
 

 

 

 

 

77. Het goede nieuws vertellen 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Handelingen 14:15. 

 Sommige mensen zeggen het één, anderen zeggen wat anders. Heb je wel eens getwijfeld 

over wie je moet geloven? 

 Heb je wel eens geprobeerd iets uit te leggen maar, nog voordat je klaar was, dat iemand het 

verkeerd begreep? 

 Hoe kun je het goede idee achterhalen van wat God wil dat je doet? 

Lees verder… 

 

Wat er aan vooraf ging… 

Paulus en Barnabas werden vanuit de gemeente, de kerk, in Antiochië uitgezonden om het goede 

nieuws over Jezus te verspreiden. Ze reisden van plaats naar plaats en veel mensen bekeerden zich. 

Maar anderen waren tegen hen en maakten hen het leven moeilijk. Na lang reizen en veel avonturen, 

kwamen ze aan in het plaatsje Lystra. 

Lees nu samen Handelingen 14:8-22. 

 

Wat er daarna gebeurde… 

Paulus en Barnabas gaven niet op. Ze gingen terug naar de vele plaatsen die ze eerder hadden 

bezocht en kozen leiders voor elke groep volgelingen of ‘gemeente’. Uiteindelijk kwamen ze terug in 

de gemeente van Antiochië en ze vertelden uitgebreid over hoe God hen had geholpen. 

Ontdek de Bijbel 

Beantwoord samen de vragen op pagina 102 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht 

Barnabas Jozef, een man van Cyprus, was een van de eerste mensen die bij de gemeente wilde 

horen. Hij kreeg de bijnaam ‘Barnabas’, wat betekent: ‘hij die anderen bemoedigt’. Toen Saulus 

christen werd, vertrouwde de rest van de kerk hem niet, maar Barnabas werd zijn reisgenoot. 



 

 

 

 

 

Zendingsreis De gemeente in Antiochië besloot om Paulus en Barnabas uit te zenden om het nieuws 

over Jezus te verspreiden. Een zendeling is iemand die uitgezonden – op pad gestuurd wordt – voor 

en bepaald doel. 

Paulus Lucas verandert de Joodse naam ‘Saulus’ in de Romeinse naam ‘Paulus’ als hij schrijft over 

de eerste zendingsreis. 

Probeer het uit 

Vind je het wel eens moeilijk om over God te praten? Zoek een rustige plek op en denk goed na over 

wat je zou willen zeggen. Zet een kruisje bij het antwoord dat het meest bij jou past of schrijf je 

antwoord zelf op. 

Mijn gesprek met God 

Ik vind het wel eens moeilijk om over U te praten, omdat… 

O ik verlegen ben 

O ik me ervoor schaam 

O ik niet weet wat ik moet zeggen 

O ik bang ben 

Iets anders 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Wilt U mij alstublieft helpen om… 

O U om hulp te vragen 

O U te vertrouwen 

O dapper te zijn 

O me te herinneren dat U altijd bij mij bent 

Iets anders ………………………………………………………………………………………………………… 

Wilt U mij eraan herinneren dat… 

O U beloofd hebt mij te helpen 

O U mij de woorden wilt geven om over U te praten 

O U me nooit in de steek laat 

O U er bent als ik het niet meer zie zitten 

Iets anders ………………………………………………………………………………………………………… 

Wilt U me alstublieft helpen om mijn vriend(inn)en over U te vertellen, vooral aan… 

………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

Wilt U mij alstublieft helpen om dapper te zijn, vooral als… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Praten met God 

Bid voor iemand die je kent en van wie je weet dat hij of zij niets van God wil weten. 

 


