
Jy is altyd
welkom





U is die lig wat deur die donker skyn.

U is die een wat duister laat verdwyn.

Skyn in ons harte, dryf die donker uit.

Skyn in ons lewens tot in ewigheid.



Jesus Christus, ons glo in U,

ons buig voor U neer, buig voor U neer.

Jesus Christus, ons God en Heer,

ons bring nou aan U die eer.



U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.

U het as Koning uit die graf gegaan.

Breek nou die bande, 

gooi die boeie neer.

Ons is oorwinnaars saam 

met U, ons Heer.



Jesus Christus, ons glo in U,

ons buig voor U neer, buig voor U neer.

Jesus Christus, ons God en Heer,

ons bring nou aan U die eer.



U is die Bruidegom en ons u Bruid.

U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.

Daar klink ons lof, 

daar klink ons danklied uit.

Ons bly by U tot in die ewigheid.



Jesus Christus, ons glo in U,

ons buig voor U neer, buig voor U neer.

Jesus Christus, ons God en Heer,

ons bring nou aan U die eer.





Handelinge 13 & 14



Flam 87

Maak my nou stil, Heer. 

Ek wil na U luister; 

my hart vir U oopmaak

dat U my kan aanraak. 

Open my oë, 

my hart en my ore, 

dat ek U leer ken, Heer,

en voor U kan lewe.





Handelinge 13 & 14









1. Onder die profete en leraars in die gemeente in Antiogië
was Barnabas, Simeon wat ook Niger genoem is, Lucius van
Sirene, Manaen wat saam met die heerser Herodes
grootgeword het, en Saulus. 2. Toe hulle op 'n keer
bymekaar was om die Here te dien en om te vas, het die
Heilige Gees gesê: “Sonder Barnabas en Saulus vir My af om
die werk te doen waarvoor Ek hulle geroep het.”

3. Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande
opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan.





BARNABAS EN SAULUS PREEK OP SIPRUS

4. So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur.
Hulle het na Seleukië toe gegaan en daarvandaan na Siprus
toe oorgevaar 5. en in Salamis aangekom. Daar het hulle die
woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het
Johannes by hulle gehad om hulle te help.

6. Daarna het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Pafos,
waar hulle 'n Joodse towenaar met die naam Barjesus
teëgekom het, wat voorgegee het dat hy 'n profeet is. 7. Hy
was by die goewerneur, Sergius Paulus, wat 'n verstandige
man was. Die goewerneur het vir Barnabas en Saulus laat
roep, want hy wou graag die woord van God hoor.



8. Die towenaar, Elimas, soos hy in Grieks genoem is, het
hulle egter teëgestaan omdat hy wou verhoed dat die
goewerneur in Jesus glo. 9. Maar Saulus, dit is Paulus, vol
van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk 10. en gesê:
“Duiwelskind! Deurtrapte skelm en bedrieër! Vyand van
alles wat reg is! Sal jy ophou om in die pad van die Here te
staan! 11. Die Here gaan jou nou straf. Jy sal blind word en
die son 'n tyd lank nie sien nie.”

Onmiddellik het alles vir hom vaag en donker geword, en hy
het rondgetas na iemand om hom aan die hand te lei. 12.
Die goewerneur was diep onder die indruk van die leer van
die Here, en toe hy sien wat gebeur het, het hy gelowig
geword.



1. Salamis – min word gerapporteer

2. Pafos – Sinagoge – wonder – goeweneur glo

Eerste sendingreis:  (46 -47 nC – 2 000km) 

0. Antiochië – Seleukië (25km) 

160

160





3. Perge – min word gerapporteer

4. Antiochië – Sinagoge – Preek

280

160

• Oorsig oor Israel geskiedenis

• Jesus se sterwe en opstanding

• Skrifbewyse uit die OT

• Praktiese toepassing



46. Paulus en Barnabas het reguit vir hulle gesê: “Die woord

van God moes eerste aan julle verkondig word. Maar omdat

julle dit verwerp en daarmee beslis dat julle die ewige lewe nie

werd is nie, gaan ons nou na die mense toe wat nie Jode is

nie, 47. want so lui die Here se opdrag aan ons: “Ek het U

gegee as 'n lig vir die nasies, sodat U verlossing kan bring tot

in die uithoeke van die aarde.”

48.Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord

van die Here en het hulle dit toegejuig. Almal wat vir die ewige

lewe bestem was, het gelowig geword. 49. Die woord van die

Here het dwarsdeur die hele streek versprei. 50. Maar ... Hulle

is vervolg en uit die streek verdrywe.



3. Perge – min word gerapporteer

4. Antiochië – Sinagoge – Preek + & - verdryf

5. Ikonium – Sinagoge – Jode & Grieke glo - verdryf

6. Listra – Wonder – Aanbid as gode – steniging - verdryf

7. Derbre – min gerapporteer – baie word gelowig

280

160

140

50

50



Paulus en Barnabas keer terug na Antiochië in Sirië

27By hulle aankoms het hulle die gemeente

bymekaargeroep en vir hulle vertel wat God alles

deur hulle gedoen het en dat Hy vir die heidene die

deur van die geloof oopgemaak het. 28Die apostels

het 'n geruime tyd daar by die gelowiges

deurgebring.



As jy die wêreld sou kon
verander, wat sou jy doen?

Alle verandering het te doen met …



Hoe verander mens die 
wêreld om so plek te word?

Verandering is God se domein



In ons teks sit God sy
veranderingswerk in die 

wêreld voort

Eerste sendingreis – ‘n oproep
om doelgerig daaraan deel te neem



Op pad om die wêreld
te verander



Wat motiveer
hulle om die
wêreld te wil

verander?



Waar kom
hierdie roeping

vandaan?



Hoe ontdek
ons hierdie

roeping?

Vas & gebed



Wat motiveer
hulle om die
wêreld te wil

verander?

Bewustgheid van 
gestuur-wees

(HG, kerk, roeping)



Wat motiveer
jou om die

wêreld te wil
verander?

Hoor jy dan God 
se roeping!



Hoe gaan
hulle te

werk?



Die Heilige
Gees het 

hulle gelei:



Wat het 
hulle by die 

plekke 
gedoen?

Lees situasie
Mense op hul

pad daar geplaas

Vertel van God
se verlossingsplan

Oproep tot 
geloof



Hoe gaan jy
te werk in 
die uitleef

van jou
roeping?

Leef jy met 
bewustheid

persoon voor jou
deur God gekies?





Hoe word 
hulle verras?



Word jy nog verras deur God?



Op pad om die wêreld
te verander





Helder skyn u lig vir die nasies,

'n vreugdeglans om die mense te verlig

tot die hele wêreld kan sien

U is die lig.

Mag u lig, Heer, deur ons skyn.



L 488:2

Vrolik klink ons lied vir die volke,

'n pryslied bring

al die nasies om ons saam

tot die hele wêreld kan jubel oor u Naam

Mag u lof, Heer, deur ons klink.



L 488:3

Balsem bring herstel vir die wonde,

'n sagte salf vir die mense met hul seer

tot die hele die wêreld kan sien

dat U genees.

Mag U troos, Heer, deur ons bied.



L 488:4

Heer, u Woord gee hoop aan die nasies;

'n hartvol hoop om die volke te verbly

tot die hele wêreld kan glo dat U bevry.

Mag U hoop, Heer, deur ons gee.



L 488:5

U is Koning, Heer, oor die aarde.

Die mense vra na u wil om U te eer

Tot die hele wêreld kan juig dat U regeer

Laat u ryk, Heer, in óns kom!

Laat u ryk, Heer, deur óns kom!

Laat u ryk, Heer, oral kom!



Op pad om die wêreld
te verander


