Lieve gemeente,

Ieder mens straalt iets uit. Kijk maar eens om je heen. De één heeft een vrolijke, de ander
een ernstige uitstraling. De één is gesloten, de ander open. De één is blij, de ander
verdrietig. En dat straal je uit, of je het wilt of niet.
Hoe je ook je gezicht in de plooi houdt, je ogen verraden je altijd. De Bijbel noemt je
ogen de spiegel van de ziel, ze stralen uit wat er diep in je leeft.
Sommige mensen stralen Jezus uit. Ze zijn zo vol van hun Heiland, dat je het echt aan
hen kunt zien. Wie vol is van zijn nieuwe auto, heeft het binnen 5 minuten met je over die
auto. Er is zoveel te vertellen, er zijn zoveel aanleidingen. Wie vol is van zijn gezin, laat
je na kennismaking al gauw iets weten over zijn vrouw of haar man of de kinderen.
Wie vol is van Jezus, heeft het binnen 5 minuten over het leven met Hem, het volgeling
zijn van Hem. Wie vol van Jezus is, straalt dat uit.
Dát kunnen we bijv. leren van de vervolgde kerk. Broeder Yun uit China vertelt over zijn
arrestatie, waarbij hij op de grond gegooid werd, getrapt en geslagen, stroomstoten kreeg
toegediend en in een cel gestopt werd waar de temperatuur ver onder het vriespunt lag.
Hij kon ’s nachts niet slapen van de kou en de spanning. Totdat hij Psalm 150 ging
zingen. Hij zegt: ‘hoe meer ik zong, hoe meer ik met vreugde vervuld werd. En langzaam
keerde het gevoel terug in mijn bevroren handen en voeten en had ik het niet langer koud.
Met de drie andere christenen begonnen we ernstig te bidden voor China. Om de
gevangenis heen was het luide fluiten van de snijdende wind te horen, in onze cel klonk
het gehuil en gekreun van voorbede’.
Wat straal ik uit? Ben ik vol of ben ik wel eens vol van Jezus?
Het is belangrijk om te zien dat dit vol-zijn niet een plotselinge opwelling is, een soort
‘Aha-erlebnis’. Het heeft alles te maken met het volgen van Jezus. Van het volgen van
Jezus word je vol van Jezus, je laat je liefhebben.
Jezus volgen betekent kruis dragen, sterven aan onszelf. En als we bereid zijn de prijs te
betalen, de kosten van het volgen te accepteren, dan wordt Gods kracht in onze zwakheid
groter; ontdekken we dat pijnlijke en moeilijke situaties ons dichter bij God brengen, bij
de liefde van God.
Nu, wat houdt dit volgen in? Ik heb in Eénluik een opsomming gegeven. Dit is niet
compleet. Doel is: ons brengen tot het punt van hartstochtelijke en volwassen navolging.
Het thema is: Jezus volgen betekent lijden.
We hebben in Handelingen 6 en 7 gelezen van Stefanus. Stefanus straalt en preekt over
Jezus en als het er om spant straalt hij als een engel. Stefanus heeft waarschijnlijk de
preek van Petrus gehoord op de Pinkstermorgen. Ik denk dat hij bij de 3000 bekeerlingen
heeft gezeten. Hij is de Here Jezus gaan leren kennen en door Hem God als Vader, als
zijn persoonlijke Vader, gaan liefhebben.
Het is heerlijk als je Stefanus bezig ziet. God wordt steeds belangrijker voor hem. Hij
heeft de eerste stap gezet voor het volgen van Jezus Christus. Dat is de moeilijkste. En hij
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is zich meer en meer gaan toewijden aan Jezus. En bij Stefanus zit er dan geen water bij
de wijn. ‘Hij is vol van geloof en vol van de Geest,’ zegt Handelingen 6:5.
Van het volgen van Jezus word je vol.
Stefanus krijgt een belangrijke diaconale taak in de gemeente van Jeruzalem. En hij gáát
voor God en hij gáát maar door. Hij heeft de rijkdom ontdekt van wat Paulus later zó
zegt: ‘niet meer ik, maar Christus leeft in mij.’ Dat verandert je leven en dat proces gaat
door. En meer van Jezus Christus is meer van zijn licht en liefde. Dat straal je
onherroepelijk uit.
Stefanus straalt dan ook als hij over Jezus Christus spreekt in de Joodse Raad. Hij straalt
als een engel, zo hebben we gelezen.
En merken mensen dat?
Ja, meer dan we denken. Daar komen vragen over. Wat is dat geloof van jullie eigenlijk?
Wat doe je op zondag? Hoe denk je over het leven na de dood?
In 1 Petrus 3: 15 staat dat we altijd bereid zullen zijn rekenschap af te leggen van de hoop
die in ons is. Dus van de hoop, niet van de regels, de kerkgangers of de godsdienstoorlogen in de wereld. Stefanus doet dat.
Maar als men dan ontdekt dat de ontmoeting met Jezus niet vrijblijvend is, dat Hij
uitnodigt: ‘kom bij mij!’ en zijn hand uitsteekt, dan komt er bij heel wat mensen
weerstand.
Wat voor weerstand?
Het is weerstand tegen de dienende liefde van Jezus Christus, het is weerstand tegen het
kruis, waarom Hij stierf voor onze zonden, het is de weerstand tegen het ‘je leven
verliezen om het te behouden’.
De Here Jezus heeft zijn volgelingen vaak gewaarschuwd voor deze weerstand. ‘Een
slaaf staat niet boven zijn heer’, zo zegt Hij in Johannes 15:20, ‘ze hebben mij vervolgd,
ze zullen ook u vervolgen’. Die weerstand hebben de discipelen ontdekt.
- Mattheus werd in Perzië doodgestoken.
- Petrus en Filippus werden aan een kruis gehangen.
- Bartholomeüs werd levend door heidenen gevild.
- Jakobus werd onthoofd, enz.
In onze tijd ontdekken talloze christenen dat wie godzalig leeft, vervolgd wordt.
- In Noord-Korea zitten zo ‘n 150.000 christenen opgesloten in werkkampen.
- In Eritrea zitten ongeveer 1800 christenen gevangen onder zeer slechte
omstandigheden.
- In Indonesië zijn de afgelopen jaren honderden christenen bedreigd, gedood of
gevangen gezet.
- Verder zijn landen te noemen als: Iran, Pakistan, Mexico. Hier naast …………
Wereldwijd worden zo ongeveer 200 miljoen christenen vervolgd om hun geloof.
Jezus volgen betekent lijden, ook in onze samenleving, al hebben we hier
godsdienstvrijheid. Als jij in de klas je ogen dichtdoet als er in de klas gebeden wordt,
ben je wellicht de enige en dat zal je weten ook. Als je opkomt voor een buitenbeentje en
niet meedoet met roddel, dan heb je een probleem. Dan begint ‘een kruis dragen’.

0855.pdf

Ons probleem is dat we dit ‘kruis-dragen’ willen ontlopen. Ik ook!
We zijn niet bereid de prijs te betalen, te komen tot volwassen, radicale en
hartstochtelijke navolging. Daarom stelt ons christen-zijn ook zo weinig voor. Wat kost
het ons? Kijk, als je een duur schilderij koopt en daar een hoge prijs voor betaalt, dan ben
je er enorm zuinig op. Het is kostbaar voor je, je hangt het meteen op een mooie plek in
je huis. Als je op de rommelmarkt een schilderij koopt voor een paar euro, dan heb je
kans dat het na 2 weken nog in de garage staat en je er tenslotte niets mee doet. Een
goedkoop christendom is niet aantrekkelijk voor anderen, ook niet voor onszelf. En zo
heeft God het niet bedoeld (God is de eerste, de duivel is niet blij, er is strijd).
‘Allen die godvruchtig leven zullen vervolgd worden’, zegt Paulus. Met die tekst liep de
stichter van Open Doors, Anne van de Bijl, vast, toen hem door christenen, toen nog
achter het IJzeren Gordijn in Rusland, werd gevraagd: ‘hoe is dat bij jullie?’
En ja, de situatie is hier zo anders …
We kennen hier geen vervolging.
Maar wat doe je dan met deze tekst? Dat bracht hem tot de vraag: ‘kennen we hier wel
toewijding? Mag het geloof ons wat kosten?
Er komt een moment bij wie Jezus Christus volgt, dat hij iets gaat begrijpen van deze
tekst. Hartstochtelijke, volwassen navolging roept onbegrip op, soms uit heel
onverwachte hoek, soms uit je eigen gemeente, van je eigen broers en zussen!
Waar het om gaat is: neem een besluit om helemaal voor God te gaan, onafhankelijk van
de consequenties. Wie Jezus Christus belijdt, doet dat met een ‘lange ij’, niet met een
‘korte’. Vorige week in de Eénluik:
1) Beloof je Hem dat jij je toewijdt om Zijn Koninkrijk te verkondigen en het
zoeken van dit Koninkrijk tot hoogste prioriteit te maken?
2) Wijd je jezelf toe om je door Zijn Geest te laten vormen tot iemand die lijkt
op zijn Meester?
3) Beloof je dat je naar vermogen het levensdoel, de levensstijl en de
levenshouding zult eigen maken die Zijn leven kenmerkten?
4) Beloof je zo veel mogelijk de zegen van God door te geven?
5) Verklaar je bereid te zijn om elke opdracht die Hij je geeft uit te voeren en
de prijs te betalen?
6) Aanvaard je in liefde en vertrouwen het feit dat je als mens soms helemaal
niets zult begrijpen van wat God voor je besluit?
7) Beloof je Hem trouw te blijven tot het einde?
Denk na over deze vragen en neem een besluit. Dat besluit heet: ‘overgave’.
Jezus Christus stuurt mijn leven, geef de touwtjes uit handen.
Wat ik mag doen, is de liefde van God ontvangen en Jezus Christus uitstralen.
Nu: wie Jezus uitstraalt, roept weerstand op. Maar die zal ook ontdekken dat Hij juist dan
voor je instaat en dichterbij is dan ooit. Stefanus ontdekte dat: op het moment dat zijn
aanklagers hem willen grijpen om hem te doden, kijkt hij verrukt omhoog en ziet hij
Jezus, staande aan de rechterhand van God. Dit is de enige keer dat we horen dat Jezus
niet zit aan de rechterhand van God, maar dat Hij staat. Anne van de Bijl zegt dan: ‘Jezus
gaat staan voor Stefanus en voor ieder die lijdt in Zijn naam.’ Hij begroet de martelaren
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die moeten sterven voor hun geloof in Hem. Hij staat letterlijk in voor ieder die Zijn
naam belijdt. Wie Mij belijdt voor de mensen, wie voor Mij gaat staan in de wereld, Ik
zal hem of haar belijden voor de Vader, dan ga Ik staan voor jou (Mattheus 10:32). Een
bijzonder moment voor Stefanus, maar ook een troost voor ieder die op welke manier dan
ook weerstand ervaart tegen het geloof. Jezus staat aan de rechterhand van de Vader,
klaar om me te helpen, klaar om me te ontvangen, klaar om mij te geven wat ik nodig
heb. Omdat Hij instaat voor mij, durf ik in mijn omgeving te gaan staan voor Hem!
Weet dat Jezus er is, Hij belooft heel wat!
Een paar beloftes op een rij. Wie zo, los van de consequenties, Jezus Christus volgt, die
belooft Jezus Christus:
• Dat God ons in alles voorziet (opdracht).
• Dat ons werk vrucht draagt.
• Dat God ons geestelijk beschermt.
• Dat God ons beloont.
Denk na, neem een besluit, ga nooit terug!
Denk aan die christen uit Laos: ik heb besloten Jezus te volgen en ik keer niet terug. Hij
straalde, ook toen hij vertelde van de nare ervaringen, vervuld van Gods liefde.
Amen.
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