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Preek 
Prediking nav: Handelingen 8: 29 en 39b 
De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ Toen greep de Geest van de 
Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg 
vol vreugde. 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
  
Vroeger zag ik ze staan bij de oprit van de autobaan: lifters. Zelf heb ik ‘t niet gedaan. Had de 
moed niet. Of had misschien toch genoeg geld om ‘t niet te hoeven doen. Nam ook later niet 
snel anderen in mijn eerste eigen auto mee. Maar zowel nu alsook toen worden er nog 
steeds mensen op elkaars weg gebracht... 
  
Vandaag horen we hoe interactief de Geest aan het werk is. Het begint met een engel. Het 
doet denken aan films van Hitchcock. Héél even is hij in beeld. Een onbeduidende rol. Maar 
achter de schermen is hij regisseur. Hier is de Here God dat door Zijn Geest. Maakt diaken 
Filippus attent op een minister uit Ethiopië. 
  
De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ Ieder had de eigen koude 
douche-ervaring in Jeruzalem. De dienaar der zwarte kroon, omdat hij heiden en géén echte 
man was (Dt.23:1). Volgens de regeltjes hoor je er dan niet bij. Filippus is vreemdeling in 
Jeruzalem. Nà steniging van Stefanus.  
  
Hoe wordt een mens op weg naar (zijn eeuwig) huis dán nog warm? Een gedeelde vraag 
voor prediker en hoorder. Filippus lijkt met zijn neus in de boter te vallen. Er is vraag én 
aanbod. Zending dichtbij. Je hoeft niet naar Afrika. Afrika is hier. Alléén  vinden wij gesprek 
met allochtonen steeds moeilijker worden…      
  
Met anderen praten over het weer lukt. We tellen onze knopen of we er wat van zullen 
zeggen, zodra we anderen horen vloeken. En bidden níet in de kantine, want anders wordt je 
brood gegapt. Of je doet de mond niet open, omdat je zegt de gave niet te hebben. Maar 
laten we de ander dan zómaar lopen? 
  
Alles begint met rust en aandacht. Samen op weg naar een ontmoeting met Christus. Vraag 
eerst wat je voor de ander kunt doen. Vaak is dat: de weg wijzen. Hoe? Door naar vragen van 
de ander te luisteren. Pas dan stap je écht bij elkaar in. Ga je samen de weg zoeken in de 
bijbel onder aanroeping om de Geest. 
  
Hij vestigt aandacht op de Goede Herder. Evenals herders in velden van Efratha. Christus, die 
Zich als Lam ter slachtbank liet leiden. Voor zwarte schapen, die zich wit laten wassen door 
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de doop. Toen greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem 
niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 
  
Geloven maakt blíj, omdat er getuigd mag worden van de liefde van God in Christus. 
Bestemd voor koning, keizer, admiraal. Maar evenzeer voor wie zich door het leven 
‘gekneusd’ voelt. Ja, Zijn liefde is bestemd voor állemaal. Ja, de Geest wil jou en mij ervan 
verzekeren, dat we kind van God zijn (Rm.8:16). Amen. 
 


