
Handelingen 8:26-29
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 schat[kist] 
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.



Handelingen 8:30-33
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.



Handelingen 8:34-37
34. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik 
vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of 
over iemand anders?

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.



Handelingen 8:38-40
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.



Jesaja 53:1-3
1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de 
arm van de HEERE geopenbaard?

2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn 
aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of 
glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen 
gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.

3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, 
een Man van smarten, bekend met ziekte, en als 
[iemand] voor wie men het gezicht verbergt; Hij was 
veracht en wij hebben Hem niet geacht.



Jesaja 53:4-6
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, 
ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter 
voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.

5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede 
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er 
voor ons genezing gekomen.

6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder 
naar zijn [eigen] weg. Maar de HEERE heeft de 
ongerechtigheid van ons allen op Hem doen 
neerkomen.



Jesaja 53:7-8
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.

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.



Jesaja 53:9-10
9. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij 
is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen 
onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond 
geweest is.

10. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, 
Hij heeft [Hem] ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich [tot] een 
schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, 
Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de 
HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.



Jesaja 53:11-12
11. Om de moeitevolle [inspanning] van Zijn ziel zal Hij 
het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van 
Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen 
rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden 
dragen.

12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal 
Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort 
in de dood, onder de overtreders is geteld, [omdat] Hij 
de zonden van velen gedragen heeft en voor de 
overtreders gebeden heeft.
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Handelingen 21:8-10
8. En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem 
waren, daarvandaan en kwamen in Caesarea. Wij gingen 
naar het huis van Filippus, de evangelist, die [een] van de 
zeven [diakenen] was, en bleven bij hem.

9. Deze had vier dochters, [nog] maagden, die 
profeteerden.

10. En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere 
profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was.



Handelingen 8 :3-5
3. En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de 
huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en 
leverde hen over in de gevangenis.

4. Zij dan die overal verspreid waren, trokken [het land] 
door en verkondigden het Woord. 5. En Filippus daalde af 

naar [de] stad van Samaria en predikte hun Christus.



Handelingen 8 :12
12. Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van 
het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus 
verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als 
vrouwen.



Handelingen 8 :26-28
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 schat[kist] 
beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden,

28. keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet 
Jesaja.



Handelingen 8 :29-31
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.



Deuteronomium 23:1
1. Iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel gewond 
is of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in 
de gemeente van de HEERE komen.



Jesaja 56:3-5
3. Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, 
niet zeggen: De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk 
gescheiden; laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben 
[maar] een dorre boom.

4. Want zo zegt de HEERE over de ontmanden die Mijn 
sabbatten in acht nemen, verkiezen wat Mij behaagt, en 
vasthouden aan Mijn verbond:

5. Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats 
en een naam geven, beter dan [die] van zonen en dan [die] 
van dochters; een eeuwige naam zal Ik ieder van hen 
geven, een naam die niet uitgewist zal worden.



Jesaja 53:7-8
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.

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.



Handelingen 8:34-35
34. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, 
over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand 
anders?

35. En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat 
Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus.



Jesaja 53:4-6
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons 
leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een 
geplaagde, door God geslagen en verdrukt.

5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede 
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor 
ons genezing gekomen.

6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder 
naar zijn [eigen] weg. Maar de HEERE heeft de 
ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.



Handelingen 8:36-38
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.



Handelingen 8:14-15
14. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat 
Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden 
zij Petrus en Johannes naar hen toe,

15. en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat 
zij [de] Heilige Geest mochten ontvangen.



Handelingen 8:39-40
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.



Galaten 2:19-20
19. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat 
ik voor God zou leven.

20. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, 
maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees 
leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij 
heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.



Handelingen 21:10-13
10. En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere 
profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. 11. En hij 
kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat 
hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, 
zei hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man van wie deze 
gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem 
binden en in de handen van de heidenen overleveren.

12. Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de 
[mensen] van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem zou 
gaan. 13. Maar Paulus antwoordde: Wat doet u [nu] dat u 
huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid, niet 
alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in 
Jeruzalem voor de Naam van de Heere Jezus.
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