
 

WnL CONNECT GROEPE 

Die kerk word gestuur 
Handelinge 13:1-4 

HOOFPUNT 

Terwyl die kerk in Antiogië gegroei en nuwe leiers opgewek is, het God hierdie leiers               
opgeroep tot nuwe uitdagings in die bediening. 

INLEIDING 

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

● Hoe het jy dit ervaar toe die Here jou bediening in sy Koninkryk verander het? 
● Hoe sou jy dit beskryf om deur God tot die voltydse bediening geroepe te wees? Kan                

jy aan iemand dink met wie dit gebeur het? 
● Hoe het jy dit ervaar toe God jou geroep het om iets vir Hom te doen? Watter rol het                   

ander gelowiges gespeel om hierdie roeping in jou lewe te bevestig? 

Lukas het die omstandighede rondom die begin van Paulus se eerste sendingreis verwoord.             
Hy skryf dat die aantal leiers wat onderrig kon gee, aansienlik vermeerder het sedert              
Barnabas in Antiochië aangekom het. Met die geweldige groei en ontwikkeling wat in             
Antiochië op daardie stadium plaasgevind het, sou 'n mens kon dink dat die leiers net moes                
voortgaan met dit waarmee hulle besig was. Inteendeel, te midde van die gesonde             
ontwikkeling, het die Here vir Saulus en Barnabas geroep om ander werk vir Hom te gaan                
doen. 

BEGRIP 

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

Laat 'n vrywilliger Handelinge 13:1 lees. 

Namate die werk in Antiochië ontwikkel het, het die mantel van leierskap ook uitgebrei. In die                
tyd toe Barnabas oorspronklik deur die leiers in Jerusalem gestuur is om die verlossingswerk              
in Antiochië te ondersoek, was Barnabas die enigste leraar en dissipelmaker van die nuwe              
bekeerlinge. Nadat hy Saulus van Tarsus af gebring het, het hulle twee saam voortgegaan              
om die leierskap van die gemeente te vermenigvuldig omdat die gemeente so geweldig             
gegroei het.  

 



● Waarom dink jy was die vermeerdering van die aantal leraars/leiers in Antiogië            
belangrik vir die gesonde groei en ontwikkeling van die gemeente? 

● Watter impak het dit op die kerk in Antiogië gehad dat die nuwe leraars uit hulle eie                 
geledere gekom het? Hoekom dink jy so? 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 13:2 lees. 

Terwyl die profete en leeraars die gemeente in aanbidding en vas gelei het, het die Heilige                
Gees met hulle gepraat oor die uitstuur van Saulus en Barnabas. Dit was vir hulle 'n ernstige                 
saak dat die Heilige Gees van hulle verwag het dat hulle hul geliefde leraars moes afstaan.                
Dit was nie net Barnabas en Saulus wat die stem van die Heilige Gees ervaar het nie, maar                  
ook die gemeente. Hulle het ook deel uitgemaak van die besluit dat Saulus en Barnabas               
uitstuur moes word. 

● Hoe het jy gereageer toe iemand na aan jou geroep is om 'n ander werk te gaan                 
doen? 

● Gegewe die sterk verhouding tussen Barnabas en Saulus en die gelowiges in            
Antiochië, watter invloed dink jy het God se opdrag om hulle uit te stuur op die                
gemeente se reaksie gehad? 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 13:3-4 lees. 

Nadat hulle van die Heilige Gees gehoor het, het die gemeente voortgegaan om te vas en te                 
bid en hulle het hul geliefde leiers die hande opgelê. Die dinamiese manier waarop die               
Heilige Gees hierdie roeping bevestig het, is iets wat die gemeente sowel as die manne wat                
uitgestuur is, ervaar het. Toe Saulus en Barnabas deur die kerk gestuur is, was dit ‘n                
bevestiging van wat die Heilige Gees alreeds in hul eie harte gespreek het en hulle het uit                 
Antiochië vertrek. Wat toe uit hierdie gehoorsaamheidstap gevloei het, sou uiteindelik           
bekend staan as die eerste sendingreis van Saulus. Kerke is geplant, vervolging is verduur              
en die evangelie van Jesus Christus is in plekke verkondig waar dit andersins nie verkondig               
sou gewees het nie. Die getrouheid van Saulus en Barnabas, sowel as die gemeente in               
Antiochië, het die wêreld letterlik verander. 

● Beskryf 'n tyd in jou lewe toe die Here jou aangespoor het tot 'n nuwe uitdaging om                 
Hom te dien. Hoe het die bevestiging van ander gelowiges jou besluit aangemoedig             
of bevestig? 

● In die lig van die voorbeeld oor die kerk in Antiogië, waarom dink jy is dit belangrik                 
dat lidmate van die kerk ingestem moet wees op die leiding van die Heilige Gees?               
Dink aan iemand wat jy kan aanmoedig om getrou na die stem van die Heilige Gees                
te luister en Hom te gehoorsaam? 

TOEPASSING 

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

● Wie was die persoon in jou lewe wat jou roeping tot geestelike diens die beste               
verstaan het? Wat omtrent hulle insig het die meeste vir jou beteken? 

● Wat doen jy om te verseker dat jou geloofwaardigheid om die volgelinge van Jesus              
op te bou en aan te moedig, behoue bly? Wat het jy gedoen om dit te bewerkstellig?  

 



● Waaroor bekommer jy jou die meeste as jy nadink oor dit waarvoor God jou geroep               
het? Hoe kan jy hierdie bekommernisse aanspreek, sodat jy vry kan wees om in              
geloof sy leiding na te volg? 

GEBED 

Bid dat die Here mense op elkeen van die groep se pad sal stuur aan wie hulle Goddelike                  
raad kan gee oor die roeping op hulle lewe. Bid dat die Heilige Gees veral duidelik sal                 
deurkom vir diegene wat vir die eerste keer oop is om van Hom te hoor. Bid dat diegene in                   
jou groep aanbidding tot so ‘n mate sal ervaar dat hulle ontvanklik sal wees vir die wil en                  
leiding van die Heilige Gees soos nog nooit tevore nie. 

 

 


