
Barnabas

Inleiding: rol
Wat moeten we doen? Beste gemeente in Genval, we hebben een dik, groot probleem. Er is 
iemand op zoek naar ons, Paulus. Paulus, weet ge wel, die kerel die hier in de omgeving nen 
hoop christenen in de gevangenis gegooid heeft. Daarvan zijn er ook een aantal gedood. 
Gruwelijk… Weten jullie nog dat hij een tijd geleden naar Nederland is gegaan? Hij nam een 
aantal soldaten mee. Natuurlijk om daar ook christenen op te sporen en te doden. Jongens 
toch. Men zegt dat hij daar veranderd is. Hij zou christen geworden zijn. Ha! Dat is zoals een 
kikker die een paard wordt. Nogal onmogelijk. Ik weet niet of ik het moet geloven, zenne. En 
nu is hij terug hier. Het kan best een valstrik zijn. Stel je voor dat hij gewoon doet alsof hij 
christen is. Als we hem hier binnen laten, pakt hij ons allemaal op. Hup, de gevangenis in en 
misschien worden we wel gedood. Wat denken jullie? Is Paulus te vertrouwen?  

1. Barnabas neemt het op voor Paulus
PP1
Jullie hebben vanochtend in de stille tijd al over Barnabas gepraat – in de tijd die we nu gaan 
hebben, gaat het ook nog over Barnabas. We zullen zien dat hij heel grote dingen gedaan 
heeft voor God, niet omdat hij zo’n speciaal mens was, maar wel omdat hij iets had. 

Jullie hebben vanochtend waarschijnlijk gelezen hoe Barnabas het opnam voor Paulus. 
Lezen Hd.9:26-27

Het verhaaltje waar ik mee begonnen ben, is eigenlijk hetzelfde als dit verhaal. Voor degenen 
die het niet meer goed kennen. Paulus was in Jeruzalem een christenvervolger. Hij had al heel 
veel christenen in de gevangenis gegooid en ging op een bepaald moment naar Damascus – 
een stad buiten Israël. Onderweg zag hij een fel licht en Jezus sprak tot hem. Jezus vroeg 
‘Waarom vervolgt gij mij?’. Paulus werd blind. Door wat hij meemaakte, kwam hij tot 
bekering. Drie dagen later kwam een christen in Damascus, Ananias, naar hem en genas 
Paulus. Hierna ging Paulus overal Jezus vertellen, maar… de christenen vertrouwden het niet 
helemaal. Dat is logisch natuurlijk. Toen Paulus een tijd later terug naar Jeruzalem ging, wou 
niemand echt geloven dat hij christen was geworden, niemand, buiten Barnabas. 
PP2
Barnabas zorgt ervoor dat Paulus uiteindelijk door de christenen in Jeruzalem aanvaard wordt. 

‘So’, denken jullie misschien, ‘is dat dan zo belangrijk?’ Toch behoorlijk. Paulus heeft, 
geholpen door anderen, een hoop kerken opgericht. Hij heeft duizenden mensen over Jezus 
verteld. Hij heeft koningen verteld wie Jezus is. Zelfs de keizer van Rome, de persoon die 
toen de meeste macht had. Voor de rest heeft Paulus 14 van de 29 boeken van ons Nieuwe 
Testament geschreven, dus bijna de helft. Dus Paulus was belangrijk. 

‘Ok, dat weten we nu’, denken jullie, ‘maar die Barnabas, kunnen we daar iets van leren?’ 
Goeie vraag, het gaat hier vandaag over Barnabas, niet over Paulus. Wat doet Barnabas hier? 
Hij aanvaardt iemand die door anderen niet geliefd is. Hij helpt Paulus op het moment dat 
iedereen liever heeft dat Paulus weg gaat. Aha, dat kennen we!!! Jongens, meisjes op school 
die niet aanvaard worden door de rest. Hier op weekend misschien. Iemand die stiekem of 
zelfs hardop uitgelachen wordt. 

Het thema van dit weekend is ‘unknown’ ofwel hoe onbekende mensen toch veel voor God 
kunnen betekenen. Barnabas betekent veel, alleen maar door het op te nemen voor Paulus. Dat 



is ook een les voor ons – het is niet omdat iemand niet aanvaard wordt door anderen, dat wij 
die persoon ook niet moeten aanvaarden. God houdt van jou en wil ook dat jij daarom van 
anderen houdt, zelfs van mensen die je niet zo graag hebt. Mensen zoals Paulus…

2. Barnabas op reis met Paulus
PP2
PP3
Een paar jaar later werden Barnabas en Paulus die in Antiochië (Antioch) waren, op reis 
gestuurd. Ze moesten overal waar ze kwamen vertellen van de liefde van God voor hen, van 
Jezus die was gestorven voor hun zonden, … 

Hoe zou jij reageren als je een reis door Nederland en Duitsland zou moeten maken? 
Als het over vakantie gaat, zal je dat zo erg niet vinden. Maar je krijgt een opdracht:  
je moet in de steden en dorpen die je onderweg tegenkomt de mensen vertellen over 
wat je gelooft. Zal ik eerlijk zijn? Ik zou dat héél moeilijk vinden!!!

Barnabas en Paulus vertrekken. 
PP4 Met de boot, richting Cyprus, een eiland in de Middellandse Zee. 
PP5 Op Cyprus trekken ze rond… 
PP6 en gaan daarna verder – met de boot – naar het vasteland, naar wat nu Turkije is. 
Onderweg vertellen ze mensen over God en ontstaan er kerken in Attalia en Perge. En zo 
komen ze aan in Antiochië – niet het Antiochië waar ze vertrokken waren, maar Antiochië in 
Pisidië (mooie naam is dat). De eerste dagen gaat het daar goed. Ze lopen door de stad en 
vertellen de mensen over hun geloof. Maar dan…
Lezen: 13:44-47 

Stel je voor. Je bent op reis gegaan en je komt zo ergens in Nederland. De mensen 
luisteren eerst naar wat je vertelt, maar daarna worden er een aantal boos, heel boos. 
Ik zou maken dat ik weg ging. ‘Met alle chinezen, maar niet met den deze!’ Lopen!!!

Paulus en Barnabas reageren toch anders. Wat doen ze? Ze spreken onomwonden – weet je 
wat dat ongeveer betekent? Het betekent ‘zonder zich van iets aan te trekken’. Het maakt niet 
uit dat daar een hoop mensen boos op hen is. 

Iets later worden ze uit Antiochië verdreven. En zo komen ze in Ikonium. 
Lezen: 14:1-3
Daar gebeurt eigenlijk hetzelfde. Ze spreken over hun geloof en weer worden een aantal 
mensen boos. Denk je dat ze nu maar gauw vertrekken? Nee zenne. Ze blijven rustig in 
Ikonium vertellen over hun geloof. Zonder zich van iets aan te trekken. En: ze doen ook 
tekenen en wonderen. Dat is blinden terug laten zien, verlamden terug laten lopen, andere 
ziekten genezen. Dat deden Barnabas en Paulus.  

Een tijdje later willen de mensen in Ikonium Barnabas en Paulus stenigen. Dan vertrekken ze 
wel. Ze gaan nog een beetje verder 
PP7 en komen dan terug. Via Ikonium en Antiochië naar de zee, 
PP8 waar ze met een boot terug naar Antiochië – de plaats waar ze vertrokken waren – gaan.

In Antiochië brengen ze verslag uit van wat ze gedaan hebben. 
Stel je voor dat jij zo’n reis hebt gemaakt. Je hebt duizenden mensen over God verteld,  
zelfs als mensen heel boos werden, je hebt een aantal kerken gesticht, je hebt 
wonderen en tekenen gedaan. En je moet vertellen aan de mensen wat je gedaan hebt.  
Je mag dan toch wel een beetje stoefen, he. Of zeker je verhaal een beetje spannender 



maken, zodat mensen je heel interessant vinden. Kijk eens naar mij, hoor eens wat ik 
gedaan heb. 

Lezen: 14:27
Hé? Wat doen Barnabas en Paulus? Ze vertellen al wat God met hen gedaan heeft. Niks 
stoefen. Ze zeggen dat alles wat er gebeurd is, door God is gedaan. God heeft hen geholpen 
om al die dingen te doen. 

PP9
Hoe kan het dat een gewone man als Barnabas zo’n dingen kan doen? Dat hij zoveel mensen 
over God kan vertellen en wonderen en tekenen kan doen? Door de hulp van God! Dat is ook 
een les voor ons. Als wij zoals Barnabas willen worden, dan kan dat alleen als God ons helpt. 

3. Barnabas had iets
PP10
Ik heb jullie nu het verhaal van Barnabas verteld. Hij nam het op voor Paulus, toen alle andere 
mensen hem niet moesten hebben. Hij ging op reis met Paulus, sprak over God en deed 
wonderen. Dit kwam doordat God hem hielp. 

Zal ik jullie Barnabas’ geheim verklappen? Barnabas had iets. 
Lezen: 11:24
PP11
Hij was vol van geloof en van de Heilige Geest. Dat was zijn geheim. Daarom kon God 
ervoor zorgen dat hij Paulus hielp, mensen over God vertelde en wonderen deed. 
Vol van geloof en van de Heilige Geest. Dat klinkt nogal raar misschien.

Je kan jezelf vergelijken met een glas waar je vanalles in kan doen. Het glas van Barnabas zat 
vol Heilige Geest, we zullen zeggen, vol water. 

Glas laten zien met water
Wat zit er in jouw glas? 

Leeg glas laten zien.
Misschien zit er wat water in, een beetje van God, door stille tijd op weekend of door 
christelijke liedjes. Maar waarschijnlijk ook nog andere dingen, rommel in je leven. Meedoen 
met vrienden of vriendinnen die dingen doen waar je van weet dat God ze niet echt goed 
vindt. Of… vooral voor de jongens… websites of tv-programma’s met schaarsgeklede 
vrouwen. Of… een hele hoop roddels en leugens. Of wat dan ook. 

Nu vraag je je misschien af: Hoe krijg ik water in mijn glas? Goeie vraag!!! 
- God wil je heel graag helpen om al die vuiligheid weg te doen. Hij wil je graag vergeven, hij 
wil graag alle rommel eruit gooien. 
- Water: dat is bidden – gewoon vertellen tegen God waar je het moeilijk mee hebt, waarom je 
blij bent, wat dan ook; in je Bijbel lezen; met andere christenen over God of je geloof praten; 
naar christelijke muziek luisteren of zingen; als je op school bent, beseffen dat God bij je is; 
… Met God bezig zijn, waar je ook bent en wat je ook doet. Dat is hetzelfde als een goeie 
vriend hebben die overal is waar jij ook bent. 

Slot
Willen jullie daar eens over nadenken? Wat zit er in je glas? Veel rommel? Weinig water? Als 
je wilt zijn zoals Barnabas, een gewone man, die prachtige dingen gedaan heeft voor God, dan 
is er veel water in je glas nodig. Dat gaat vaak niet zo gemakkelijk. Dat moet je leren. Maar 
God wil je daarbij helpen. Als je graag een glas met water wilt, dan zal God je helpen. Bidden 


