HANDELINGEN LES 8  FILIPPUS DEELT HET E VANGELIE MET EEN
ETHIOPIËR
HANDELINGEN 8:26-40

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen zich verheugen dat de soevereine God heeft toegelaten dat ze
Gods Woord horen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




Sommige belangrijke gebeurtenissen die God had gepland in deze passage op te sommen.
Te verklaren wat Filippus aan de Ethiopische eunuch vertelde.
Te vertellen waarom de Ethiopiër vreugdevol vertrok.

Hand.10:42

“En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die
door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden.”






Doe het werk van een evangelist als Filippus.
Ken je Bijbel, zodat je het Evangelie kunt uitleggen.
Laat je dopen, nadat je tot berouw en inkeer bent gekomen en je geloof in Christus hebt geplaatst.
Vertrouw erop dat iedere gebeurtenis door God werd bepaald.

VOLGENDE WEEK

SAULUS WORDT OP WEG NAAR DAMASCUS BEKEERD
Lees Handelingen 9:1-31
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TOEPASSINGEN
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
In Handelingen 8:1-25 geeft Lukas weer hoe de vervolging van de gemeente ertoe leidde dat Filippus het
Evangelie kon verkondigen in Judea en Samaria. De Samaritanen hadden niet enkel geloof in Jezus, maar
ontvingen ook de Heilige Geest, wat aantoonde dat God hun samen met de Joden gelijk had gesteld in Zijn snel
groeiende gemeente. De rest van Handelingen 8 gaat verder met het beschrijven van Gods opmerkelijke
uitbreiding van Zijn Koninkrijk, deze keer niet met een hele groep mensen, maar met een bepaald individu op
weg naar huis. Deze korte gebeurtenis geeft weer hoe God Zijn soevereine plan onthult en Zijn Woord gebruikt
om een man tot verlossing te leiden.

Toen de Ethiopiër naderde met zijn wagen zei de Geest tegen Filippus: “Ga ernaartoe en voeg u bij deze
wagen” (8:29). (De wagen was groot genoeg voor zowel de chauffeur van de eunuch als zijn dienaren.) Bereid
om te gehoorzamen liep Filippus naar de wagen. Toen Filippus de wagen naderde moet hij geschrokken zijn
geweest toen hij hoorde dat de Ethiopiër las uit de profeet Jesaja! De soevereine God stuurde niet enkel
Filippus en de Ethiopiër op dezelfde weg doorheen de woestijn, maar had daarbij ook bepaald dat de Ethiopiër
“toevallig” in Zijn Woord zat te lezen toen Filippus aankwam. Filippus had verder geen instructies van God
nodig en vroeg onmiddellijk aan de Ethiopiër of hij begreep wat hij las (8:30). De eunuch antwoordde: “Hoe zou
ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst?” Als de discipelen van Jezus op weg naar Emmaüs het nodig
hadden dat de Schriften aan hen werden uitgelegd (Luk.24:2), dan was het niet meer dan normaal dat de man
uit Ethiopië ook hulp nodig had.
Gods Woord in de verlossing (Handelingen 8:31-40)
Nadat de eunuch Filippus had uitgenodigd om bij hem te komen zitten en samen met hem te lezen, ontving
Filippus nog een wonderlijk getuigenis van Gods soevereiniteit in zijn ontmoeting met de Ethiopiër. De
Ethiopiër las uit Jesaja 53:7-8, een profetie die het lijden en de vernedering van de Messias beschrijft. De
profetie dat de Messias Zijn mond niet zou openen “als een lam … ter slachting geleid” werd vervuld tijdens het
proces van Jezus, weergegeven in Mattheüs 26:62-63 en 27:12-14. De profetie voorspelt ook de moord van
Jezus. De mond van Filippus viel waarschijnlijk open, toen hij de eunuch de profetie over Jezus hoorde lezen.
God had de perfecte gelegenheid voor hem gepland om Christus te prediken.
Toen de Ethiopiër aan Filippus vroeg of Jesaja “over zichzelf of over iemand anders” sprak (Hand.8:34), “deed
(Filippus) zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus” (8:35). Filippus
probeerde de gelegenheid die God hem had gegeven optimaal te benutten en legde uit wat God over Zijn Zoon
Jezus Christus had geopenbaard. Net als de apostelen gebruikte ook Filippus de Schriften om de noodzaak van
de dood, opstanding en verheerlijking van Gods Messias aan te tonen.
God werkte door Zijn Geest, Zijn Woord en Zijn prediker om de eunuch tot een reddend geloof te brengen.
Toen, in Gods soevereiniteit, de wagen passeerde langs water kon de eunuch niet wachten om zich te laten
dopen. Hij vroeg Filippus: “Wat verhindert mij gedoopt te worden?” (Hand.8:36). Wanneer een heiden zich
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God had niet enkel een verkondiger van Zijn Woord op weg gestuurd doorheen de woestijn, maar ook iemand
die het Evangelie moest horen. Een eunuch uit het oude rijk Ethiopië (in het Oude testament “Kus” genoemd,
gelegen in het hedendaagse Soedan), was op terugweg naar huis nadat hij Jeruzalem had bezocht om God te
aanbidden. De man was een belangrijke bediende die verantwoordelijk was voor de schatkist van de Kandake,
een titel (als Caesar of Farao) voor de koningin van de Ethiopiërs. Omdat de man een eunuch was, kon hij zich
niet bekeren tot het Judaïsme (Deut.23:1) en zou hij nooit toegelaten worden in de tempel. De man
aanschouwde zichzelf waarschijnlijk als een aanbidder van de God van Israël.
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Gods soevereiniteit in de verlossing (Handelingen 8:26-30)
In Romeinen 10:14 vraagt Paulus: “Hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt?” Omdat God
ervoor heeft gekozen om mensen te gebruiken om Zijn Evangelie te verkondigen, stuurde God een engel naar
Filippus met de opdracht om door te geven welke richting hij uit moest gaan na zijn bediening in de oude
hoofdstad Samaria (Hand.8:26). Gods koers moet vreemd hebben geklonken voor Filippus. In de plaats van
Filippus naar een specifieke plaats te sturen, stuurde Hij hem op reis via een weg doorheen de woestijn die ging
van Jeruzalem tot de stad Gaza. De tekst geeft niet aan dat God nog meer vertelde over deze specifieke missie.
Filippus gehoorzaamde God trouw, “hij stond op en vertrok” (8:27).

wilde bekeren en een Jood wilde worden, moest hij een rituele doop ondergaan, maar omwille van zijn
lichamelijk gebrek zou deze Ethiopiër nooit toegelaten worden als Jood. Hoewel hij niet in aanmerking kwam
om Jood te worden, hield niets hem tegen om gedoopt te worden op basis van zijn geloof in Jezus. (De meest
betrouwbare manuscripten hebben Handelingen 8:37 niet, toch heeft de eunuch waarschijnlijk een belijdenis
afgelegd.) Door de wagen te laten stoppen bij het water, getuigde de eunuch van zijn geloof in Jezus en liet hij
zich dopen (8:38).
Gods soevereine werk doorheen Zijn Woord was volbracht. Na uit het water te zijn gekomen, haalde de Heer
Filippus op een wonderlijke wijze weg van de Ethiopiër. Hierna treffen we Filippus terug aan in Asdod,
ongeveer 30km ten noorden van Gaza. Filippus ging verder met het verkondigen van het Evangelie “in alle
steden, totdat hij in Caesarea kwam” (8:40). (Daarna wordt Filippus terug vermeld in Handelingen 21:8 waar hij
“de evangelist” wordt genoemd. Hij is de enige persoon in de Bijbel die deze titel kreeg toegedragen.) Nadat
Filippus was verdwenen “vervolgde (de eunuch) zijn weg met blijdschap” (8:39). Verder is er niets gekend over
deze schatbewaarder.

MOEILIJKE WOORDEN
Eunuch

Gecastreerde vrouwenbewaker in een harem.

Kus (Koesj)
Kus (Hebreeuws:
, "Koesj") is een persoon uit de Hebreeuwse Bijbel. Volgens de Volkenlijst in Genesis 10
was Kus een zoon van Cham, kleinzoon van Noach en broer van Kanaän. Kus was volgens Genesis 10 de vader
van Nimrod, de "eerste machthebber op Aarde". De andere zonen van Kus waren Saba, Chawila, Sabta, Rama
en Sabtecha. In de Hebreeuwse Bijbel wordt Kus beschouwd als stamvader van de Afrikanen (met donkere
huidskleur), die de Koesjieten genoemd worden. Het Nubische rijk Koesj werd naar hem genoemd. Volgens
Numeri, het vierde boek van de Hebreeuwse Bijbel, had Mozes een Koesjitische vrouw. Ook elders in de Bijbel
worden de Koesjieten genoemd. De retorische vraag “Kan ook een Cusjiet zijn huid veranderen?” in Jeremia
13:23 (HSV) impliceert een volk met een aanzienlijk andere huidskleur dan de Israëlieten, waarschijnlijk een
Afrikaans volk. De Septuaginta vertaalt Koesj met Αἰθιοπία "Ethiopia."
Bron: Wikipedia

Soedan
Soedan of Sudan (Arabisch: )ال سودان, officieel de Republiek
van de Soedan of Republiek Sudan, ook wel Noord-Soedan of
Noord-Sudan ter onderscheid van Zuid-Soedan, is een land in
Afrika. Het grenst aan Egypte en Libië in het noorden, Tsjaad
en de Centraal-Afrikaanse Republiek in het westen, ZuidSoedan in het zuiden, Ethiopië en Eritrea in het oosten, en de
Rode Zee in het noordoosten. Het land is lid van de Arabische
Liga.
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INTERESSANTE WEETJES
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Conclusie
In een prachtige weergave van de barmhartigheid over een ziel, bepaalde God het uitzenden van een
predikant, het lezen uit Zijn Woord en het verkondigen van Zijn zoon zodat een eunuch, zich verheugend in zijn
Redder, kon terugkeren naar Ethiopië. Hoewel God geen engelen meer stuurt om mensen richting te geven,
noch Zijn dienaren op miraculeuze wijze transporteert naar andere locaties, is Hij nog steeds soeverein en redt
Hij nog steeds door middel van Zijn Woord. Wat een ongelooflijk voorrecht en verantwoordelijkheid heeft God
gegeven aan zowel de hoorder als de verkondiger van Zijn Woord!

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij ooit eens iets gelezen, maar dat je er niets van begreep? Misschien kon je de woorden lezen, maar
begreep je niet wat ze samen betekenden. Vandaag in de les krijgen we een kans om te zien dat God alle
dingen ten goede meewerkt, zodat Zijn goed nieuws met anderen gedeeld kon worden. God vertelde een man,
genaamd Filippus, om langs een weg te wandelen. Terwijl hij daar zo liep, riep God hem om naar een wagen te
gaan waar een man aan het lezen was. De man las uit het boek Jesaja, maar begreep niet wat het betekende.
God had alles volmaakt gepland. Filippus legde aan de Ethiopiër uit over Gods goede nieuws van verlossing en
de Ethiopiër geloofde en was gered.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat voor opdracht gaf God aan Filippus?
Nadat Filippus het goede nieuws aan de Samaritanen gepredikt had, was God nog niet klaar met Zijn
dienaar Filippus. God had een plan om Filippus te gebruiken in een andere plaats. Vanwege dit plan,
werd Filippus geïnstrueerd door een engel om langs een weg te wandelen die van de stad Jeruzalem
naar Gaza gaat. Lucas schrijft dar Filippus getrouw gehoorzaamde en ging (8:27).
 Voor wie had God gepland om Filippus op die weg te ontmoeten?
God had niet alleen Filippus langs de weg gestuurd, maar ook iemand die het evangelie moest horen.
Een kamerheer van het koninkrijk Ethiopië was op weg terug naar huis, nadat hij naar Jeruzalem
geweest was voor aanbidding. Deze man was een belangrijke ambtenaar voor de koningin van
Ethiopië. Doordat hij een eunuch was, zou de man nooit toegestaan worden om een Jood te worden of
de tempel binnen te gaan.
 Wat was de volgende opdracht van God aan Filippus?
Terwijl de eunuch in zijn wagen naderde, vertelde de Geest van God Filippus om naar de man te gaan
en hem te vergezellen in de wagen. Verlangend om te gehoorzamen, rende Pilippus naar de wagen.
 Wat had God gepland voor de kamerheer dat hij zou lezen als Filippus de wagen zou naderen?
Toen Filippus de wagen van de kamerheer naderde, zag hij dat de man de profeet Jesaja aan het lezen
was. Jesaja is van de Oudtestamentische boeken van de Bijbel, een boek waarmee Filippus erg bekend
mee geweest zou zijn. De soevereine God stuurde niet alleen Filippus en de kamerheer op dezelfde
weg, maar plande ook dat de kamerheer Zijn Woord zou lezen, net als Filippus naderde.
 Wat was de specifieke profetische tekst die God gepland had dat de kamerheer zou lezen?
Alsof het nog niet verbazend genoeg was, plande God voor de kamerheer dat hij uit Jesaja 53:7-8 zou
lezen. De passage beschrijft het lijden en de vernedering van de Messias. Deze profetie sprak over
Jezus Christus en hoe Hij gedood zou worden tegenover de mens.
 Hoe legt Filippus deze tekst aan de kamerheer uit?
God plande voor de perfecte gelegenheid om aan de kamerheer Christus te prediken. Toen de
Ethiopiër Filippus vroeg waar Jesaja het over had, begon Filippus deze tekst uit te leggen door Jezus te
prediken. Filippus was getrouw om het evangelie aan de Ethiopiër te vertellen en gebruikte de passage
uit Jesaja om de noodzaak van het sterven, opstanding en verhoging van Gods Messias te onthullen.
 Wat volbracht God doorheen Zijn Woord?
God werkte door Zijn Geest, Zijn Woord en Zijn dienaar Filippus om de kamerheer tot reddend geloof
te brengen. Nadat Filippus het evangelie gepredikt had, was de kamerheer overtuigd van zonde,
onderwierp zich aan Christus en toonde berouw van zijn zonden. Gods soeverein werk door Zijn Schrift
was uitgevoerd.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 Gods soevereiniteit in de verlossing (Hand.8:26-30)
 Gods Woord in de verlossing (Hand.8:31-40)



SAMENVATTING
Nadat Filippus aan de mensen in Samaria gepredikt had, had God nog plannen om Filippus voor Zijn koninkrijk
te gebruiken. God verlangde er naar om de Ethiopisch eunuch te verlossen van zijn zonden en hem tot reddend
geloof te brengen in Zijn Zoon Jezus Christus. Om in Christus te geloven, had de Ethiopiër eerst iemand nodig
die het evangelie aan hem vertelde. Dit is het moment waar Filippus komt. God plande dat de twee elkaar
zouden ontmoeten op een weg die naar Jeruzalem leidde. Het was zelfs zo dat de Ethiopiër een tekst uit het
Oude Testament zou lezen aangaan de Messias op het moment dat Filippus de wagen tegemoet kwam. God gaf
Filippus een geweldige gelegenheid om het evangelie te vertellen met deze kamerheer. Eens Filippus de Schrift
gebruikte om het evangelie te vertellen, reageerde de eunuch gelijk door zijn leven ondergeschikt te maken
aan de Heere Jezus, in Hem te geloven en berouw te tonen van zijn zonden. Daar aan de kant van de weg werd
de Ethiopiër gedoopt als een bewijs van zijn nieuw geloof in Christus. Na de doop nam de Geest op
wonderbaarlijke wijze Filippus weg en plaatste hem in een andere stad. Van die dag ging de eunuch weg en
verheugde zich in zijn Verlosser.
God blijft volledig soeverein. Hij heerst over elke situatie waarin iemand de gelegenheid krijgt om het evangelie
te horen. Wij begrijpen dit evangelie, omdat het in Gods Woord geschreven staat. Wanneer we dit spreken en
aan andere presenteren, gebruikt God op soevereine wijze Zijn Woord om mensen van zonden te overtuigen
en hem tot geloof in Zijn Zoon Jezus Christus te brengen. Eenieder van ons zou dankbaar moeten zijn dat God
ons de gelegenheid heeft gegeven om het evangelie te horen. Als iemand op het evangelie reageert door in
Christus te geloven en berouw toont over zijn zonde, laat hij zijn nieuwe leven in Christus zien door gedoopt te
worden. Door op deze manier gehoorzaam te zijn, behoort hij hetzelfde te doen als Filippus en dat is het
evangelie te vertellen aan iedereen.
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Hoe wilde de kamerheer zijn nieuw geloof in Christus tonen?
Door Gods soevereiniteit, passeerde de wagen langs water en kon de kamerheer niet wachten om
gedoopt te worden. Let wel, hij was een eunuch en dat betekende dat hij nooit een Jood kon worden.
Hoewel het uitgesloten was dat hij een Jood werd, kon niets hem uitsluiten om gedoopt te worden op
basis van zijn geloof in Christus. Hij liet de wagen stoppen bij het water, de eunuch liet zijn geloof in
Christus zien en werd gedoopt.
Wat deed God nadat hij wonderbaarlijk gedoopt werd?
Nadat hij uit het water gekomen was, nam de Heere op wonderbaarlijke wijze Filippus weg van de
eunuch. Het ene moment waren ze naast elkaar, het volgende moment was Filippus weg. Filippus
werd daarna gevonden in een plaats, genaamd Asdod (Azotus), wat ongeveer 30 kilometer van Gaza
is. Vandaaruit predikte Filippus overal het evangelie.
Waarom gaat de kamerheer verheugd weg?
Nadat Filippus weg was, zag de kamerheer hem niet meer en ging verheugd weg. Hij had ook alle
reden om blij te zijn. De kamerheer ervoer nu de onbeschrijfelijke vreugde van het kennen van Gods
Zoon, Jezus Christus, als Heer en Verlosser in zijn leven.
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CRÈCHELES
Filippus was nog in Samaria toen een engel hem riep: “Ga tegen de middag naar de eenzame weg in de
woestijn.”
Filippus deed het.
Daar kwam hij een Ethiopiër tegen.
Deze man was in Jeruzalem geweest om God te aanbidden en reisde nu terug naar zijn land.
Hij hield toezicht op de schatkist van de koningin van Ethiopië.
Op zijn wagen zat hij hardop in het boek van de profeet Jesaja te lezen.

De Heilige Geest zei tegen Filippus dat hij naar de wagen toe moest gaan.

Hij vroeg: “Begrijp je ook wat je daar leest?”
De Ethiopische man antwoordde: “Hoe kan ik dit begrijpen? Ik heb iemand nodig die mij dit kan uitleggen.”
En hij nodigde Filippus uit om bij hem te komen zitten.

“Als een schaap werd weggebracht om geslacht te worden;
Als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed Hij Zijn mond niet open.
Hij werd vernederd en Hem ze deden niet wat goed was bij Hem.”

“Over wie zegt de profeet dit?” vroeg de man aan Filippus.
Filippus wist dat dit over Jezus ging en vertelde de man alles over Jezus.
Toen ze langs het water kwamen zei de Ethiopiër: “Kijk, water! Kan ik gedoopt worden?”
Hij liet de wagen stoppen en de twee mannen gingen het water in.
Filippus doopte hem.
Toen ze uit het water kwamen, nam de Geest van God Filippus mee.
De Ethiopiër zag hem niet meer.
Hij reisde nu vol blijdschap verder.
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Ze lazen:
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Filippus hoorde de man lezen uit het boek van Jesaja.

MEMORIEVERS
Hand.10:42

En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is
Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Handelingen Les 7).
Heeft elk kind de kubus nog? Zie hiervoor Handelingen les 7, “memorievers.” Maak eventueel een kubus om te
gebruiken bij de herhaling.

Visuele hulpmiddelen
Gebruik tijdens het lesgeven verschillende voorwerpen om delen van de les te illustreren. Enige voorwerpen
kunnen zijn: wagen, boekrol, geldbuidel en water.
God is soeverein lijst
Een van de verbazingwekkende dingen die we vandaag in de les zien, is dat God soeverein is. Dit kan gezien
worden in de verlossing van de Ethiopische kamerheer. Om Gods soevereiniteit uit te leggen, is het
noodzakelijk om de kinderen er op te wijzen dat God gepland had dat dit zou gebeuren, zodat de Ethiopiër tot
reddend geloof in christus zou komen. Maak een grote lijst op een posterbord vooraan in het lokaal. Deze lijst
zou verschillende momenten moeten laten zien die God zal bewerken in deze les (I.e., Filippus ontmoet de
Ethiopiër, de Ethiopiër leest de tekst uit Jesaja over de Messias, de wagen die langs water passeert, etc.). Met
deze lijst die vooraan in het lokaal staat, leg je aan de kinderen uit dat God elk van deze gebeurtenissen
gepland had. De lesgever kan deze lijst tijdens de les gebruiken en elke gebeurtenis afstrepen, wanneer deze in
de les naar voren komen. Aan het einde van de les zullen alle gebeurtenissen van de lijst afgestreept zijn en zal
Gods soevereiniteit duidelijk te zien zijn.
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Moeilijke begrippen
 Soevereiniteit: De les vandaag is een uitstekend voorbeeld dat God soeverein is. soeverein zijn
betekend over alle dingen de controle hebben. God werkt steeds om Zijn koninkrijk te vergroten en
eer aan Zichzelf te brengen. Een manier waarop Hij dit doet is anderen tot verlossing brengen in Jezus
Christus.
 Doop: Degene die gedoopt mogen worden, zijn degene die die waarlijk volgelingen van Christus zijn.
Doop is niet noodzakelijk voor verlossing; het is alleen een publieke vertoning van iemands geloof in
Christus. Het is een symbool van het begin van het Christelijk leven. Vanwege hun belijdenis van
geloof in Christus, verlangen ze ernaar om zichzelf te identificeren met Hem in Zijn dood, begrafenis
en opstanding. De reden dat Christenen deelnemen aan de doop is dat zowel Christus als de apostelen
hen deze opdracht gaven (Matt.28:19; Hand.2:38). Om niet gedoopt te worden na te geloven in Jezus
Christus is een kwestie van gehoorzaamheid voor God en Christus.
 Profetie: De tekst in Jes.53:7-8, was een profetie van de Messias die zou komen. Met profetie
bedoelen we dat God aan Jesaja bekend gemaakt had dat iemand zou komen en verlossing aan zou
bieden aan Zijn volk. Die iemand die zou komen zou de Messias zijn. Jesaja schreef een boek waarin
alles dat God hem vertelde in stond en hij bracht dit aan het volk Israël. In deze specifieke tekst had
Jesaja zelfs vermeld dat de Messias zou sterven door toedoen van mensen. God had ervoor gekozen
om de mens een glimp, van wat er honderden jaren later in de komst van Jezus Christus zou komen, te
geven. Voor een Ethiopiër die deze tekst gelezen zou hebben, gaf dit Filippus de mogelijkheid om het
goede nieuws van Jezus Christus te vertellen.
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IJSBREKERTJES

Wegwijzer
Maak een wegwijzer voor de les. Deze week zijn dit (in tegenovergestelde richting wijzende) Jeruzalem en
Gaza, met een extra wijzer voor Asdod, 30 kilometer ten noorden van Gaza. (Volgende week kun je daar
Damascus bij doen; de week daarop Caesarea en Joppe.)

KNUTSELWERKJES
Opsporingsrol
Geef elk kind een kopie van het blad “Opsporingsrol.” Laat hen de woorden inkleuren met waskrijt. Help hen
daarna om de randen af te scheuren, zodat het papier versleten lijkt. Verfrommel het papier in een bal en strijk
het daarna weer plat. Gebruik potloden om de einden op te rollen, zodat het papier op een boekrol lijkt.

Gaza bordspel
Geef elk kind een kopie van het blad “Gaza bordspel.” Laat hen dit versieren, samen met een Filippus en
Ethiopiër pion. Vouw de pionnen langs de stippellijnen en plak dit aan de bovenkant, zodat ze kunnen staan.
Kinderen kunnen een dobbelsteen werpen om te zien hoeveel plaatsen ze vooruit mogen.

Wagen race
Speel dit spel met de kinderen zoals een kruiwagen race. Leg de kinderen uit dat ze op hun handen moeten
lopen en de ander moet hen bij de voeten vasthouden. Geef de kinderen een start- en finishlijn. Verdeel de
kinderen in twee groepen en laat hen in een rij achter de startlijn staan. Een kind is de ‘kruiwagen’ en een
ander kind degene die duwt. Laat hen zo snel mogelijk de Messiaanse profetieën gaan halen aan de overzijde,
de groep die als eerste alle profetieën binnen heeft, heeft gewonnen. Heb voor 2 groepen de volgende verzen
klaar liggen.
Belangrijke Messiaanse profetieën in het Oude Testament
Gen.3:15
Messias verzoent de mens met God; volledig mens, geboren uit een vrouw, Hij zal satan
volkomen vernietigen
22:18
Hij zal familie zijn van Abraham
49:10
Hij zal van de koninklijke stam Juda zijn
Deut.18:15
Hij zal een profeet zijn die, net als Mozes, het Woord van God bekendmaakt
Ps.2:1-2
Hij zal berecht worden door heidense heersers en veroordeeld door Zijn eigen Joods volk
16:10
Door de opstanding, door de Vader, zal Jezus’ lichaam geen verdorvenheid zien
22:2
Hij zal de afwijzing van de Vader ervaren bij Zijn sterven
22:7-8
Hij zal bespot worden bij Zijn kruisiging
22:23
Christus zal God glorie geven in Zijn kerk na Zijn opstanding
40:7-9
Christus verheugde zich in alles van de Vaders wil
69:8-13
Christus zou door de mens afgewezen worden
69:22
Christus zou zure wijn drinken bij Zijn kruisiging
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Filippus en de Ethiopiër: figuren.
Geef elk kind een kopie van het blad “Filippus en de Ethiopiër: figuren.” Laat hen dit inkleuren en uitknippen.
Laat hen hier een scène mee maken dat Filippus het evangelie aan de Ethiopiër verteld en dat Filippus de
eunuch doopt. Maak een snee in de golven om Filippus en de Ethiopiër hier door te doen.

53:4
53:5
53:10
Dan.9:24

Mic.5:1
Zach.9:9
11:12
12:10

Sketch
Gebruik de figuren van het blad “Filippus en de Ethiopiër: figuren” die als ondersteuning tijdens de les kunnen
dienen. Maak een overhead van dit blad en projecteer dit op een groot vel papier of karton. Trek de lijnen over
op dit papier en knip dit uit. Gebruik deze vergrootte figuren om de les tot leven te brengen. Maak een sketch
met deze figuren. Variatie: plak de figuren aan (bijvoorbeeld) meetlatten en maak dan een poppenspel.
Neem een boekrol
De lesgever heeft een mand vol ‘boekrollen’, papier opgerold en een lint omgestrikt. Laat de kinderen elk een
rol nemen. Alleen een rol heeft de tekst uit Hand.8:32-33 er op geschreven. Wie deze rol heeft, mag het
voorlezen. Aangezien de Ethiopiër een beheerder van de schatkist was, zou je de rollen in een schatkist kunnen
doen.
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11:2
11:4
24:16
40:3
42:1
42:2
42:6
49:6
52:14

Christus zou het eeuwige zaad van David zijn
Christus zal Gods eeuwige Zoon zijn, Zijn unieke eerstgeborene
Hij zal verhoogd worden tot de rechterhand van de Vader en gekroond worden
Zijn priesterschap zal eeuwig zijn, naar de wijze van Melchizedek
Hij zal uit de lijn van David zijn
Christus zal een maagdelijke geboorte hebben; Hij zal Immanuel genoemd worden
Hij zal in een land opgroeien dat door een vreemde macht overheerst wordt
Hij zal dienen in Galilea
Hij zal uit de lijn van David zijn, maar Zijn koningschap zal voor eeuwig zijn en Hij zal de Zoon
van God zijn
Hij zal gezalfd worden met de Heilige Geest
Hij zal de volmaakte gerechtigheid dienen aangaande de armen en de zwakken
Christus zal verlossing aan de gehele wereld aanbieden
Hij zal een voorloper hebben
Christus zal de grote gezalfde Dienaar van Jahweh zijn
Zijn bediening zal zacht zijn
Christus zal de vervulling zijn van Gods verbond
Christus zal een licht voor de heidenen zijn
Hij zal verminkt worden door het misbruik waaronder Hij te lijden had voorafgaand aan de
kruisiging
Christus zal al onze ziekten dragen
Hij zal begraven worden in een graf van een rijke
De Vader zal Christus’ dagen verlengen door Hem uit de dood te doen opstaan
Zijn publiekelijke bediening zou beginnen in A.D. 26, wat 483 jaar na het decreet aan Ezra zou
zijn om Jeruzalem te herbouwen; 3 ½ jaar later (het midden van de zeven jaar week) zou de
Messias gekruisigd worden terwijl Hij verzoening gaf voor zonde als de “Meest Heilige”
Jezus zou in Bethlehem geboren worden
Hij zou Jeruzalem binnengaan op een ezel
Christus zou verraden worden voor 30 zilverstukken
Hij zou doorstoken worden voor onze overtredingen (Jes.53:5)
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89:27-29
110:1
110:4
132:11
Jes.7:14
7:15-16
8:23
9:6
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(HANDREIKING KINDEREN)
HANDELINGEN 8:26-40

MEMORIEVERS
Hand.10:42

“En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te
getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter
over levenden en doden.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

op de weg die leidde naar _____________________________________ .
 Wat was de Ethiopische eunuch aan het lezen in zijn wagen?
___________________________________________________________

___________________________________________________________
 Juist of fout: De eunuch vroeg aan Filippus om het Schriftgedeelte uit te
leggen. _____________________________________________________
 Handelingen 8:35 vertelt ons dat Filippus _______________ verkondigde
aan de eunuch.
 Toen de eunuch water zag, wilde hij _______________ worden.
 Na de eunuch te hebben gedoopt werd Filippus _______________ door
de Geest van de Heer.
 Wat deed Filippus op weg naar Caesarea? _________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Wie zei tegen Filippus dat hij deze wagen moest tegenhouden?
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 Een engel van de Heer zei tegen Filippus dat naar het zuiden moest gaan
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