
 

WnL CONNECT-GROEPE 

Die verbrokkelde kerk 
Handelinge 11:19-21 

HOOFPUNT 

Die Here seën en bemagtig ons pogings wanneer ons gewillig is om die evangelieboodskap,              
selfs in moeilike omstandighede, met ander deel. 

INLEIDING 

Maak gebruik van hierdie gedeelte om die onderwerp van bespreking aan te bied. 

● Deel ‘n persoonlike getuienis met die groep waar die Here in ‘n onwaarskynlike             
situasie 'n deur vir jou oopgemaak het om oor Jesus te praat. Wat het daartoe gelei                
dat so ‘n geleentheid vir jou geskep is? 

● Is jy bewus van die behoeftes in jou eie omgewing? Hoe sal jy dit in die volgende                 
ses maande wil sien verander? 

● In watter areas in jou lewe het jy invloed waar die Here jou op ‘n unieke manier kan                  
gebruik? Wat sou jy sê is die twee belangrikste maniere waarop jy die mense op               
hierdie terreine kan bedien? 

In hierdie week se sessie beskryf Lukas hoe die evangelie van 'n groep Joodse gelowiges in                
Jerusalem tot by die heidene in Antiochië verkondig is. Hierdie gebeurtenis was die begin              
van die verspreiding van die evangelie wêreldwyd, ongeag ras of taal. Interessant genoeg,             
wat die beweging begin het, was 'n gedwonge verspreiding van Jode uit Jerusalem weens              
hewige vervolging. Die boodskappers van die evangelie was mense wat van die geleentheid             
gebruik gemaak het om die verlossingsboodskap te verkondig. 

DIE BETEKENIS VAN DIE SKRIF 

Ontdek wat die Skrif oor 'n spesifieke onderwerp sê en die betekenis daarvan. 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 11:19 lees. 

Nadat hy Petrus se bediening deur die verdediging van die evangelie na die heidene,              
opgevolg het (Hand. 11:18), het Lukas weer die beskrywing van die aktiwiteite van ander              
gelowiges as gevolg van die vervolging, hervat. Deurdat hy die name van Fenisië, Ciprus en               
Antiogië genoem het, dui daarop dat Lukas dit duidelik gemaak dat hy voortaan op die               
gelowiges wat noordwaarts gereis het toe die vervolging uitgebreek het, sou fokus. Die feit              
dat daar so 'n groot afstand tussen die drie stede was, het die verspreiding van die evangelie                 

 



soveel te meer verrassend gemaak. Hulle het net met ander Jode oor Jesus gepraat. Die               
belangrikheid van die erkenning van hoe hierdie gebeure histories saamval met die            
evangeliebediening van Petrus in die huis van Cornelius, is dat dit God se begeerte was dat                
die evangelie die hele wêreld moet bereik. 

● Sou jy sê dat dit makliker is om met mense wat min of meer dieselfde agtergrond as                 
jy het oor Jesus te praat, of verkies jy dit om dit met ‘n totale vreemdelinge te deel?                  
Hoekom dink jy so? Kan jy 'n persoonlike voorbeeld dink? 

● Hoekom dink jy word sekere kulture geïdentifiseer as 'onaantasbaar', of dat hulle            
vermy moet word? Hoe dink jy moet die evangelie aan hulle bedien word? 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 11:20 lees. 

Onder die vlugtende evangeliste was daar egter 'n klein groepie waaghalsige siele. Lukas             
het nie hul name genoem nie, maar wel hul plekke van herkoms — Ciprus en Ciréne.                
Hoekom die melding van hul tuisdorpe belangrik was, is vermoedelik omdat die mense daar              
nog nie die goeie nuus van die Messias gehoor het nie. Hulle kon die goeie nuus van die                  
Here Jesus makliker met die heidene deel, juis omdat hulle nie van Jerusalem afkomstig              
was nie. 

● Hoe het jou ervarings in jou opvoeding jou begrip van Jesus beïnvloed? Hoe het jy               
God gesien en ervaar toe jy grootgeword het en hoe het jou ervarings daartoe              
bygedra? 

● Wie ken jy met 'n soortgelyke begrip en/of agtergrond? Hoekom is dit belangrik om al               
hierdie dinge te verstaan? Besef jy dat jy uniek en vir ‘n spesifieke doel geskape is? 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 11:21 lees. 

“Die hand van die Here” is 'n algemene begrip om die krag van God wat aan die werk is, te                    
kommunikeer. In hierdie spesifieke geval werk die Here saam met sy getroue, naamlose             
diensknegte, terwyl hulle die geleenthede benut wat hulle padlangs gekom het. Wat was die              
gevolg van God se krag in hierdie geval? Geredde siele. Die bewys van veranderde lewens               
wanneer harte na Christus draai, is die teken dat God onder sy mense werk. 

● Hoe kan die wete dat dit God is wat ons bedieningspogings bemagtig, jou denke oor               
jou eie bediening vorm? 

● Hoe voel jy oor ‘n pioniersbediening op 'n plek waar die evangelie nog nie voorheen               
verkondig is nie? Maak dit jou opgewonde? Watter gebiede of areas in Suid-Afrika             
trek jou die meeste aan? 

TOEPASSING 

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

● Hoe wil die Here jou gebruik om ander in jou gemeenskap te dien? Watter spesifieke               
sake of gebiede lê swaar op jou hart? Hoekom dink jy lê dit swaar op jou hart? 

● Beskryf 'n tyd in jou lewe toe jy ongetwyfeld ervaar het hoe die krag van God deur jou                  
gewerk het. Wat het gebeur? Het jy ervaar dat mense ‘n lewensverandering            
ondergaan het? Hoe het dit jou begeerte om dit weer te ervaar, beïnvloed? 

 



● Het jy genoeg vertroue in jou vermoë om die evangelie en jou eie getuienis met               
ander te deel? Hoe sou jy voel as jy môre so ‘n geleentheid sou kry? 

GEBED 

Bid dat die Here elkeen in jou groep sal gebruik as ‘n kragtige instrument om die evangelie                 
uit te dra. 

 
 
 
 
 
 
 

 


