
 

WnL CONNECT GROEPE 

Verdieping van die Kerk 
Handelinge 11:25-26 

HOOFPUNT 

Dissipelskap bestaan uit nederige leiers wat daarna streef om die wêreld te verander. Deur              
jonger gelowiges vir hierdie taak op te lei, het hulle getalle vermeerder.  

INLEIDING 

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

● Hoekom dink jy skroom sommige leiers, ongeag hul vakgebied, om vir hulp te vra? 
● Hoekom is dit nodig dat daar leiers op elke gebied moet wees om langtermyngroei te               

bewerkstellig? 
● Is dit vinniger om self iets te doen of is dit beter om iemand anders op te lei om die                    

taak te verrig? Hoekom dink jy so? 

In hierdie sessie skryf Lukas dat Barnabas sy werk met die groeiende aantal gelowiges in               
Antiochië gelos het om Saulus vir hulp te gaan werf. Alhoewel sy werk tydelik tot stilstand                
gekom het, sou die langtermynvoordeel van Saulus se lering beteken dat die ontwikkeling             
van die gelowiges bespoedig sou word. Dit het egter volgehoue en toegewyde opleiding van              
Saulus en Barnabas vereis. Soos dit ook met ander gelowiges die geval is, het die               
heiligmakingsproses nie oornag plaasgevind nie. Tog, deur Saulus en Barnabas se           
bestendige en gedissiplineerde leiding, het die gelowiges in Antiogië die ongelowiges so            
sterk beïnvloed dat hulle vir die eerste keer ‘Christene’ genoem kon word. 

BEGRIP 

Ontleed die teksvers en ontdek wat die Skrif oor die spesifieke onderwerp sê. 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 11:25 lees. 

Die taak waarvoor Barnabas oorspronklik na Antiochië toe gegaan het, het geweldig            
gegroei. Soveel so, dat hy besef het dat die aantal nuwe gelowiges wat ondersteuning nodig               
gehad het, lering moes ontvang asook die daarstelling van dissipline, 'n punt bereik het wat               
hy dit nie meer alleen sou kon behartig nie. Barnabas het Saulus op hierdie stadium al vir                 
sewe tot agt jaar lank geken. Hy was immers die een wat Saulus by die apostels verdedig                 
het toe hy, na sy verlossingservaring, in Jerusalem gepreek het. Alhoewel Saulus moontlik             

 



oor die bevoegdheid beskik het en by hierdie roeping sou inpas, was daar steeds een               
probleem: Barnabas het nie geweet waar om Saulus te kry nie. 

● Het jy ook al ‘n projek suksesvol voltooi? Was jy in die versoeking om die krediet                
daarvoor vir jouself toe te eien? Hoe sou jy jou houding teenoor ander leiers op               
daardie stadium beskryf? 

● As jy in Barnabas se skoene was, sou dit vir jou moeilik gewees het om jou werk van                  
aanmoediging onder die nuwe gelowiges te los om hulp te gaan soek? Hoekom dink              
jy so? 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 11:26a lees. 

Nadat Barnabas Saulus gevind het, het hy saam met hom na Antiochië teruggekeer. Die              
daaropvolgende jaar het Barnabas en Saulus met die gelowiges vergader en hulle geleer.             
Alhoewel die resultate nie onmiddellik sigbaar was nie, het hulle nogtans ywerig            
voortgegaan met onderrig. Lukas wou nie gehad dat die gelowiges slegs deur memorisering             
onderrig moes word nie. Barnabas en Saulus het hulle reeds van die begin af opgelei deur                
middel van mentorskap sowel as ondderrig. Dit kan gesien word as ‘n gedemonstreerde             
leerstelling. 

● Hoe stem Lukas se proses van onderrig ooreen met jou ervaring in            
dissipelskapopleiding? Saam met wie het jy hierdie proses begin? 

● Verkies jy die dogmatiese leerstelling van dissipelskap of eerder die gemodelleerde           
metode? Hoe sou jy die belangrikheid van albei metodes verduidelik? 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 11:26b lees. 

Die kragtige geestelike lewe van Lukas word sterk deurgegee in die slotgedeelte. Lukas het              
verskeie name vir die gelowiges in Handelinge gehad, maar het toe besluit dat hulle              
voortaan as Christene bekend sou staan as gevolg van die oorsprong daarvan. Hierdie             
naam kom van die ongelowige publiek in Antiochië wat die nuwe gelowiges se passievolle              
gesprekke, hulle optrede en manier van betrokkenheid dopgehou het. Die nuwe gelowiges is             
so sterk met Christus geïdentifiseer dat sy Naam selfs deur die ongelowige publiek aan die               
gelowiges toegeken is. 

● Wat is so betekenisvol daaraan dat ‘n groot verskeidenheid van gelowiges elkeen            
afsonderlik as ‘n Christen bekend kon staan? 

● Watter name word deesdae aan ons as gelowiges toegeken as gevolg van ons             
uitgesproke geloof? Watter name is jy al genoem? 

TOEPASSING 

Help jou groep om die waarhede uit hierdie Skrifgedeelte op hulle eie lewe toe te pas. 

Op watter manier kan jy betrokke raak om dissipels van ander te maak? Moet jy eers by 'n                  
leier leer hoe om na ander Christene om te sien? Moet jy 'n leier wat ‘n swaar las dra,                   
bystaan? Is dit nodig dat jy iemand werf om jou by te staan in die afdeling waarin jy tans                   
dien? Wat is jou volgende stap? Hoe kan die waarhede uit die Skrifgedeelte op ons lewe                
toegepas word? 

 



● Wat was die mees uitstaande ding wat jy die afgelope ses maande geleer het van               
wat Jesus Christus is en wat Hy persoonlik vir jou beteken? Wie het Jesus aan jou                
voorgestel? 

● Hoe hanteer jy dit as jy in die versoeking kom om dissipellering af te jaag? Hoe                
integreer jy modellering en opleiding effektief? 

GEBED 

Bid vir die Saulus en Barnabas wat jy ken - diegene wat hul lewe en energie gee om te                   
onderrig en te mentor. Bid dat jou groep so 'n ywer sal hê om oor Jesus te praat dat as hulle                     
in Antiochië was, hulle die 'Christen’-etiket sou gekry het. 
 

 


