
 

WnL CONNECT GROEPE 

Roeping vir die Geroepenes 
Handelinge 16:1-5 

HOOFPUNT 

Die Here gebruik verskillende tipe mense wat eendersdenkend is, wat Hy saamvoeg om sy              
doel te bereik.  

INLEIDING 

Gebruik hierdie gedeelte om die onderwerp van bespreking aan te bied. 

● Saam met watter bekende persoon, lewend of dood, sou jy graag 'n dag mee wou               
deurbring? Waarom?  

● Wie is die persoon in jou lewe wat die grootste invloed op jou lewe gehad het?                
Waarom? 

Vandag se studie uit Handelinge 16:1-5 handel oor Timόteüs, ‘n gewone man, wat by Paulus               
se sendingspan aangesluit het. Hy is een van die vele Bybelse figure wat wys hoe die Here                 
gewone mense roep en gebruik om sy werk te doen. Paulus se toevoeging van Timόteüs tot                
sy span, herinner ons aan die belangrikheid daarvan om eendersdenkende mense te vind             
waarmee ons kan saamwerk om God se roeping te vervul. 

BEGRIP 

Ontleed die teksverse om uit te vind wat die Skrif oor hierdie spesifieke onderwerp sê. 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 16:1-2 lees. 

● Wat leer ons oor Timόteüs uit verse 1-2? 
● Waarom dink jy het die skrywer van Handelinge die familie-agtergrond van Timόteüs            

beskryf (16:1)? 

Lukas beskryf Timótheüs eerstens as 'n dissipel, wat beteken dat hy óf tot geloof in Jesus                
Christus gekom het onder die vorige bediening van Paulus in Lystra (Hand. 14), óf dat hy                
miskien deur familielede na Hom toe gelei is nadat Paulus Lystra verlaat het. Omdat              
Timόteüs uit 'n gemengde huwelik gebore is, sou besnydenis dalk 'n probleem gewees het              
toe hy by die sendingspan van Paulus aangesluit het (vers 3). 

● Watter reputasie het Timόteüs onder die Christene gehad (16:2)? 

 



● Hoekom was Timόteüs se eienskappe en agtergrond 'n aanwins vir die           
sendingspan? 

● Laat 'n vrywilliger Handelinge 16:3 lees. 
● Hoekom wou Paulus gehad het dat Timótheüs besny moes word? 
● Watter lesse leer ons uit Paulus se besluit dat Timótheüs besny moes word? 
● Op watter maniere kan ons 'n groter geloofwaardigheid onder ongelowiges          

bewerkstellig, sodat die evangelie meer effektief aan hulle verkondig kan word? 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 16:4 lees. 

● Wat het Paulus en sy span gedoen toe hulle van dorp tot dorp gereis het? 
● Hoekom was dit vir die kerkleiers so belangrik dat die brief van die Stadsraad van               

Jerusalem met hulle gedeel moes word? 

Die brief van die Stadsraad van Jerusalem wat hulle in die stede wat hulle besoek het,                
versprei het, het die heidense gelowiges gerusgestel en die hindernisse vir die verspreiding             
van die evangelie uit die weg geruim. Die sendelinge het nie net ‘n bevel uitgevoer nie, maar                 
ook gehelp om die geloof van die kerke te versterk sodat hulle kon voortgaan om die                
ongelowiges rondom hulle te bereik. Die aflewering van die brief van die Stadsraad van              
Jerusalem was ook 'n vorm van dissipelskap. 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 16:5 lees. 

● Wat was die uitkoms van die tweeledige besoek van die sendingspan? 
● Wat is ons verpligting teenoor ongelowiges asook teenoor ander gelowiges? 

Ons verpligting teenoor die ongelowiges is om die evangelie met hulle te deel. Slegs die               
goeie nuus dat Jesus red, kan lewens verander. Dit is hierdie lewensveranderende hoop wat              
ons met ander moet deel. Ons bediening aan gelowiges is om hulle geloof te versterk. 

● Wat is die verband tussen evangelisasie en dissipelskap? Kan ons die een sonder             
die ander hê? Verduidelik. Hoe kan ons kerk albei doen? 

TOEPASSING 

Help jou groep om te bepaal hoe die waarhede uit hierdie Skrifgedeelte direk op hulle lewe                
van toepassing kan wees. 

Hoe sou jy jou roeping en lewensdoel beskryf? Wat doen jy om jou Godgegewe doel te                
weerspieël? 

● Dink aan 'n paar persoonlike hindernisse wat jy moet verwyder om die evangelie             
meer effektief met ongelowiges te deel? 

● Hoe kan jy saam met ander werk om die evangelie met ongelowiges te deel en ander                
gelowiges te versterk? 

GEBED 

Terwyl jy jou groep in gebed lei, dank die Here dat Hy gewone mense gebruik om sy missie                  
in die wêreld uit te voer. Bid dat die groeplede hulself aan Hom beskikbaar sal stel. 

 

 


