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Sondag, 15 November 2020 

Skriflesing:   Handelinge 11:19-26 

Tema:    Aanmoedigers 
 
Skriflesing 
Handelinge 11:19-26 (Die Bybel 1983)  
Die gemeente in Antiogië 
19 Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. 

Party van hulle het na Fenisië, Siprus en Antiogië toe gegaan, maar hulle het die woord aan 

niemand anders as net aan Jode verkondig nie. 20 Onder die vlugtelinge was daar sekere mense 

wat van Siprus en Sirene afkomstig was en wat in Antiogië gekom en daar ook aan die 

Griekssprekendes die evangelie dat Jesus die Here is, verkondig het. 21 Die Here het die 

gelowiges gehelp, sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. 
22 Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik, en hulle het vir Barnabas na Antiogië 

toe gestuur. 23 Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk 

het, en hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. 24 Barnabas 

was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 

'n Aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring, 25 en Barnabas is na Tarsus toe om 

vir Saulus te gaan soek. 26 Toe hy hom kry, het hy hom na Antiogië toe gebring, en hulle twee het 

'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiogië is die 

gelowiges die eerste keer Christene genoem. 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
Daar is ‘n baie groot effek op jou menswees wanneer jy aangemoedig word om iets te doen. 

Aanmoediging help mense om te hoor dat wat hulle kan doen, kan ‘n groot verskil maak en 

wanneer jy hoor dat jy ‘n verskil kan maak, dan kan jy reageer met vasberadenheid.  

 

Vanmore wil ek u aanmoedig om aanmoedigers te wees. Jy kan iemand wees wat ander mense 

aanmoedig om groot dinge te doen in die koninkryk van God. En om vanoggend dit beter te 

verstaan gaan ons kyk na Barnabas in die boek Handelinge.  

 



Preek	deur	ds.	Jaco	van	Sittert	 !"!"	
 

#  

 

Eerstens kan u blaai na Handelinge 4:36 – 37 –  

Josef 'n Leviet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is – dit 

beteken iemand wat mense moed inpraat – het ook die grond wat hy gehad het, verkoop en die 

geld gebring en dit vir die apostels gegee.  

In hierdie gedeel ontmoet ons vir Barnabas vir die eerste keer. Daar word so wat 34 keer na 

Barnabas verwys in die Nuwe Testament en 5 van die kere vind ons dit in die boek Handelinge.  

 

Neem kennis dat sy naam eintlik Josef was. Sy ouers het hom Josef genoem, maar hy het die 

bynaam ontvang van ‘Barnabas’ – wat beteken ‘seun van bemoediging’. Bar = ‘seun van’ en 

dan ‘Nabas’ wat Hebreeus is wat verwys na profetiese vermaning wat mense aanmoedig of 

opbou.  

Ons weet ook dat hy ‘n Leviet was. Hy was dus deel van die priester stam van Israel. Hy was 

van Siprus en dit het gehelp dat hy ‘n middelaar kon wees tussen die Hebreeuse wêreld en die 

Heidense wêreld.  

 

Kom ons blaai nou na Handelinge 9:26-27 –  

Saulus het na Jerusalem toe gegaan en het geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan 

te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. 

Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle 

vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het, en hoe hy 

in Damaskus openlik in die Naam van Jesus gepreek het. 

Paulus het tot geloof gekom in Jesus maar die Apostels was onseker of dit werklik so was. 

Hulle het rede gehad om te wonder of Paulus werklik in Jesus glo, want Paulus/Saulus het nie 

lank gelede die Christene vervolg nie. Maar Barnabas vertel Paulus se verhaal aan die Apostels.  

 

Blaai dan na Handelinge 15:36 –  

'n Tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê: “Kom ons gaan kyk hoe gaan dit met die gelowiges in 

al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het.” Barnabas wou vir Johannes, wat 

ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink dit is nie reg om die man 

saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie end-uit die werk saam met hulle gedoen het 

nie. 

Paulus en Barnabas stem nie hier met mekaar saam oor Markus nie. Markus het vir Paulus in 

die steek gelaat maar Barnabas wil vir Markus weer ‘n kans gee. Hier het Paulus en Barnabas 
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se paaie geskei vir ‘n tyd lank. Later laat Paulus vir Markus kom en ons lees dat Markus een van 

Paulus se naaste vriende en dienaar van die evangelie geword het. Barnabas neem dan die 

geleentheid om ‘n jongman was foute gemaak het in die verlede weer ‘n kans te gee. Hy het in 

Markus die genade van God gesien, al kon Paulus dit nog nie sien nie.  

 

Kom ons kyk dan weer na Handelinge 11:19-26, ons teksgedeelte. Vers 19 tot 21 – Stefanus is 

dood as martelaar en die Christene word weereens verstrooi deur vervolging. Lukas vertel vir ons 

dat hierdie gelowiges het aangegaan om die evangelie te verkondig waar hulle ook al beland het. 

Ons lees dat ‘n hele klomp mense het tot geloof in Jesus gekom weens hierdie verkondiging 

van die evangelie. Ons vind dat die evangelie geografies en kultureel versprei het.  

Geografies van Jerusalem na Judea en dan na Samaria en nou na die nasies waar die heidene 

bly.  

Kultureel versprei die evangelie nie net van Jood na Jood nie, maar oor na heidene toe.  

 

Vers 22 is ‘n belangrike vers. Die nuus, dat die evangelie tot in Antiogië versprei het, het terug 

gekom tot in Jerusalem en die Apostels het vir Barnabas na Antiogië gestuur om te gaan 

ondersoek instel. En wat interessant is, is dat dit nie ‘n Apostel was wat na Antiogië moet gaan 

nie, maar Barnabas. Daar is geen twyfel dat een van die rede kon gewees het dat Barnabas 
groot geword het in Siprus en daarom het hy waarskynlik die kultuur van die mense geken.  

 

Vers 23-24 vertel dat Barnabas daar aankom en hy sien wat gaan daaraan. Lukas beskryf dit so 

dat Barnabas God se genade aan die werk onder die mense in Antiogië vind. Barnabas was bly 
om dit te sien. Dan vertel Lukas ons dat Barnabas hierdie gelowiges aanmoedig om met hart 
en siel aan die Here getrou te bly.  

 

Hier vind ons ‘n opsetlike woordespel met Barnabas se naam. Barnabas, m.a.w. seun van 
aanmoediging, moedig die gelowiges aan. En neem kennis, hy moedig nie somme ligtelik aan 

nie, nee, hy moedig hulle aan om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Hy gee nie vir hulle 

mooi woordjies nie, maar hy inspireer hulle om te groei.  

 

Hierdie was ‘n groot draaipunt in hierdie gemeente se bestaan. Hierdie jong gelowiges ontvang 

presies wat hulle nodig het om ‘n sterk gemeente vir God se kerk te word.  
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So baie keer kon mense binne soortgelyke situasies en al wat hulle kan doen is om foute uit te 
wys en lig hulle eie selfbeeld deur ander te kritiseer.  

Nie Barnabas nie.  

Hy arriveer en hy soek om God aan die werk te sien tussen hierdie mense. Hoe het hy geweet dat 

dit God is waar aan die werk is?  

Mense het van hulle sonde af weg gedraai en in Jesus begin glo. Hulle het Jesus aangeroep as 

Here en Verlosser.  

 

Barnabas het nie hulle nie oorweldig met reëls en regulasies nie – hy het eerder hulle 

aangemoedig om voort te gaan met hulle heelhartige verbintenis aan Christus.  

  

Het u gehoor dat ek gesê het – heelhartige verbintenis? Hulle was nie hier hierdie week en weg 
volgende week nie. Hulle het nie die Bybel vandag gelees en more nie lees nie. Hy het hulle 

aangemoedig om getrou te bly aan die Here. Hulle moet die Here lief het bo enigiets anders.  

 

Hulle moes  

die Here gehoorsaam,  

aan hom ag gee,  

na Hom luister en  

Sy raad opsoek.  

Barnabas het geweet dat dat hulle harte sou die rigting van hulle lewe bepaal. As die evangelie 

moes wortelskiet in hulle lewens, dan moes hulle heelhartig hulleself aan Christus verbind.  

 
U sien, die evangelie kan alleenlik wortelskiet deur geloof wanneer dit gegrond word in die 

harte van gelowiges. Anders, wanneer die son opkom en die hitte van die dag is aan die kom, 

dan sal die plant verdroog en dood gaan – volgens die gelykenis van die saaier.  

 

Lukas gee vir ons ‘n beskrywing van Barnabas se karakter. Dis weens sy karakter dat sy 

woorde aanvaar word deur die nuwe gelowiges en sy aanbeveling aangaande die gemeente in 

Antiogië aan die Apostels aanvaar word.  

Sy karakter is  

goedheid,  

integriteit  
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en eerlikheid.  

Lukas beskryf niemand anders in die Handelinge boek as ‘n goeie man nie. Lukas sê verder 
dat Barnabas ‘n man was wat vol van die Heilige Gees en geloof was.  

 

Barnabas gaan soek dan ook vir Paulus en bring hom na Antiogië. Paulus en Barnabas bly 

dan daar vir ‘n hele jaar en leer die gelowiges. Barnabas was nie bekommerd oor sy eie reputasie 

deur vir Paulus te gaan kry om te help in Antiogië nie.  

Sy belang was die Glorie van Christus,  

die uitbou van die koninkryk van God,  

die uitbreiding van die evangelie en  

Antiogië en die opbou van die nuwe gelowiges.  

 

Sy reputasie was nie belangrik nie. Hy het geweet dat daardie jong gelowiges het Paulus se 

onderrig nodig gehad. Hy het hulle behoeftes gesien en geantwoord, nie sodat hy geprys word 

nie, maar dat Paulus mag intree en doen wat gedoen moes word.  

 

Wat leer ons vandag? 

Heelhartige verbintenis aan God – ons kan nie ander gelowiges aanmoedig ons te wees en te 

volg as ons dit nie in ons eie lewens het nie. Dit is ‘n saak van – volg my voorbeeld. 

  

Soek vir God se genade wat aan die werk is in mense. Barnabas het God se genade aan die 

werk gesien en was verheug daaroor en hy het die jong gelowiges aangemoedig om in die 

waarheid te volhard. Hy het nie net foute raak gesien nie.  

 

Bring ander mense om deel te wees van die aanmoediging. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan 

oor ander mense. Barnabas was nie gepla oor hoe goed hy lyk en dat dit hy moet wees wat onder 

mense laat groei in hulle geloof nie. Dit het gegaan oor die geestelike toestand van daardie jong 

gelowiges. Hy was nie besig om sy eie koninkryk te bou nie, maar Christus se koninkryk.  

 

Moet nie bang wees vir nuwe dinge wat aan die gebeur is in die koninkryk van God nie. 
Barnabas het vir Paulus na die Apostels gebring. Hulle het getwyfel oor Paulus, maar Barnabas 

kon sien dat God anders werk as mense en selfs deur iemand soos Paulus ‘n verskil gaan maak 

in Sy koninkryk.  
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Kyk verby foute en sien potensiaal raak. Barnabas kon verby die foute sien en vir Markus 

aanmoedig en ‘n tweede kans gee en dit het gely na groot dinge.  

 

Ten slote 
As jy werklik sou stilstaan en na Barnabas se lewe kyk, dan sien ons die inpak wat hy gehad het 

op die uitbou en verspreiding van die evangelie van Jesus. Ons lees altyd van Paulus en die 

ander Apostels,  

maar wat as Barnabas nie aanmoedigend vir Paulus aan die Apostels voorgestel het nie?  

Wat as Barnabas nie aanmoedigend agter gekom het dat die gemeente van Antiogië net daardie 

ekstra hulp van Paulus nodig gehad het om ‘n baie sterk gemeente vir Jesus te word nie?  

En wat as Barnabas nie aanmoedigend vir Markus ‘n kans gegee het nie en op die ou einde vir 

Paulus gewys het dat Markus tog dit het, wat nodig is, om die kerk van God die wêreld te help in 

dra nie?    

Barnabas se aanmoediging het ewige betekenis vir die evangelie en jou aanmoediging kan net so 

groot betekenis vir die evangelie hê.  

En ek moedig u aan om aanmoedigers te wees vir ander gelowiges. Soek na die werk van God se 

genade in die lewens van ander. En as u dit sien, moedig hierdie mense aan om aanhou goed 

doen. Wees nederig genoeg om ander mense te betrek om help waar jy nie noodwendig die 

gawes het om dit self te doen nie en moedig mense ook aan, wat dalk foute gemaak het, om weer 

te probeer om tot eer van God werksaam te wees.  

En wanneer ons aanmoedigend onder ons broers en susters in die geloof besig is, dan sal God 

jou seën en jou werksaamhede seën soos wat hy vir Barnabas in sy werk geseën het.  

Amen 

 
     


