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De man uit Ethiopië

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar
Bij Handelingen 8:26-40 
Bekijk eerst met elkaar de plaat bij dit 
verhaal. Vraag de kinderen om goed te 
kijken en te vertellen wat ze zien. Waar 
zou dit verhaal over kunnen gaan?

Filippus
Het is midden op de dag. De zon staat 
hoog aan de hemel en het is heet. Het 
is zelfs zo heet buiten dat er niemand 
op straat is. De mensen blijven in hun 
huizen. Ze rusten uit in de schaduw, 
totdat het buiten weer wat koeler is.
Toch is er één man die wel buiten is. 
Het is Filippus. Filippus vindt het fijn om 

met mensen over Jezus te praten. Maar 
nu valt er niets te praten. Filippus staat 
naast een lege weg. Hij zucht. Hij heeft 
het warm. Het liefst zou hij ook naar huis 
gaan om te schuilen voor de zon, maar 
dat kan niet. Filippus heeft een opdracht 
gekregen van een engel.  
‘Je moet op reis gaan,’ zei de engel. ‘Ga 
naar de weg tussen Jeruzalem en Gaza. 
Zorg dat je er op het midden van de dag 
bent!’
Filippus begint zich wel af te vragen 
waarom hij hier nou precies op dit 
moment moet zijn. Het is zo heet 
nu! Filippus veegt het zweet van zijn 
voorhoofd en hij kijkt nog een keer naar 
de weg.

Wacht eens even… Daar. In de verte. Het 
lijkt wel of er een reiswagen aankomt 
met een paard ervoor. Eindelijk! Filippus 
probeert te zien wie er in de wagen zit. 
Hij ziet in ieder geval dat de man met 
een koninklijke wagen reist. De dure 
wagen komt steeds dichterbij. Filippus 
zet verbaasd een stapje terug. Dat 
had hij niet verwacht! Filippus heeft 
al veel mensen uit Israël over Jezus 

verteld, maar deze man komt niet uit 
Israël. Filippus ziet het aan de donkere 
kleur van de huid van de man en aan 
de kleding die hij aanheeft. Dit is een 
belangrijke dienaar van de koningin van 
Ethiopië, een land in Afrika. Wil God dat 
hij aan deze man over Jezus vertelt? 
Filippus kijkt in de verte of er misschien 
nog een wagen aankomt, maar dan zegt 
de heilige Geest: ‘Ga naar die man in de 
wagen toe.’ Filippus loopt er snel heen. 
Hij hoort dat de man hardop leest. Hij 
leest uit het boek Jesaja.
‘Snapt u wat de profeet Jesaja hier 
bedoelt?’ vraagt Filippus.
De man kijkt verbaasd. 
‘Nee, en niemand legt het me uit.’
‘Ik wil het u wel uitleggen,’ zegt Filippus, 
en hij klimt bij de man in de wagen. Hij 
begint hem te vertellen over Jezus. De 
man uit Ethiopië wordt steeds blijer. 
‘Stop de wagen!’ roept hij als ze langs het 
water rijden: ‘Ik wil ook bij Jezus horen. 
Wilt u mij dopen?’ Filippus knikt blij en hij 
denkt: Soms krijg je een vreemde opdracht 
van God. Maar als je ernaar luistert, 
kunnen er mooie dingen gebeuren! 

8-12 jaar
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Filippus ontmoet een man uit Ethiopië
Een engel van de Heer zei tegen 
Filippus: ‘Je moet op reis gaan. Ga naar 
de weg die van Jeruzalem naar de stad 
Gaza loopt. Zorg dat je daar midden op 
de dag bent.’
Filippus deed wat de engel zei. De 
weg was verlaten. Maar opeens kwam 
er iemand aan. Het was een man uit 
Ethiopië, een belangrijke ambtenaar van 
de koningin van dat land. Hij was het 
hoofd van de koninklijke schatkamers. 
De man was in Jeruzalem geweest om 
de God van Israël te eren. En nu was hij 
op de terugweg. Hij zat in zijn reiswagen 
te lezen in het  boek  van de  profeet   
Jesaja.
De heilige Geest zei tegen Filippus: ‘Ga 
naar de man in die wagen toe.’ Filippus 
liep er snel heen. Hij hoorde de man 
hardop lezen en vroeg: ‘Begrijpt u wat u 
leest?’ De man antwoordde: ‘Nee, want 
niemand legt het mij uit.’ Toen vroeg hij  
Filippus  om in de wagen te stappen en 
naast hem te komen zitten.


