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de minister naar ‘het beginsel’ van de Schrift. Op alle
mogelijke manieren belichten de Schriftwoorden het
veelvoudige werk van Jezus de Zaligmaker.

Hoofdpunten van de preek
De minister en de evangelist ontmoeten elkaar niet
toevallig. Deze ontmoeting is gearrangeerd door
God: Hij wil de Ethiopiër tot geloof in Jezus brengen.

Ook de tekst uit Jesaja 53. Het lam is een offerlam,
dat geslacht moet worden. Verzoening is nodig! De
tekst uit Jesaja vertelt meer over Jezus: van Zijn
opstanding tot en met ZIjn verheerlijking.

Begrijpt u wel wat u leest?
Een eenvoudige, maar ook herkenbare vraag. Velen
ervaren de bijbel als een moeilijk boek.

Geloof en doop
Voor de minister is het genoeg. Hij heeft Jezus
ontdekt in de ‘roots’ van het Woord!

De stilte van de eenzame weg door de woestijn is
een zegen voor de kamerling. Stilte – rust –
concentratie kunnen hem en ons helpen om de
schriften te leren verstaan.

Blijkbaar hebben ze het ook over het doopbevel van
Jezus gehad. Dat wil de Ethiopiër ook, gedoopt
worden, als een bevestiging van het Woord wat hij
heeft leren begrijpen.

In de woestijn ontdekt hij door de vraag van Filippus
dat hij een uitlegger nodig heeft. Hij heeft geen
antenne voor de woorden Gods. Evangelist Filippus
komt als door God gezonden.

Wat verhindert mij? Voor wie met heel zijn hart
gelooft in de Schriften gelooft, bestaat er geen
verhindering. Hun komt de belofte toe!

Christus: dé leeswijzer
Filippus geeft uitleg. Hij neemt zijn uitgangspunt in
de tekst uit Jesaja en evangeliseert hem Jezus. De
hele bijbel gaat over Christus!
Krijgen we dan geen dunne, versimpelde bijbel als
elke vraag ‘Jezus’ als antwoord heeft…? De
evangelist versimpelt het evangelie niet, maar leidt
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De Ethiopiër belijdt zijn geloof: Jezus Christus is de
Zoon van God. Hij heeft de schriften leren verstaan!
Na gedoopt te zijn kan hij met blijdschap verder
reizen.

