
 

WnL CONNECT GROEPE 

Die Kerk Aangemoedig 
Handelinge 11:22-24 

HOOFPUNT 

Nuwe gelowiges het die aanmoediging van volwasse gelowiges nodig om geestelik te kan             
groei. 

INLEIDING 

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

● Beskryf ‘n tyd in jou lewe waarin jy op die regte tyd deur ander mense aangemoedig                
is. Op watter manier is jy aangemoedig? Watter verskil het dit gemaak? 

● Hoe moedig jy ander aan? Hoe gereeld doen jy dit? 
● Was daar mense in jou lewe wat die Here gebruik het om jou groei in Jesus aan te                  

wakker? Watter rolle het hulle gespeel? 

In hierdie week se sessie beskryf Lukas die rol wat Barnabas gespeel het op 'n kritieke                
kruispad in die groei en uitbreiding van die Nuwe Testamentiese kerk. Die leiers was so               
verbaas dat die evangelie onder die heidene so vinnig uitgebrei het, dat hulle wou seker               
maak van die egtheid van elkeen se verlossingservaring. Barnabas, 'n man wat bekend was              
vir sy gawe van bemoediging, het met sterk mentorskap die nuwe bekeerlinge gelei om die               
evangelie effektief verder uit te dra.  

BEGRIP 

Ontleed die teksvers om uit te vind wat die Skrif oor hierdie spesifieke onderwerp sê asook                
die betekenis daarvan. 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 11:22 lees. 

Die leierskap in Jerusalem was angstig om te hoor hoe die heidene in Antiogië die evangelie                
aanvaar het en was verheug toe hulle hierdie goeie nuus ontvang het. Die vooruituitgang              
van die verkondiging van die evangelie aan die heidene was duidelik sigbaar.  

Tot dusver kon niks vergelyk word met die groot aantal bekerings wat in Antiochië              
plaasgevind het nie. In Handelinge 11 skryf Lukas van die groot aantal mense wat in die                
kosmopolitiese Antiochië hulle tot die Here bekeer het. Om hierdie groot aantal bekeerlinge             
op te volg, was ‘n groot uitdaging wat die dissipels in die gesig gestaar het. Die kerkleiers                 

 



het toe besluit om Barnabas, wat bekend en gerespekteerd was in die gebied, te stuur om                
met hierdie reusetaak te help. Barnabas se gawe van bemoediging het van hom die perfekte               
kandidaat gemaak om die nuwe bekeerlinge in Antiochië te ondersteun. 

● Dink terug aan die tyd toe jy Jesus Christus as jou Verlosser aangeneem het. Wie               
het jou in die daaropvolgende dae en weke opgevolg? Hoe het dit jou as nuwe               
gelowige gehelp om geestelik te groei? 

● Hoe dink jy verskil die behoefte van nasorg van jong bekeerde heidene wat geen              
agtergrond van die beloftes van die Messias het nie? Watter situasie vergelyk            
hiermee in ons moderne kultuur? 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 11:23 lees. 

Barnabas was verheug oor die merkbare genade van God wat werksaam was onder die              
gelowiges. Die vreugde wat Barnabas uitgestraal het, het die nuwe bekeerlinge met hy wie              
in aanraking gekom het, aangesteek. Omdat hulle reaksie op die evangelie so bemoedigend             
was, het hy hulle aangemoedig om vol te hou om hul nuwe Verlosser getrou na te volg.                 
Barnabas het hulle aangemoedig om deursettingsvermoë aan die dag te lê en nie stil te               
staan by hul eerste euforiese dae na hulle bekering nie. Hy het hulle ook toegerus sodat                
hulle voluit vir Jesus kon leef. 

● Uit die oogpunt van Barnabas wat as 'n persoon van bemoediging beskou is, was              
daar iemand in jou lewe wat dieselfde rol gespeel het? Wat van daardie persoon het               
jou die meeste opgeval? Watter impak het dit in jou wandel met Jesus gehad? 

● Die leiers van Jerusalem het gehoor van die baie bekeerlinge in Antiochië en het              
besluit om Barnabas te stuur om seker te maak van die egtheid daarvan. Waarom              
dink jy was dit so belangrik? Dink jy dat so 'n ondersoek vandag nog belangrik sou                
wees? Indien wel, watter vorm moet dit aanneem? 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 11:24 lees. 

Lukas wou ‘n persoon van uitnemendheid gebruik en skryf dat Barnabas, wat hy hoog geag               
het, die regte persoon sou wees om die nuwe gelowiges aan te moedig. Barnabas was 'n                
goeie man, vol van die Heilige Gees en van geloof. Hoe wonderlik om deur iemand soos                
Lukas met soveel geestelike insig, beskryf te word! Volgens hom weerspiëel Barnabas die             
kern van die evangelie. Sy teenwoordigheid was 'n kragtige getuienis van hoe 'n reis met               
Jesus behoort te wees. Barnabas se Geesvervulde teenwoordigheid was ‘n inspirasie en ‘n             
doelwit waarna die nuwe bekeerlinge kon streef.  

● Met die impak wat Barnabas op die nuwe kerk gehad het in gedagte, hoekom is               
voortdurende geestelik groei en dissipelskap nog steeds van uiterse belang vir die            
bevordering van die koninkryk van God? 

● Hoe dink jy sal diegene wat jou goed ken, jou beskryf? Hoe sou jy wou hê hulle jou                  
moet beskryf? Op watter gebied in jou wandel met Jesus sou jy nog steeds wou groei                
sodat jy die persoon kan wees wat God jou geroep het om te wees?  

TOEPASSING 

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

 



● Hoe reageer jy wanneer jy hoor van ander mense se geestelike oorwinnings? Is jy              
bly of raak dit jou nie eintlik nie? Wat sê dit van wat God op hierdie stadium in jou                   
lewe doen? 

● Sou jy ook soos Paulus vir die jong gelowiges kon sê: “Wees navolgers, soos ek dit                
ook van Christus is” (I Kor. 11:1). Hoe voel jy oor jou antwoord? 

● Is daar mense in jou geestelike kring wat belang stel in jou en jou aanmoedig in jou                 
geestelike werk? Hoe gereeld spandeer jy tyd saam met hulle om dinge te bespreek? 

GEBED 

Bid dat God jou groep sal gebruik as 'n bron van aanmoediging vir diegene wat die Here                 
getrou dien, maar wat moeg geword het langs die pad. Bid dat God jou sal lei na diegene                  
wat Hy wil hê jy moet aanmoedig. Vra ook dat Hy jou sal lei na diegene wat jou kan                   
aanmoedig tot dieper vlakke van geestelike groei en effektiwiteit in die verkondiging van die              
evangelie. 

 

 


