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Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 
 
Zojuist is Tess gedoopt. 
Zonder voorwaarden vooraf, omdat God ons de doop als geschenk geeft, 
omdat Laura en Erik het graag wilden. 
Vaak genoeg, te vaak is het in de kerk heel anders gegaan. 
Belijdend lid moest je zijn en dus uitgebreid catechese hebben gevolgd, 
kennis van je geloof moet je hebben, dingen uit je hoofd weten, 
regelmatig naar de kerk komen 
en wat er verder nog aan voorwaarden te verzinnen waren. 
Al gauw na het ontstaan van de kerk was dat al zo, 
zo snel zelfs dat aan het verhaal dat we zojuist lazen  
in de eerste eeuwen van onze jaartelling een zinnetje is toegevoegd. 
 
Als de kamerling bij het water vraagt wat er op tegen is dat hij gedoopt wordt, 
staat er dat hij samen met Filippus het water ingaat en dan gedoopt wordt. 
Iemand die lang geleden de tekst van dit verhaal overschreef, 
heeft daar in de kantlijn een opmerking bij gezet; 
‘als je met heel je hart gelooft, dan mag je gedoopt worden’ 
 en ‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is’, 
want zomaar dopen, zo makkelijk kon dat toch niet, 
je moest echt goed geloven en weten waar het over ging. 
 
Weer iemand anders die de tekst overschreef, was ervan overtuigd  
dat deze opmerking wel bij het verhaal moest horen,  
want zomaar gedoopt worden, dat kon echt niet. 
En zo hebben verschillende oude handschriften 
hier een paar zinnen extra in dit verhaal staan. 
Sommige bijbelvertalingen hebben die zinnen erbij gezet, 
anderen niet. 
 
Als kind kende ik dit verhaal als ‘de kamerling uit Morenland’ 
Inmiddels weet ik dat Ethiopië bedoeld wordt, 
sterker nog, zo staat het er gewoon in de Griekse tekst. 
Waarom daar ooit  Morenland van gemaakt is, heb ik niet kunnen ontdekken, 
zal wel iets van de jaren ’50 geweest zijn,  
de tijd dat de vorige bijbelvertaling uitkwam. 
 
Ethiopië dus, dat was toen zo’n beetje het uiteinde van de bewoonde wereld. 
Zoals Jezus het zijn leerlingen had opgedragen:  
ga tot de einden der aarde en doop alle volken in mijn naam. 
 



Die kamerling, dat is ook een term  
waarover in commentaren het nodige is geschreven. 
In het Grieks staat er eunouchos, eunuch. 
Het lastige is dat dat in het Grieks minstens 2 dingen kan betekenen: 
een man die gecastreerd is of een hoge ambtenaar. 
Doet dat ertoe voor hoe we het verhaal lezen? 
Ik denk het wel. 
 
Als het iemand is die gecastreerd is, verminkt dus, 
dan was het iemand die in het Joodse geloof niet mee mocht doen, 
als minderwaardig werd gezien, hoge positie of niet. 
En het was iemand die geen kinderen kon krijgen, 
Als hij zou sterven, was er niemand om zijn verhaal door te geven. 
Dan zou het bijzondere aan dit verhaal zijn, 
dat God juist zo iemand, die maatschappelijk als minderwaardig werd gezien, 
als één van de eersten uitkiest om gedoopt te worden, 
om getuige te worden van het verhaal van Jezus. 
Geen einde maar een nieuw begin, 
een begin van een verhaal dat nog vele generaties doorgegeven zou worden. 
 
Als het in dit verhaal er vooral om gaat  
dat het iemand is die een hoge positie had, 
dan is het vooral bijzonder dat hier iemand van buiten Israël, 
buiten het Joodse volk, waar het allemaal begon, gedoopt wordt. 
De kring van volgelingen van Jezus wordt breder gemaakt. 
En nu krijgt deze nieuwe beweging van Jezus er ineens een waardevolle 
vertegenwoordiger bij in deze man van aanzien. 
Dat is een goede reclame, 
want als zo iemand door deze nieuwe beweging aangesproken wordt, 
zal het wel echt iets van belang zijn. 
Een betere influencer kon Jezus zich niet wensen. 
 

Verminkt of niet, deze man was een buitenlander van ver buiten Israël, 
dankzij hem kon de verspreiding van het evangelie in een stroomversnelling komen. 
En verminkt of niet, in zijn eigen land had hij hoe dan ook groot aanzien, 
als belangrijke ambtenaar van de koningin van zijn land. 
 

Dat woord eunuch kan op nog een andere manier van betekenis zijn. 
Als deze man een castraat was, kon hij geen kinderen meer verwekken. 
De tekst uit Jesaja, die hij leest gaat over iemand,  
waarvan gevraagd wordt ‘Wie zal van zijn nageslacht vertellen?’ 
Mogelijk herkende deze man zich in deze woorden, 
wist hij dat er ook niemand over zijn nageslacht zou vertellen. 
Dat kan de reden zijn dat hij niet vraagt waarover deze tekst gaat, 
maar over wie. 



Herkenning kan verbondenheid geven, 
of je nu dezelfde hobby hebt of naar dezelfde plaats op vakantie gaat, 
of minder leuk, bijvoorbeeld dezelfde ziekte hebt. 
Er is iets dat jou en die ander verbindt. 
 
Die herkenning en die verbondenheid 
kun je ook vinden in samen geloven, samen naar de kerk gaan, 
samen uit de bijbel lezen en nadenken over wat er echt toe doet in het leven. 
 
De Ethiopische man herkent misschien iets in de tekst die hij leest. 
Herkenning en verbondenheid groeit er in ieder geval 
door het gesprek dat hij met Filippus heeft. 
Een gezamenlijke interesse, samen geïnspireerd zijn. 
 
Dit verhaal over deze topambtenaar uit Ethiopië 
doet in een heel aantal opzichten denken  
aan een ander verhaal uit de bijbel: 
dat van de Emmaüsgangers, ook een verhaal door Lucas verteld, (Lc 24) 
net als het verhaal van vanochtend. En dat is vast geen toeval. 
 
Die overeenkomsten kunnen ons helpen te ontdekken  
waar het Lucas om gaat in deze verhalen. 
 

Beide verhalen gaan over mensen die onderweg zijn, 
van Jeruzalem naar ergens anders. 
In beide verhalen ontmoeten de reizigers onderweg een vreemdeling 
en raken ze aan de praat. 
Eigenlijk heel herkenbaar:  
dat je al wandelend soms de beste gesprekken met iemand kunt hebben 
en dat je als je op pad bent tot  verrassende ontmoetingen kunt komen, 
als je er voor open staat. 
  
De Emmaüsgangers hebben het over wat er kort ervoor  
in Jeruzalem is gebeurd met Jezus,  
de Ethiopische man leest een bijbelgedeelte uit de profeet Jesaja. 
Het gesprek gaat vervolgens in beide gevallen over Jezus 
aan de hand van allerlei citaten uit de bijbel. 
De Emmaüsgangers en de Ethiopiër worden de ogen geopend 
voor wie Jezus was, wat Hij betekent, hoe Hij is geworteld in het geloof van Israël, 
in dat oude verbond van God met mensen, 
en hoe Hij tegelijk iets nieuws brengt. 
 
Beide verhalen eindigen met een ritueel. 
Jezus neemt het brood en zegent het.  



Dit is een verwijzing naar hoe we in de kerk  
nog steeds brood en wijn delen om met elkaar te gedenken 
het leven, sterven en de opstanding van Jezus. 
De Ethiopiër ziet water en wil gedoopt worden 
om zo zijn naam aan die van God, aan die van Jezus te verbinden. 
 
En tenslotte is in beide verhalen degene die de bijbel heeft uitgelegd, 
in het ene verhaal Jezus en in het andere verhaal Filippus, ineens weg.  
Maar dat geeft niet, want de ontmoeting en het gesprek 
hebben zoveel inspiratie, zoveel blijdschap gegeven, 
dat dat genoeg is om mee verder te kunnen. 
 
Hoe het verder gaat met de kamerling weten we niet. 
Er staat dat hij zijn weg verder gaat vol vreugde. 
Blijkbaar vond Lucas dat genoeg om te vertellen. 
Misschien heeft hij bij thuiskomst wel verteld van Jezus, 
zijn er anderen dankzij hem door Jezus geïnspireerd geraakt. 
 
Van Filippus wordt kort en bondig verteld dat hij verder reist 
en onderweg over vertelt van Jezus. 
Jezus die God is trouw gebleven, zelfs tot in de dood, 
Jezus die speciale aandacht had voor wie in de samenleving niet meetelden: 
gehandicapten, kinderen, vrouwen. 
Jezus, die mensen een weg wees van vrede, van verzoening,  
van geduld en vergeving. 
Jezus, die de Joodse wetten trouw navolgde  
én er een nieuwe, bevrijdende betekenis aan gaf. 
Jezus, die leeft, die dieper met God verbonden is dat wij ons kunnen voorstellen, 
die ons een weg ten leven wijst, een weg goed om te gaan. 
Daaraan worden wij herinnert bij de doop, 
als we uit de bijbel lezen, 
als we samen de Maaltijd van de Heer vieren, 
en we worden uitgenodigd die weg te gaan 
en elke keer als het niet lukt, 
mogen we het opnieuw proberen, weer opstaan en op weg gaan. 
 
Moge het zo zijn. Amen. 
 


