
Les 6   PINKSTEREN 

Lezen uit de bijbel      Hand.8: 4-9 

 

  
  

Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. 
Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de messias. Alle inwoners 
luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de 
wonderen zagen die hij verrichtte: veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, 
die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden 
genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad.  

  
Uitleg:  
Messias dat is Jezus, de zoon van God, geroepen om de mensen weer bij God te 
brengen.  
Messias betekent gezalfde. De Joden verwachtten hem en de meeste Joden 
verwachten de messias nog steeds. Ze denken dat als hij komt er vrede op aarde zal 
zijn.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kringgesprek     
  

 

Heb je wel eens het idee dat je ergens niet bij hoort? Val je wel eens 
buiten de boot? Word je wel eens ergens van buitengesloten? Sluit 
je zelf wel eens kinderen buiten je groepje? Wat doe je als ze je 
afwijzen, ga je je dan terugtrekken in een hoekje?  
Het heeft allemaal te maken met eigenwaarde. Weet dat God van je 
houdt en dat je op de goede weg bent.  

 
 
 
 



50 – Op zoek naar de schat   
 
  

In Ethiopië woonde, ongeveer 35 jaar na Christus, een rijke man, een 
Opperschatbewaarder van de Kandake, de koningin. Op een dag vond hij een schat, 
die alle andere schatten overtrof. 
 
'Klim op mijn rug, snel!' fluistert een negerjongen. Een vriendje klimt lenig op zijn 
schouders. Zo kan hij naar binnenkijken in de kamer van de Opperschatbewaarder. 
'En... Wat zie je? Vertel vlug... want ik kan je niet langer houden. Wat voor schat heeft 
hij daar?' 
'Even wachten. Ik zie geen schat. Kijk zelf maar...' 
Ze wisselen om. Nu staat de grote door het raam te loeren. 
'Er is geen schat. De minister zit gewoon te lezen uit een boekrol. En Sarid, de 
paardenjongen zit naast hem...' 
Dan springt ook hij naar beneden. 
'Toch moet er een schat zijn, joh! Ik hoorde hem zelf zeggen: 'Sarid, kom vanavond bij 
me met je schat.'' 
'Och, joh! Je zal het wel verkeerd verstaan hebben. Jij hebt zo'n fantasie. Een schat, 
puh!...' De twee jongens hollen het pad af. 
 
'Wat een schat is deze boekrol, Sarid.' zegt de Minister. 
'Hij is voor mij meer waard dan goud!' 
Sarid lacht. De minister zegt het zo leuk. 
'Ja, heus, doordat ik Hebreeuws heb geleerd en in jouw boek ben gaan lezen, heb ik 
God leren kennen.' 
Hij rolt de boekrol weer dicht en zegt geheimzinnig: 'Ik heb een verrassing voor je... Ik 
ben van plan naar de Tempel te Jeruzalem te gaan. En jij mag mee. Hoe vind je dat?' 
Sarid straalt van blijdschap. Mag hij mee naar Jeruzalem?' 
'Heel graag, meneer.' stamelt hij. 
'Afgesproken!' besluit de Opperschatbewaarder. 'Bij volle maan vertrekken we. Maar nu 
snel naar huis, want het is al laat.' 
 
Maanden later rijdt er een prachtige optocht door de poort van Jeruzalem. 'Moet je 
kijken,' roepen de straatjongens. 'Wat een mooie paarden en die dure kar. Die man is 
vast steenrijk.' 
'Dat istie zeker!' pocht de zoon van de herbergier, ''t Is de Opperschatbewaarder van 
Ethiopië en hij logeert bij ons!' 
De kleurige stoet draait rechtsaf en slaat de weg in naar de herberg van Sam Ben Eli. 
'Eindelijk!' zucht de Opperschatbewaarder. 'Eindelijk in Jeruzalem. Morgen ga ik naar 
de tempel.' 
 
Wat een schitterende Tempel. De gebouwen, de pilaren, de poorten alles is even mooi. 
De Schatbewaarder kijkt zijn ogen uit. Hij ziet de priesters lopen en de mensen die 
gaan offeren in hun beste kleren. Wat jammer dat hijzelf niet naar binnen mag. Hij moet 
op het plein van de vreemdelingen blijven. Kijk, daar bij de trappen staat het op een 
bord geschreven. Zou God niet van vreemdelingen houden? Met die gedachte loopt de 
Schatbewaarder langs de Zuilengang van Salomo. Daar zit een oude grijze rabbi les te 
geven aan een paar jongens. Hij gaat er even bij staan luisteren. Met zangerige stem 
leest de rabbi: 'Laat de vreemdeling niet zeggen: 'Ik hoor niet bij Gods volk, want Ik, de 
Here, zal hem blij maken.'' 
Wat is dat nou? Toevallig gaat het over vreemdelingen, dus over hem. Zou God hem zo 



goed kennen, dat Hij... 
'Pardon, uit welke boekrol leest u voor, rabbi?' vraagt hij beleefd. 'Is die ook te koop?' 
Nee, deze niet, maar de wetgeleerde weet wel voor goed geld een andere op de kop te 
tikken. Je kunt je voorstellen hoe blij de Schatbewaarder is met zijn boekrol, de rol van 
Jesaja. Die avond zit hij bij het licht van een fakkel te lezen totdat hij slaap krijgt. 
Voortaan leest hij er elke dag in. 
 
'Is alles klaar voor de terugreis?' vraagt de minister. 'Zijn de tenten gerepareerd en de 
paarden goed gevoed?' 
Knechten lopen af en aan, moeten nog vlug iets op de markt kopen, maar tenslotte 
kunnen ze toch vertrekken. Een joelende kinderschare holt hen na tot de poort. De reis 
terug naar Ethiopië is begonnen. De minister pakt zijn boekrol en gaat zitten lezen. 
Hardop. Het is een prachtig gedeelte, maar wel erg moeilijk. Het gaat over een man die 
als een lam geslacht werd. Hij deed zijn mond niet open. Wie zou die man zijn? Zou het 
soms over de profeet zelf gaan? 
'Meneer, edele Heer!' hoort hij ineens. Er komt een man aanhollen. De 
Opperschatbewaarder laat de wagen stilhouden. Wat zou die man willen? 
'Edele Heer,' hijgt hij, 'Neem me niet kwalijk. Ik hoorde u lezen toen u net langsreed. 
Maar... begrijpt u wel wat u leest?' 
'Nee, eigenlijk niet. Hoe weet u dat? Kom toch in de wagen als u mij kunt helpen.' 't Is 
Filippus, een vriend van Jezus, die door een engel hierheen was gestuurd. Met een ruk 
zet de wagen zich weer in beweging. Ja, Filippus weet over wie Jesaja schrijft. 
'Het is Jezus, die voor onze zonden aan het kruis stierf. Ieder die in Hem gelooft, heeft 
eeuwig leven.' 
De grote, bruine ogen van de Minister kijken Filippus ernstig aan. 'Houdt Jezus ook van 
vreemdelingen? Want mijn ouders waren geen Joden.' 
'Jazeker, edele Heer,' antwoordt Filippus ontroerd, 'ook u mag bij Jezus' familie 
behoren. Geloof in de Heer Jezus en laat u dopen.' 
De schatbewaarder kijkt naar buiten. Ze rijden net langs een meertje, omzoomd met 
riet. 
'Daar is water.' roept hij blij uit. 'Wat is ertegen dat ik gedoopt wordt?' 
Niets natuurlijk en dus wordt de Opperschatbewaarder in het meertje gedoopt. Als hij 
zijn ogen weer opendoet na het dankgebed is Filippus alweer verdwenen. De Heer 
heeft nog meer voor hem te doen. Maar de Opperschatbewaarder vervolgt zijn reis met 
blijdschap. 's Avonds in de tent zit hij samen met Sarid uit de boekrol te lezen. Hij vertelt 
hem wat hij weet van Jezus en ook Sarid gaat geloven. 
'Deze boekrol, Sarid, kan nog heel veel mensen gelukkig maken.' zegt hij. 'We moeten 
hem overschrijven en aan anderen geven. Dan kunnen zij ook zien wat een grote schat 
erin te vinden is.' 
Zo komt het dat ook in Ethiopië het verhaal van de Heer Jezus wordt doorverteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gebed   
  

    Liedevolle Jezus, wij 
sluiten wel eens iemand 

buiten. Dat is niet uw 
wil. Wij willen doen wat 
u van ons vraagt, al is 

het soms moeilijk.  

    

   .  
 U bent de baas in 
ons leven. U nodigt 
vreemdelingen uit 
en niet zo mooie 
mensen en 
stotteraars en 
zeurpieten en 
allesbeterweters...  

 

U mag wonen in ons hart 
en wij gaan uw liefde 
tonen aan de wereld. 

Iedereen is welkom, want 
we hebben allemaal wat. 

  

    Als wij alleen liefhebben 
die ons liefhebben, dan 
zijn we geen haartje 
beter. Dus, bewaar ons 
ervoor om mensen af te 
wijzen.  
Help ons ook op onze 
hoede te zijn om niet 
mee te doen met 
verkeerde dingen, zoals 
roken,  drugs of rare 
praat. Amen.   

  

    

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opdracht 
     
Een opvouwboekje voor ieder kind. Vul eens in:  

  

Mijn schatkist 

Wat ik nooit zou willen missen: 

  

  

  

  

Waar ik erg dol op ben: 

  

  

  

  

Mijn mooiste boek: 

  

  

  

  

De plaats waar ik het liefste ben: 

  

  

  

  

  

  



 Tekst    

 

  
  
Kun je deze tekst vlot opzeggen? 
Zo niet, kijk dan even verder op deze pagina.  

  

  

om te zoeken De Mensenzoon verloren was.   

en te redden wat is gekomen Luc. 19:10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Mensenzoon  
is gekomen  
om te zoeken  
en te redden  
wat  
verloren was. 
  
Luc. 19:10 
  



 
 

Activiteit   
  

*Het zou leuk zijn als je kon korfballen, want daarbij hoort: verdedigen en dat betekent dat je 

voorkomt dat de ander scoort. 

Een ander spel heet lummeltje, dan staat er een kind in het midden, die moet de bal 

vangen, maar de anderen gooien over hem heen naar elkaar toe, zoiets als ze wel eens 

doen als ze je tas hebben afgepakt.   

Ook een potje mens-erger-je-niet zou hier goed bij passen.  

  

*Of: Maak samen op een groot vel papier een rebus van onderstaand lied. Heb je een oud 

kleurboek, dan kun je daar plaatjes uitknippen, anders teken je ze.  

  

Hij houdt de hele wereld in zijn hand 

Hij houdt de kleine baby in zijn hand 

Hij houdt jou en mij in zijn hand 

Hij houdt de hele wereld in zijn hand.  

  

*Of maak de kleurplaat over de doop van de schatbewaarder.  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Vul de de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Uit welk land kwam de 

schatbewaarder  

1 De koningin 

2 Van wie was hij de schatbewaarder 2 nee 

3 Uit welke boekrol zat hij te lezen? 3 Om God te aanbidden 

4 Begreep hij wat hij las? 4 Over Jezus, die gekruisigd werd voor 

onze zonden 

5 Wie werd door God gebruikt om alles 

aan hem uit te leggen?  

5 Ethiopië 

6 Waarom was hij in Jeruzalem 

geweest? 

6 Hij werd gedoopt 

7 Over wie sprak de boekrol?  7 De Heilige Geest nam hem weg en 

bracht hem ergens anders 

8 Wat volgde er op het geloof van de 

schatbewaarder? 

8 Met vreugde 

9 Wat gebeurde er met Filippus? 9 Filippus 

10 Hoe vervolgde de schatbewaarder 

zijn weg?  

10 Jesaja 

  

Antwoorden: 1-     2-     3-      4-     5-      6-      7-      8-      9-     10- 
  

  

  

  

  

 Oplossing: 1-5  2-1    3- 10   4-2    5-9    6-3    7-4     8-6     9-7    10-8 


