Overweging 26 december – Gedenkdag van Stefanus
Thema: Geloofsgetuige zijn
Met kerstmis hoorden we over de geboorte van Jezus: Zie, ik heb een blijde boodschap voor
jullie. Er is een Redder geboren. Hij is de Messias’. Ere zij God… Na een knusse geboorte
worden we vandaag geconfronteerd met een moord. Kerstmis, de blijde dag bij uitstek is ook
een dag van ernst. We kunnen niet altijd, het hele jaar door Ere zij God en Alleluia gaan
zingen. Dat is niet goed. Zo leren we van vandaag van de evangelisten en van Stefanus.
Je moet eerst weten wie die Jezus voor jou wil zijn. Jezus, hij ging een heel bijzondere weg.
Jezus, met kerstmis nog een klein kind; kwetsbaar. Als Hij opgroeit, komt er een sterke
persoonlijkheid naar voren die duidelijk maakt waar het in ons leven wekelijk om gaat.
Het kerstkind zal volwassen worden en een teken van tegenspraak blijken. Hij staat voor
wat Hij zegt, ook al heeft dat vergaande consequenties. Hij zal als volwassen man gekruisigd
worden. In het evangelie van vandaag horen we hoe Jezus mensen waarschuwt. Wie mijn
boodschap serieus neemt, wie in mijn voetspoor wil gaan, zal het niet gemakkelijk krijgen.
Leven als mensen die deze Jezus willen volgen is leven als iemand die treurt met de
treurende, maar ook iemand die alle onrecht dat mensen pijn doet wil bestrijden,
Goedwillende, goeddoende mensen die opkomen voor hun geloof worden vaak slachtoffer
van geweld. Zoals bijvoorbeeld Stefanus. Ook hij ging een heel bijzondere weg.
Stefanus was vol van God. Hij was verantwoordelijk voor de armenzorg. Hij koos werkelijk
voor de armen en zei akelige dingen tegen de rijken. Hij kreeg het aan de stok met een groep
Joden en kwam te recht in de molen van de verdachtmaking. Het loopt uiteindelijk uit op zijn
gevangenneming. Een eerlijk proces wordt het niet. Stefanus wordt het slachtoffer van blinde
woede van het volk. Ze drijven hem de stad uit om hem te stenigen. Stefanus vergeeft zijn
moordenaars en geeft zich over aan God. Het verhaal van Stefanus doet ons denken aan het
proces tegen Jezus. Met Kerstmis vieren we niet alleen een gebeurtenis die ruim 2000 jaar
geleden plaatsvond. Gods menswording beperkt zich niet tot een moment in de geschiedenis.
Gods menswording moet ook gebeuren in ons hart, in ons huis, in ons doen en laten.
We geloven dat God zijn weg zoekt in de geschiedenis en ons daartoe roept en nodig heeft.
God levert zich aan ons uit. Gods barmhartigheid valt en staat met ons handelen.
Wij zijn er om het licht van het begin tot hier en nu te laten schijnen. Niet iedereen kan
of hoeft zo groots te zijn als de heilige Stefanus om toch een mens naar Gods hart te zijn.
Het Rijk van God komt tot stand door grote én door kleine heiligen.

