73. Stefanus
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Handelingen 7:56.




‘Jij bent een christen, toch?’ Als iemand dit tegen jou zegt, wat zeg jij dan?
Is het anders als iemand het op een nare manier vraagt? En als iemand het vriendelijk vraagt?
Wanneer vind je het moeilijk om over Jezus te praten? Wanneer is het makkelijk?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
De kerk in Jeruzalem groeide erg snel door de vele mensen die in Jezus gingen geloven. Ze deelden
alles wat ze hadden met elkaar. Stefanus was een van de zeven mannen die waren uitgekozen om
ervoor te zorgen dat er eten was en dat iedereen eerlijk behandeld werd.
Lees nu samen Handelingen 6:8-15.

Wat er daarna gebeurde…
Stefanus sprak moedig tegen de Joodse leiders over zijn geloof in Jezus. Die leiders werden zo boos
dat ze hem buiten de stad brachten en stenen naar hem gingen gooien om hem te doden. Toen hij
stierf, vroeg hij God om hun te vergeven voor wat ze deden.

Ontdek de Bijbel
Beantwoord samen de vragen op pagina 96 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Stefanus’ taak Het was zijn verantwoordelijkheid dat er goed voor de arme mensen in de kerk
werd gezorgd. Hij was een man met een groot geloof en hij sprak over het goede nieuws van
Jezus. Daar werd hij voor gearresteerd. Hij was de eerste christen die stierf voor zijn geloof.
Stenigen Dit was een manier om veroordeelden van meerdere misdaden de doodstraf te
geven. Men gooide net zolang stenen, totdat die persoon dood was. Stefanus’ dood was

illegaal, omdat de Joodse Hoge Raad de doodstraf niet mocht uitspreken. Daarom moest
Jezus ook in een Romeins proces veroordeeld worden.
Saulus Hij was een erg godsdienstige Joodse man en een lid van de Farizeeën. Hij zag
Stefanus sterven. Je zult nog meer over Saulus tegenkomen in je Ontdekkingsreis door de
Bijbel.

Probeer het uit
Stefanus wist dat God Jezus had gezonden om iedereen te redden van de dingen die ze verkeerd
doen. Het maakte allemaal deel uit van Gods plan, om weer vrienden met Hem te kunnen worden. We
kunnen allemaal vergeving krijgen voor alle verkeerde dingen die we hebben gedaan. Dan kunnen we
opnieuw beginnen met God. Als je meer wilt weten over vrienden zijn van Jezus, praat er dan over
met een volwassene.
Dit kun je in een gebed zeggen:
Jezus, ik wil uw vriend worden.
Dank U dat U van mij houdt.
Dat U dat leefde in deze wereld en stierf aan het kruis voor mij.
Het spijt me dat ik verkeerde dingen heb gedaan.
Wilt U me alstublieft vergeven en laat me uw vriend zijn.
Laat de heilige Geest me alstublieft helpen om te gaan lijken op U.
Amen.

Praten met God
Denk eens hardop na over iets waar je tegen opziet. Vraag God om je te helpen er doorheen te
komen.

