
 

Blijft er in de kring iets onduidelijk? Of is er behoefte aan een vervolgpreek? Of nog iets anders? 
Laat het weten aan Postbus 57! (Frans Halshage 57)  - postbus57@ankergemeente.nl 

 

KEEK-OP-DE-PREEK                        11 september 
 

Op 11 september 2011 was de preek uit Handelingen 8. In de serie ‘gaven van de Geest’ betreft het hier de 
gave van het onderwijzen (Rom.12:7). 
We hebben gezongen: Psalmen voor Nu 121,  Opwekking 58, 378, 585, 612, 630, 687, Opwekking voor Kids 153 

 
“Wat is de bijbel moeilijk!” denkt de Ethiopiër van Hand.8. Hij is een eunuch (ontmande), kamerheer over de 
kamer van haremvrouwen. Bovendien is hij minister van financiën. 
Blijkbaar is hij in aanraking gekomen met het geloof van Israël (Joden zaten overal) en hij wil daar meer van 
weten. Hij onderneemt de reis (2000 km) en op de terugreis heeft hij gemengde gevoelens. Als ontmande 
mocht hij niet in de tempel komen (Deuteronomium.23:1), maar hij heeft wel een boekrol weten te 
bemachtigen. Alleen, wat moeilijk is dat…! 
De heilige Geest stuurt Filippus op hem af.  
Filippus kennen we uit Hand.6 – met zijn Griekse achtergrond moet hij een probleem van Griekse weduwen 
oplossen. Hij is bovendien vol van de Geest. Deze beide eigenschappen worden in Hand.8 ook ingezet: Filippus 
moet in het Grieks een buitenlander te woord staan over de taal van de heilige Geest. 
 
“Verstaat u wat daar staat?” vraagt hij. 
“Hoe zou dat kunnen als niemand mij de weg wijst?”reageert de Ethiopiër. Hij wil dus op weg geholpen 
worden. Geef mij een zetje. Zeg mij waar het over gaat – dan red ik het hopelijk verder zelf wel. 
Let op de ‘weg’ in dit stukje van Handelingen:  
26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. 
31 De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij de weg wijst? 
36 Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. 
39 hij vervolgde zijn weg vol vreugde.  
9:2 de aanhangers van de Weg 

 
De onderwijzer, wegwijzer, is er om de ander op wég te helpen. Dat betekent dat we niet allemaal al even goed 
in de bijbel thuis hoeven te zijn. Maar wel dat we allemaal mogen léren om erin thuis te raken. Waar geeft de 
Geest anders onderwijzers voor…? 
 
Filippus wijst de weg vanuit de tekst, Jesaja 53, en geeft aan dat het op Jezus slaat: Hij is het schaap dat 
geslacht wordt. Hij neemt onze straf en geeft zijn bloed. 
De Ethiopiër begrijpt het meteen, wil ook meteen gedoopt worden (als dat bloed toch zo reinigt…). Daarna ziet 
hij Filippus niet meer, maar hij ziet nu wel… Jezus! 
Hij gaat zijn weg met vreugde. Naar huis, maar ook zijn weg door Jesaja (ziebij  gesprekspunt 6)! 

Gesprekspunten (welke wil je graag sowieso behandelen?): 
1. Wat heeft je het meest geraakt in Handelingen 8? 
2. De heilige Geest zet met Filippus wel heel duidelijk de juiste persoon op de juiste 

plaats op het juiste moment. Zou Hij dat nog weleens doen? 
3. Wat doe je er zelf mee, dat je de bijbel (weleens) moeilijk vindt? 
4. Filippus hoort de Ethiopiër lezen. Wat vind je van hardop bijbel lezen, als je alleen 

bent, of met huisgenoten? 
5. Zouden wij meteen iemand dopen, die zegt dat hij of zij in Jezus gelooft? 
6. Bekijk samen nog eens waarom de Ethiopiër zo blij werd op zijn verdere weg door 

Jesaja: na hoofdstuk 53 komt 54:1, 55:1,12, 56:3-5. Geef eens een reactie. 
7. De Ethiopiër ontdekte Jezus in de tekst en toen zichzelf. Is dat toeval in Jes.53-56, of is 

het een truc, of – hoe werkt het nou eigenlijk concreet bij jezelf? 
8. Voor de fanatiekelingen: waarom zou dat zijn, dat een ontmande in de tijd van Mozes 

niet in de tempel mocht komen? 


