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Preek Sondag 9 Mei 2021 
Teks: Hand 8:26-40 
Tema: As my naaste nie verstaan nie? 
 
Inleiding : Wouter verstaan nie Wiskunde nie 
In st 8 (gr 10) het ek een van my ergste pak slae gekry. Die oorsaak – Wiskunde. Ek 

het dit daardie kwartaal nie gemaak nie. Die sprong van st 7 na st 8 Wiskunde was vir 

my net te erg gewees.  Wel, daar kon seker nou ander faktore ook gewees het, maar 

ons gaan nie daarop in nie. Nou soek ek nie verskoning nie, maar ons Wiskunde-onnie 

wat ons gehad het, kon ook nie lekker verduidelik nie.  Nodeloos om te sê, die tweede 

kwartaal het beter gegaan, maar nie noemenswaardig nie.  Gelukkig darem nie weer 

‘n pak slae gekry nie, maar toe het my ouers by die skool gaan praat.  Ek is toe na ‘n 

ander klas toe. Juffrou Brand het net ‘n ander benadering en aanslag gehad.  Juffrou 

Brand het langs my in die bank kom sit en sy het vir my Wiskunde verduidelik.  Toe 

ek dit nie verstaan het nie, het sy langs my kom sit en dit vir my verduidelik.  

Wie van julle kan hiermee identifiseer?  Die dag toe jy iets nie verstaan het nie, het 

iemand dit vir jou kom verduidelik soos juffrou Brand. Letterlik en figuurlik langs jou 

kom sit in die bank. 

In die Bybel Handelinge 8:26-40, lees ons van iemand wat die Bybel nie lekker 

verstaan het nie, toe het daar ook letterlik iemand langs hom kom sit en verduidelik.  

Agtergrond – Die ontstaan van die vroeë Christelike kerk 

Hande 1:8  Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en 

julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en 

tot in die uithoeke van die wêreld.” 

In Hand 1:8 bevestig die Here aan ons die ontstaan en groei van die Christelike kerk, 

wanneer die krag, die Heilige Gees uitgestort gaan word. In Hand 2 lees ons van die 

uitstorting van die Heilige Gees (krag – dunamus), Petrus preek en duisende kom tot 

geloof. So lees ons dat die Christelike kerk tot stand kom in Jerusalem. Verder lees 

ons dan hoe die kerk letterlik van Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van 

die wêreld groei. 

In Hand 6 lees ons van ‘n lekker dilemma, die gelowiges word meer en die apostels 

kan as’t ware nie meer by alles uitkom en almal bedien nie.  So word daar dan 7 

diakens gekies om juis die Grieksprekende gelowiges, waaronder veral die weduwee 

en wese, te versorg.  Die amp van die diaken kom tot stand. Onder hulle is daar 

Stefanus, wat gestenig word ter wille van sy geloof (Hand 6:8-7:60), maar dan is daar 

ook Filippus waarvan ons lees.  Hy is nie dieselfde Filippus die dissipel/apostel nie.  

Met die steniging van Stefanus in Jerusalem lees ons dat die gelowiges in Jerusalem 

uitmekaar gejaag is en sodoende versprei die evangelie eintlik op natuurlike wyse 

verder. 

Hand 8:4-5 Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan 

het, die evangelie verkondig. 5So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria 

gekom het en Christus daar verkondig het. 

Hier verkondig Filippus die evangelie en groot getalle mense kom tot bekering (Hand 

8:4-25) in Samaria en verder.  Dws die evangelie steek grense oor.  Dit is een van die 
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belangrike aspekte wat ons moet hoor itv Hand 1:8 Jerusalem, Judea en Samaria en 

dan lees ons in die volgende gedeelte (Hand 8:26-40) hoe Filippus instrumenteel is 

dat die evangelie begin versprei tot die uithoeke van die wêreld. Hoe Filippus langs 

die ontmande Etiopier gaan sit en die evangelie aan hom verduidelik sodat dit verder 

in Afrika in kan versprei. 

Lees Hande 8:25-40 

Fokusteks - Handelinge 8: 30-31  Filippus het daarheen gehardloop en gehoor dat 

die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom: “Verstaan u wat u lees?” 

31Die Etiopiër antwoord: “Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie?” Hy het 

Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit. 

Tema: As my naaste nie verstaan nie?  

In hierdie gedeelte lees ons van ‘n juffrou Brand wat letterlik langs hierdie ontmande 

Etiopiër gaan sit en vir hom verduidelik.  Hy verstaan nie wat hy lees nie.  Wat verstaan 

hy nie? Hy lees uit die Bybel! Die kern van die teksgedeelte gaan vir my daaroor dat 

hierdie man nie die Bybel verstaan nie. Hy is baie duidelik en eerlik daaroor en vra 

dan dat dit aan hom verduidelik moet word. 

As ek na my eie geloofsreis kyk (van kleintyd tot nou), maar ook uit die aard van my 

werk, dalk van my bekering tot nou, waarvan die grootste gedeelte te doen gehad het 

met jeugwerk - dan besef ek net hoe belangrik hierdie gebeurtenis is, iets wat ons baie 

ernstig moet opneem.  So kom ons gaan kyk bietjie wat is daar in die teks vandag vir 

ons om te verstaan. 

Verstaan jy wat jy lees? 

Verstaan jy wat jy lees, verstaan jy die Bybel, verstaan jy die basiese beginsels van 

die evangelie? 

Hoe sou ek kon as niemand dit aan my uitlê nie? 

Soms voel die Bybel, of meer spesifiek die evangelie, soos ‘n 3000-stuk legkaart, jy 

het sulke gedagtes, idees, maar jy het nie die hele beeld nie.  Nou hoor my reg, ek 

dink nie dat ons ooit die Bybel as ‘n volledige legkaart sal sien nie.  Paulus skryf iets 

daarvan in 1 Kor 13:12 Nou kyk ons nog in ‘n dowwe spieel en sien ‘n 

raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken 

ons net gedeeltelik, maar eendag sl ek ten volle keen soos God my ten volle ken. 

Ja, ons gaan nie nou die hele legkaart sien nie, maar God wil hê dat ons intussen 

besig moet wees om die stukke van die legkaart te bou sodat ons darem ‘n basiese 

prentjie kan begin kry.  Hiervoor laat Hy ons egter nie aan ons eie genade oor nie.  En 

ek dink hierdie teksgedeelte help ons daarmee. Ons moet die stukke van die Bybelse 

legkaart bou …maar hoe? 

Hoe moet ons daaroor dink om die legkaart te bou?  

Die gedeelte help ons om drie goed te verstaan oor die evangelie, of dan ons onkunde, 

die feit dat ons nie verstaan nie. En dit is so relevant dat ons dit so vroeg hier in 

Handelinge raaklees.  As’t ware ‘n model/beginsels vir die verstaan van die evangelie, 

hoe werk die evangelie. Tot hier lees ons hoofsaaklik dat mense tot geloof gekom het 

in groot groepe, geleenthede waar die evangelie aan massas mense gebring en 
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gepreek is. Hierdie is die eerste “one on one”-gesprek. Hierna volg nog 2 - Paulus en 

Kornelius.  Ek weet ons kan nie die werk van die Here in ‘n model vas vat nie, maar 

hierdie het my baie gehelp vir my eie verstaan van my verlossing, maar ook vir my rol 

en verantwoordelikheid om as gelowige die evangelie met mense te deel.   

Drie fokus-aspekte wat ek graag wil uitlig: 

 V-oorbereiding  

 A-anbieding  

 R-eaksie 

Akronieme - VAR 

VOORBEREIDING 

Hand 8:26-29 & 39 'n Engel van die Here het vir Filippus gesê: “Maak jou klaar en 
gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gasa toe loop.” Dit is 'n stil 
pad. 27Filippus het toe klaargemaak en gegaan. 'n Ontmande Etiopiër wat 'n hoë pos 
beklee het aan die hof van die kandake, soos die koningin van Etiopië genoem is, en 
wat haar geldsake beheer het, het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. 28Hy was 
nou op pad terug en het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. 29Toe sê die 
Gees vir Filippus: “Gaan loop saam met daardie wa.” 39Toe hulle uit die water kom, 
het die Gees van die Here vir Filippus weggeneem. 
 
Die eerste belangrikste aspek wat ons hier hoor, is dat dit wat hier gebeur nie die werk 
van Filippus is nie. Die verlossing/verstaan van die evangelie van mense begin by die 
werk van die Here. 
 

 Eers praat die Engel van die Here, baie keer met God self geassosieer in die 

Ou Testament, met Filippus om na die pad van Jerusalem af na Gasa te gaan. 

 Dan praat die Gees direk met Filippus, en beveel hom om te gaan loop saam 

met die wa van die Etiopiese amptenaar (8:29). 

 En na die Etiopiër tot geloof kom en gedoop is, neem die Gees van die Here 

vir Filippus weg (8:39). 

Ons sien baie duidelik hier dat dit wat hier gebeur, die werk van God is.  

Die redding van ‘n sondaar van begin tot einde is die werk van God alleen: Sy 
inisiatief, Sy krag, Sy werking.  

 Joh 6:44   Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie 
na My toe trek nie;  

God is aan die werk en ons weet nie altyd wat en hoe dit werk nie, maar dit is die 
realiteit. Soms as mens terugkyk dan kan jy sien hoe en waar God spesifieke goed in 
plek gesit het. Ons sien dit in hierdie gedeelte. 
 
God aan die werk agter die skerms  
 

 Hý gebruik die vervolging in Jerusalem om vir Filippus na Samaria en 
uiteindelik op die Gasapad te bring.  

 Die ontmande Etiopiër, aanbid in Jerusalem, hy moes iewers gehoor het van 
die Joodse geloof.  Dalk het die boodskap oor God versprei uit Egipte toe die 
volk daar vir Farao gewerk het. Die man is op pad terug huis toe, invloedryke 
man en waaruit lees hy?  Niks anders as Jes 53 se profesie oor Jesus. 
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 Die engele en die Gees is aan die werk en besig om alles in plek te kry, soms 
vreemd en agter die skerms en soms direk en duidelik. 

 Goddelike tydsberekening  
 
God aan die werk in Filippus   

’n Eensame pad 

Vers 26-27 ’n Engel van die Here het vir Filippus gesê: “Maak jou klaar en gaan 
teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gasa toe loop.” Dit is ’n stil pad.  

Opdrag van ’n engel - Eerstens weet ons nie hoe die engel met Filippus 
gekommunikeer het nie. Vroeër in Handelinge sien ‘n mens egter hoe engele soms 
funksioneer – veral tydens sekere sleutelmomente in die heilsgeskiedenis – soos híér 
waar ‘n volgende grens oorgesteek moet word. Hierdie keer na ‘n man uit Afrika. HOE 
presies die kommunikasie plaasgevind het, hoef ons egter nie ons koppe oor te breek 
nie omdat die Skrif dit nie openbaar nie. Wat die Skrif nie bekendmaak nie, weet ons 
gewoon nie en menslike bespiegeling is interessant, maar eintlik ‘n mors van tyd. Ons 
wat vandag NIE in die Apostoliese tydvak leef nie, hoef glad nie op inligting van engele 
te wag nie, want ons besit die volledige Godsopenbaring – die Skrif. Ons inligting 
kom van die Skrif. 

Filippus kry die bevel om na ’n stil pad toe te gaan.  Menslik gesproke is dit ’n 
onsinnige bevel, want daar is weinig kans dat Filippus op so ’n pad iemand sal kry om 
na Jesus toe te lei.  Op die hoogtepunt van Filippus se vrugbare arbeid in Samaria, 
roep God hom weg om ’n enkeling te gaan help. 

Stil pad en Eensame pad 
Die eerste wat opval van hierdie teks, is hoe die Engel van die Here vir Filippus lei 
na 'n stil pad. Dit val 'n mens op dat Lukas nie volstaan by die feit dat Filippus deur 
die Engel van die Here gelei is na 'n pad nie, maar dat Lukas dit nodig ag om by te 
voeg dat hierdie pad 'n stil pad was.  
 
Ander moontlike vertalings is dat hierdie 'n verlate pad was, 'n onsekere pad, 'n 
eensame pad, 'n woestynagtige pad. Dit is nogal merkwaardig dat, binne die 
beweging wat Lukas vir ons beskryf, die beweging van die kerk om die evangelie 
van Jesus Christus te verkondig in Jerusalem, sowel as Judea, en Samaria tot in die 
uithoeke van die wêreld, midde-in hierdie opwindende gebeure waarin daar elke dag 
mense tot bekering gekom het en by die gemeente gevoeg is, word Filippus deur die 
Engel van die Here gelei na 'n stil pad, 'n onsekere pad, 'n eensame pad, 'n 
woestynagtige pad. 
 
Ek kan my indink hoe sommige van die ander apostels, as hulle vir Filippus sou 
raakloop op hierdie pad, vir hom sou vra: Waarheen gaan jy nou? Hier is niemand 
op hierdie pad nie. Kom terug na die besige stede waar daar baie mense is wat 
die evangelie van Jesus Christus moet hoor. Jy is besig om jou tyd te mors op 
hierdie stil pad, Filippus. En tog, tog is dit die Engel van Here self wat vir Filippus 
gelei het op hierdie pad. 
 
Ek kan myself verder indink hoe dat dit vir Filippus onaangenaam moes wees om 
weg te stap van al die opwinding van klomp mense wat tot bekering kom, en van 
die heerlike gemeenskap van gelowiges, en om hierdie verlate, eensame pad te 
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betree. Ek is seker Filippus sou veel eerder tussen al die ander gelowiges en die 
nuwe bekeerlinge wou bly, om daar deel te hê en al die wonderwerke en die 
samesyn. En tog neem die Engel van die Here vir Filippus weg uit daardie 
omstandighede en lei die Engel hom op hierdie eensame pad. 

Somtyds moet ek bereid wees om die minder aangename dinge te doen 

Mens kan die opdrag eintlik half vergelyk, met respek gesê, met iets te doen wat nie 
so lekker is nie, nie so in die limelight is nie, daar waar almal my nie kan sien nie.  
Miskien is die eerste les van die gedeelte juis hierin opgesluit.  Party keer moet ons 
die minder “nice” dinge ook doen. God se planne maak nie altyd menslik sin nie. 

Filippus is gehoorsaam 

Vers 27&29 27Filippus het toe klaargemaak en gegaan. Toe sê die Gees vir Filippus: 
“Gaan loop saam met daardie wa.” 30Filippus het daarheen gehardloop en gehoor 
dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom: “Verstaan u wat u lees?” 

Loop saam met wa 
Die volgende opdrag wat Filippus ontvang, is die Gees wat vir hom sê om saam met 
'n wa te gaan loop wat op hierdie pad ry. Filippus hardloop agter die wa aan 

Wat kry hy daar?  Vreemde sondige onrein heiden 

Filippus tref egter ’n Etiopiese man daar aan.  Etiopië is die landstreek suid van Egipte.  
Kandake was die titel van die koningin van Etiopië. Die titel van die koninginmoeder 
wat die land namens haar seun geregeer het. 

Deuteronomium 23:1 sê baie duidelik: "Iemand wie se geslagsorgane verbrysel is of 
iemand wat ontman is, mag nie lid van die gemeente van die Here wees nie. 

Die amptenaar het na Jerusalem toe gekom om te aanbid.  Waarskynlik was hy nie ’n 
Jood nie.  As ontmande kon hy nie ten volle tot die Jodedom oorgekom en proseliet 
geword het nie.  Waarskynlik was hy dus ’n sogenaamde  “godvresende”, ’n nie-Jood 
wat gedeeltelik tot die Jodedom oorgekom het, maar nie besny is nie.  In dié geval sou 
hy die eerste onbesnede bekeerling wees.  Die klem val egter nie op sy moontlike 
onbesnedenheid nie, maar op sy ontmande staat.  ’n Besoek aan die tempel sou vir 
hom swaar gewees het aangesien hy as ontmande nie die voorhof van Israel kon 
betree nie.  

Sondige persoon 
Maar behalwe vir hulle etniese verskille was hierdie man boonop iemand wat, 
volgens die Ou Testamentiese tradisies van die Jode, onrein en sondig was en 
nie die tempel van God binne mag gekom het nie. "  

Arme Filippus 
Arme Filippus, hy het seker nie 'n idee gehad wat die Gees besig was om met hom 
aan te vang nie. Maar ten spyte van sy onsekerheid, ten spyte van die feit dat 
Filippus geen indikasie gehad het waarheen hierdie reis saam met hierdie 
vreemdeling hom sou neem nie, was Filippus nietemin gehoorsaam aan die stem 
van die Gees, en het hy saam met hierdie vreemdeling op sy wa geklim, op pad na 
'n nuwe, onbekende plek. 
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Nie 'n arm nie, maar het verwerping en uitsluiting ervaar  
Interessant genoeg, plaas die skrywer, Lukas, in beide die evangelie van Lukas 
sowel as die handelinge van die apostels, baie klem op die evangelie van Jesus 
Christus wat hoop bring vir die armes, die siekes en die onderdruktes. Maar 
hierdie Etiopiër was beslis nie 'n arm of 'n siek of 'n onderdrukte persoon nie. Hy was 
'n welvarende, baie bevoorregte man uit die koninklike hof van die koningin van 
Etiopië. In hedendaagse terme sou ons kon sê dat hy die minister van finansies van 
Etiopië was (CFO), met ander woorde 'n invloedryke, magtige persoon – glad nie 
Lukas se gewone beeld van iemand vir wie die evangelie die goeie nuus van God se 
koninkryk is nie.  
 
En tog, doen Lukas baie moeite om vir ons te vertel van hierdie welvarende, 
invloedryke, magtige Etiopiër. Want soos die armes, die siekes en die onderdruktes, 
was hierdie Etiopiër ook iemand wat verwerping en uitsluiting ervaar het, maar ten 
spyte van sy welvaart ook soekend was na die lewende en ware GOD. 

‘n Opregte soeke na God. 

Vers 30-31 Hy vra toe vir hom: “Verstaan u wat u lees?” 31Die Etiopiër antwoord: 
“Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie?”  Hy het Filippus gevra om op te klim 
en by hom te kom sit.  

Hierdie Etiopiër was iemand met 'n opregte soeke na God, iemand met 'n begeerte 

om in die tempel te aanbid, om die Skrif te verstaan, om God te ken en deel van 

God se gemeente te wees. So diep was sy begeerte om deel van God se gemeente 

te wees, dat hy 'n pelgrimstog van duisende kilometers op sy eie aangepak het, om 

in die tempel in Jerusalem te gaan aanbid, al het hy goed geweet dat hy nie verder as 

die buitenste voorhof van die tempel toegelaat sal word nie. 

Hierdie man was dus nie ‘n Jood nie. Tog het hy die Joodse geloof aangeneem, 

soos talle nie-Jode in die destydse wêreld gedoen het. Hy was baie ernstig. Hy was 

godsdienstig. Hy het die moeite gedoen om na Jerusalem te reis om by die tempel uit 

te kom. Hy het vir homself ‘n Bybel (Ou Testament) in die hande gekry en was besig 

om uit Jesaja te lees terwyl hy op sy terugreis was. 

En tog – t.s.v. al sy ernstige godsdienstigheid – was hy nie ‘n verloste mens in Christus 

nie, alhoewel die Gees met hom besig was en hom voorberei het. 

U sien: godsdienstig-wees is nie noodwendig sinoniem met verlos-wees nie. Op 

hierdie punt word ‘n mens maklik mislei. Jy dink: ómdat ek ernstig is met die Here se 

dinge, ómdat ek bid & Bybel lees, ómdat die Here my gebede verhoor, ómdat Hy my 

uit ‘n verknorsing gehelp het, ómdat ek Christelik opgevoed is – daarom moet ek 

sekerlik tog in Christus wees! 

Wel, hierdie Etiopiër was ‘n ernstig-godsdienstige en tóg steeds al-Bybellesende 

verlore – totdat Filippus sy pad kruis. 

Matt 5:6 Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig 

word. 
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VOORBEREIDING - God is aan die werk agter die skerms, met Filippus en die 
Etiopiër. 
 

AANBIEDING 

Die voorbereidingswerk is gedoen deur God, maar nou sien ons die twee instrumente 

wat God gebruik om hierdie legkaart aan mekaar te sit. 

 Filippus 

 Die Bybel 

Gehoorsame dienaar - Filippus 

Meer as net lees, jy moet verstaan? 

Filippus se intree-vraag aan die Etiopiese amptenaar bly relevant tot vandag toe nog: 

“Verstaan jy wat jy lees?” (:30) 

Deur ‘n interessante woordspel op die woord γινώσκω (verstaan) in die oorspronklike 

Griekse vraag: Verstaan jy wat jy lees, wys Filippus hoe verstaan nie gelyk is aan lees 

nie. 

Die antwoord van die amptenaar is netso relevant.  “Hoe sou ek kon as niemand dit 

vir my uitlê nie?” (:31) antwoord hy vir Filippus.   Die woord wat hy gebruik vir “uitlê” 

beteken om te “lei” of “begelei” (soos ‘n gids).  En dít is presies die tipe begeleiding 

wat Filippus vir hom gee. 

Hy kom sit langs hom! Hy klim saam met die amptenaar op die wa en begin ‘n 

lewensveranderende reisgesprek met die amptenaar.  Hy sluit aan by die vrae wat die 

amptenaar het oor die lees van die teks (Jes 53:7-8) en beweeg daarvandaan na die 

evangelie van Jesus Christus. 

Oop Bybel: Kyk net hoe pragtig maak ons Skrifgedeelte dit oop, dat die Gees die 

Wóórd gebruik om iemand tot geloof te bring. Ja, die Bybel. 

Filippus hoor hoe die Etiopiër hardop uit Jesaja 53 lees. Die pragtige profesie wat 

praat van die komende Verlosser wat soos ‘n skaap ter slagting gelei word en stom is 

voor Sy skeerders. God se kneg wat moes ly en sterf. 

Hand 8:35 Filippus het by hierdie Skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus 

aan hom verkondig. 

“Watter misterieuse figuur is dit?” wonder die Etiopiër (met reg). “Van wie praat die 

profeet?” “Verstaan u wat u lees?” vra Filippus vir hom. Dit moes baie moed verg, 

want Filippus is ‘n nul-op-‘n-kontrak terwyl hierdie man ‘n Minister van Finansies is. 

Maar Filippus benader hom met wysheid. Hy begin nie preek nie. Hy vra net ‘n vraag. 

“Verstaan u wat u lees?” En, die man het juis nie verstaan nie!! En die Heilige Gees 

het die ontmoeting gereël. Daarom antwoord hy: “Hoe kan ek verstaan tensy iemand 

dit vir my verduidelik?” Kyk na sy soekende gees. Met graagte onderwerp hy hom aan 

Filippus se onderrig. Hy het ‘n nederige leerbare gees. 
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Filippus begin by die Bybel, en deel dan die Evangelie, hy vertel dan van Jesus.  

Joh 15:26 Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, 

die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig. 

Al die preke in Handelinge handel oor Jesus: gekruisig, opgestaan, versoening 

redding. Al die preke in Handelinge  is die apostoliese prediking van die kruis wat die 

kerk oorheers. Almal is geesdriftige getuienis van die waarheid aangaande Jesus 

Christus.  

1 Kor 2:2 Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle 

waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot 

geleerdheid gekom nie. 2Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te 

praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde. 

Ja, mense kom tot geloof & bekering deur die Bybel te lees, maar dit gebeur selde só. 

Die mees algemene manier wat die Here gebruik is die uitleg van die Woord. Dit is die 

instrumente wat die Here gebruik. Die Bybel en ‘n gehoorsame gelowige wat dit kan 

verduidelik. So kom die stukke van die legkaat op ‘n manier bymekaar vir hierdie 

ontmande Etiopiër.  

Aanbieding van die evangelieboodskap deur iemand wat dit verduidelik vanuit die 

Bybel. 

Voorbereiding Aanbieding en nou die Reaksie …  

REAKSIE  

Die reaksie van die Etiopier, die effek van die evangelieboodskap. Wat gebeur 

as ek verstaan? 

Hand 8:36-40 36Onderweg kom hulle toe by water aan, en die amptenaar sê: 

“Hier is water. Wat verhinder dat ek gedoop word?” 38Toe het hy die wa laat stilhou. 

Filippus en die hofdienaar het albei in die water in gegaan, en Filippus het hom 

gedoop. 39Toe hulle uit die water kom, het die Gees van die Here vir Filippus 

weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie en het sy reis met blydskap 

voortgesit. 40Filippus is later in Asdod aangetref. Hy het daarvandaan deur al die dorpe 

gegaan totdat hy in Sesarea gekom het, en oral het hy die evangelie verkondig. 

Geloof, gehoorsaam, blydskap 

As die legaartstukke in plek val  
Voorbereiding - God het dit voorberei. 
Aanbieding - Daar was ‘n gehoorsame dienskneg wat gehoor gegee het aan God se 
opdrag. Die Bybel word uitgelê sodat die evangelie van die Here Jesus Christus 
sentraal staan en verduidelik word en dit ontlok ‘n reaksie by die hoorder.   
 
Die legkaartstukke begin in plek val. Die legkaart was deurmekaar, ek het nie 
verstaan nie, maar iemand het langs my kom sit en dit vir my uitgelê, my begelei. 
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Ons sien dat hierdie man dan reageer op die evangelie.  Hy is gehoorsaam en kom 
tot geloof. Hy laat hom doop, hy is bereid om hom te commit tot hierdie Jesus en die 
doop is ‘n direkte teken en verbintenis. Dan lees ons wat die effek is van hierdie 
ervaring, hierdie uitleg en verduideliking … hy het sy reis met blydskap voortgesit.  
 
Wat kan gebeur as iemand die evangelie vir jou verstaanbaar maak?  

Reaksie op bekering: En die Etiopiër het voortgereis met ‘n nuutgevonde 

blydskap. Hy sou nooit weer na Jerusalem terugkeer nie, want hy het nie meer die 

tempel nodig gehad nie. Hy het nou ‘n Persoon leer ken – wat die nuwe tempel tot in 

ewigheid is. 

So word die evangelie ook die wêreld ingestuur, tot die uithoeke van die wereld.  Baie 

van die kerke in Noord-Afrika bely dat hulle hul ontstaan te danke het aan hierdie 

ontmande Etiopiër wat na sy gesprek met Filippus die evangelie verder suid gebring 

het in Afrika en dat hy die oorspronklike persoon was wat verantwoordelik was vir die 

ontstaan van die kerk in Noord-Afrika. 

SLOT 

VAR - Voorbereiding, Aanbieding en Reaksie - Hoe laat dit jou nadink oor jou eie 

geloofsreis?  

Is jy die Ethiopiër? Voel jy vandag dalk soos hierdie Etiopiër? Soos wat Wouter 

gevoel het oor sy Wiskunde. Hier was ‘n soekende Etiopier, wat bly soek het totdat 

iemand langs hom kom sit het en hom verduidelik het.  Hy het die persoon uitgenooi. 

Ek wil jou aanmoedig om by iemand te gaan aanklop wat vir jou kan verduidelik dit 

wat jy nie verstaan nie. Ja, dis die werk van die Here, die Gees wat die 

voorbereidingswerk doen en as jy nou twyfel of wonder, is dit juis die Heilige Gees 

wat besig is om jou voor te berei. Gaan soek iemand wat vir jou kan verduidelik. 

Wel, as jy nie die Etiopiër is nie, is jy Filippus. Het jy die verantwoordelikheid om 

langs iemand in te skuif en die evangelie van Jesus aan hulle te verduidelik.  Die 

eerste vraag wat ek dalk moet vra is, verstaan jy die evangelie sodat jy dit op ‘n 

eenvoudige manier aan iemand kan verduidelik?  Het jy al langs jou kinders gaan sit, 

jou vrou jou man, jou pa of ma?  Broer of suster, kollegas.  Daar is ‘n soekende wêreld 

daar buite. 

Matt 9:36-37 Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle 

was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. 37Hy sê toe vir sy 

dissipels: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. 

Joh 4:35 Sê julle nie: ‘Nog vier maande, dan is die oes daar’ nie? Maar Ek sê vir julle: 

Kyk daar, kyk na die lande; hulle is ryp vir die oes. 

As my naaste nie verstaan nie, moet ek vir hulle verduidelik.  Wie is die  “Etiopiër vir 

wie jy moet gaan verduidelik?  


