
Niet langer zelf proberen het hoofd boven water te houden
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26 En een engel van de Heere sprak tot 
Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, 
de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar 
Gaza, die eenzaam is. 27 En hij stond op en 
vertrok; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer 
en een machtig heer van de kandakè, de 
koningin van de Ethiopiërs, die heel haar 
schatkist beheerde en gekomen was om in 
Jeruzalem te aanbidden, 28 keerde terug, en 
hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja.

29 En de Geest zei tegen Filippus: Ga 
ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 30 En 
Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de 
profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook 
wat u leest? 

31 Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als 
niemand mij de weg wijst? En hij verzocht 
Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te 
komen zitten. 32 En het schriftgedeelte dat hij 
las, was dit: Hij is als een schaap naar de 
slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is 
bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet 
open. 33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel 
weggenomen en wie zal Zijn afkomst vertellen? 
Want Zijn leven wordt van de aarde 
weggenomen. 

34 En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: 
Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over 
zichzelf of over iemand anders?
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35 En Filippus deed zijn mond open en, 
uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde 
hij hem Jezus.

36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij 
bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar 
is water; wat verhindert mij gedoopt te 
worden?
37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart 
gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde 
en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon 
van God is.

38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden 
beiden af in het water, zowel Filippus als de 
kamerheer, en hij doopte hem.
39 En toen zij uit het water opgekomen waren, 
nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de 
kamerheer zag hem niet meer, want hij 
vervolgde zijn weg met blijdschap.
40 Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; 
en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij 
het Evangelie in alle steden, totdat hij in 
Caesarea kwam.



8  Hij is uit de angst en uit het gericht 
weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd 
uitspreken? 
Want Hij is afgesneden uit het land 
van de levenden. 
Om de overtreding van mijn volk is 
de plaag op Hem geweest.

7  Toen betaling geëist werd, werd 
Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn 
mond niet open. 
Als een lam werd Hij ter slachting 
geleid; als een schaap dat stom is 
voor zijn scheerders, zo deed Hij 
Zijn mond niet open.



Wij zijn dan met Hem 
begraven door de doop tot 
de dood, opdat, zoals 
Christus uit de doden is 
opgewekt door de 
heerlijkheid van de Vader, 
zo ook wij in nieuwheid van 
leven zouden wandelen.



Gods Woord transformeert



En nu, waarom aarzelt u? 
Sta op, laat u dopen en uw zonden 
afwassen onder aanroeping van de 

Naam van de Heere.
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