruik is op-
vallend: ook her feit dat Chrisrus aan
de rechterzijde van God sraar, springr
duidelijk naar voren, xvaar we ge-

\voo11ii_jk iezen dar Christris zit (vgl.
Lr‘2()1~i2;22I(19;Hd2Z3—i). Uirleggers
hehben erover gespeeuleerd war de
herekenis van dir ‘.sraa11'zou zijn. Her
heste kunnen we deze haiidehng
opvarreii als ee11 reken va11 bijstand
voor Sreriiiius. c1111.111 her pieiten van
(fhrisrus voor de gelovigen. Zoais
Stefaiuis Christns helijdr voor de
rnensen. belijdt Christus zijn die11sr-
knecht voor God.
Opvallend zijn ook de vele parallellen
die Lrieas russen Clnisrus en Stefa-
nns laar zien. Evenals de Heerjezus
aan her krnis stie1“r_n1er de \voorde11
‘O11rv.111g mi_111 geese (Lc23:-1(1). stierti
ook Sreranus 111et deze \voorde11 op
zijn iippen. De laatsre \\'oorde11 die
Sretiirnis nirspreekr op zijn knieén:
‘Heer. \'t‘1'g¢;‘t‘i~i1Ll11 war zij doen‘. zijn
de eerste \\‘oo1-den die de Heer_|ezns

volgens Lucas aan her kruis nirspreekt
(M23134). En 11er zoals bij Christus
wareri er ook bij Srefanus valse be-
sehuldigers aanwezig. De diseipel is
een refiectie van zijn Meester.Volge-
lingen van jezus srerven alsjezus.
Her enige verschil tussen beide per-
sonen is dat de Hee1"_]e2us zijn gebed
rot deV1der richr. rerwijl Srerlrnus zijn
gebed tor Jezus richt en Hem ‘Heer-'
noenlt (de ritel die de LXX voor]ah-
weh gebruikt). \vaard0or]ezns Chris-
rus op lierzelfde niveau als jahweh
wordr gebrachr.
Toch bleefhet hart van her volk be-
vroren. De massa riep luid en sropre
de oren dichr. l)e getnigen rrokken
hun overklederen 11ir om meer bewe-
giiigsvrijheid re hebben en stenigden
$refi11111s.
Saulus srond daarbij op aiTsr;111d re
kijken — een ervaring die hem levens-
lang zon bi_jbli_jve11 (Hd22:2t1).O111d11r
de _]ode11 nier her reehr van de Ro-
111einse bezerrers hadden onrvangen
on1 de doodsrrafuir re voere11. was
deze steniging her resultaat van ee11
'volksopstand'. Keurig hield her volk
zich da11rhi_j 11.111 Mozes e11 de zoge-
naamde niondelinge ove1"]everi11ge11
van hun vaderen. Preeies volgens de
richrlijnen die daarvoor \v;1re11 opge—
steid. \\'erd dc sreniging buire11 de srad
voitooid (N111i5:35; LC-i:Z‘)).
De dood van de eersre ma1'tel11a1' was
een reir. M;1.11' ook de over\vi11ning
van Christus was ee11 Feir! Srefa11us'
rede eindigde niet in ee11 diep dal.
niaar met een hoogrep11nt:een cliinax.
Zijn gehed was nier gerieht rot God
in her algenieen. 11111.11‘ rot God de
Zoo11:'Heer_|ez11s!' Op die wijze stieir
de reelirvaardige met de \voorde11 van
zijn Heer op zijn lippen e11 i11 zijn
hart. I
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