
 

 

 

 

 

78. Verslag uitbrengen 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Handelingen 15:11. 

 Heb je wel eens voor een groep mensen moeten spreken? Wat moest je zeggen? Hoe kwam 
het dat jij dat mocht doen? 

 Heeft iemand je daarbij geholpen? Wist je dat er mensen aan jouw kant stonden die je 
aanmoedigden? 

 Stelden mensen uit het publiek vragen aan je? Hoe was dat? Was het makkelijk of moeilijk om 
de vragen te beantwoorden? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Sommige mensen zeiden dat niet-joden zich aan alle joodse regels moesten houden als ze 

volgelingen van Jezus wilden worden. Barnabas en Paulus waren het daar niet mee eens. Dus ze 

vertrokken naar Jeruzalem om het met de gemeente daar te overleggen. 

Lees nu samen Handelingen 15:4-16. 

Wat er daarna gebeurde… 

De gemeenteleiders schreven een brief aan de niet-joden in de gemeenten. Ze vroegen of ze hun 

joodse vrienden niet in verlegenheid wilden brengen of boos wilden maken met wat ze aten of hoe ze 

zich gedroegen. Paulus en Barnabas gingen opnieuw terug naar Antiochië en de mensen daar 

werden blij en bemoedigd door wat er in de brief stond. 

Ontdek de Bijbel 

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

Bijbelse woorden toegelicht 

Vergadering in Jeruzalem Er werd een grote bijeenkomst van christelijke leiders gehouden 

om te praten over het groeiende aantal niet-joodse(heidense) volgelingen van Jezus. Er werd 

gesproken over hoe joodse en heidense christenen samen bij de gemeente konden horen. 

Jakobus Hij was een van Jezus’ broers, die een van de leiders geworden was van de 

gemeente in Jeruzalem. 

Wat de profeten schreven Jakobus gebruikte de woorden uit Amos 9:11-12 om te laten zien 

dat niet-joden konden geloven in God. De profeet had lang geleden al gezegd dat dit zou gaan 

gebeuren. 



 

 

 

 

 

Probeer het uit 

Kijk nog eens naar het bijbelgedeelte. Als de beslissing van de bijeenkomst in Jeruzalem anders zou 

zijn geweest, wie zouden er dan niet bij de kerk of de gemeente kunnen horen? Wie zouden er dan 

christen kunnen worden? Wie zouden er dan geen christen kunnen worden? 

Denk na over je eigen kerk of groep. Denk je dat iedereen het gevoel heeft erbij te mogen horen? Wat 

kan het moeilijk maken voor iemand om mee te doen? 

Zijn er speciale regels voor mensen die mee willen doen met jouw groep? Wat zijn die regels? Denk je 

dat die regels het voor nieuwe mensen makkelijker of moeilijker maken om mee te doen? 

Denk aan iemand die niet naar jouw groep of gemeente gaat. Als je hem of haar zou vragen mee te 

gaan, zou hij of zij dan meekomen? Hoe zou die persoon behandeld worden in de groep? Zou hij of zij 

nog eens willen komen? 

Wat kun jij doen om ervoor te zorgen dat nieuwe mensen welkom zijn in jouw gemeente? Praat erover 

met een volwassene en bedenk hoe je die ideeën om kunt zetten in daden. 

Praten met God 

Bid voor alle leiders en mensen die beslissingen moeten nemen. Vraag God hen te helpen om zijn 

weg te gaan en rekening te houden met wat Hij wil. 


