74. Goed nieuws over Jezus
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Handelingen 8:30b-31a.




Als je je leven moet beschrijven in een paar woorden, wat zou je dan zeggen? Wat noem je
wel en wat laat je weg?
Als je Jezus’ leven in een paar woorden moet beschrijven, wat zou je dan zeggen? Wat noem
je wel en wat laat je weg?
Als iemand je een bijbel gaf, zou je dan weten waar je moet kijken om iets over Jezus te
vinden?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
De ellende hield niet op voor Jezus’ volgelingen in Jeruzalem nadat Stefanus stierf. Velen werden in
de gevangenis gestopt, terwijl anderen van plaats tot plaats gingen om over Jezus te vertellen. Een
van hen was Filippus, die naar een stadje ging dat Samaria heette.
Lees nu samen Handelingen 8:26-40.

Wat er daarna gebeurde…
Filippus ging op weg en vertelde over Jezus waar hij maar kwam. Vanuit hun beginpunt in Jeruzalem
hadden de volgers van Jezus Gods boodschap al op vele plekken gebracht. En er zouden nog veel
reizen volgen…

Ontdek de Bijbel
Beantwoord samen de vragen op pagina 96 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Filippus Net als Stefanus, was hij een van de mannen die moest zorgen voor de armen in de
kerk. Er was ook nog een andere Filippus, dat was een van Jezus’ twaalf beste vrienden.

Ethiopiër De man die Filippus ontmoette was een belangrijke persoon uit het land Ethiopië.
Hij was schatbewaarder van de koningin.
De boekrol van Jesaja De boeken van het Oude Testament waren in het Hebreeuws
geschreven en later vertaald in het Grieks. De Ethiopiër las een Griekse versie van het boek
van Jesaja. Filippus kon hem horen lezen, omdat men vroeger hardop las. (De Ethiopiër las
een deel uit Jesaja dat ook in ontdekkingsreis 10 staat!)

Probeer het uit
Viel het je op hoe de Ethiopiër meer ontdekte over Jezus? Hij las wat Jesaja had geschreven en
Filippus legde het toen uit aan hem.
Praat met een volwassene over hoe jij voor het eerst over Jezus hoorde. Misschien zijn er mensen in
jouw familie die christen zijn en hoorde je over Jezus toen je nog erg jong was. Of misschien ontdekte
jij wel over Jezus in de klas of op vakantie. Misschien las je over Hem in een boek. Vaak horen we
over Jezus doordat anderen over Hem vertellen. Dit is een manier hoe God met ons praat – door
andere mensen.

Hoe zit het met je ouders of andere volwassenen? Hoe hoorden zij over Jezus?
Heb je wel eens iemand geholpen om meer over Jezus te weten te komen? God wil ook door jou heen
tot mensen spreken, hoor!
Het helpt meestal om te oefenen om met mensen over Jezus te praten. Stel je voor dat je Filippus
bent. Wat zou je tegen de man zeggen over Jezus? Vertel een goede vriend(in) eens iets over Jezus.
Dit kunnen dingen zijn die je weet over de Bijbel of manieren waarop Hij jou hielp in je eigen leven.
Wissel na een paar minuten van beurt en laat je vriend(in) het eens proberen. Weet je dat we allemaal
over Jezus mogen vertellen, als we de kans krijgen?

Praten met God
Lieve God, dank U voor de mensen die me hielpen om meer over U te weten te komen. Mensen zoals
… Wilt U hen daarvoor zegenen? Amen.’

