
DOOR GENADE INGESCHAKELD
      (een bijbelstudie over Barnabas en Saulus)

[Hand.11 : 25 - 30; 13 : 1 - 3]

De stad Antiochië
In de verzen van deze Bijbelstudie maken wij kennis met de gemeente van Antiochië, enkele
honderden kilometers ten noorden van het heilige land, niet ver van de kust van de Middellandse
Zee. Antiochië was de residentiestad van de proconsul van het Midden-Oosten. Naast Rome en
Alexandrië de derde stad in het grote Romeinse rijk. 

Een stad met een half miljoen inwoners die grotendeels de afgoden van het heidendom dienden
en die zich naar hartelust overgaven aan seksuele losbandigheden in tempels met zogenaamde
gewijde prostitutie.

Een 'gemengde' gemeente
In Antiochië liepen er echter ook Joden rond. Naar men heeft uitgerekend, woonden er zelfs
45.000 Joden die de God van Israël dienden in hun synagogen. En - wonder van vrije genade -
onder die Joden bevonden er zich ook velen die tot geloof waren gekomen in Jezus als hun
Messias en dat door middel van de prediking van de volgelingen van Jezus die uit Jeruzalem en
Judea verdreven waren.

En wat zo mogelijk nog opzienbarender was, ook een grote menigte van heidenen (Grieken) was
gaan geloven in diezelfde Messias. En dat door activiteiten van zendelingen van buiten.
En  zo  zaten  dan  Joden  en  heidenen  door  elkaar  heen  onder  het  Woord  en  aan  één
Avondmaalstafel. Een 'gemengde' gemeente. Hoe bestaat dat in zo'n door en door wereldse stad!
De  buitenwacht  had  voor  hen  een  mooie  naam bedacht:  christenen.  In  het  bedenken  van
‘scheldnamen’ was Antiochië sterk.

Intussen zullen er best de nodige pastorale problemen zijn geweest onder die Antiocheense
christenen. Problemen door ‘gemengde huwelijken’, problemen binnen de samenkomsten van
de gemeente, waar besnedenen die 'kosjer' eten en onbesnedenen die dat niet doen, aan één tafel
komen te zitten?! Over spanningen die dat op zijn tijd opleverden, kunt u meer lezen in Galaten
2 : 11vv.

De geestelijke  leiders  van  die  gemeente  zullen  er  de  handen  vol  aan  hebben  gehad.  Ook
Barnabas,  de  zoon  der  vertroosting,  de  tot  het  geloof  in  Jezus  Christus  bekeerde  Leviet,
afkomstig uit Cyprus, en gezonden door de Jeruzalemse moedergemeente om de gemeente van
God te Antiochië verdere leiding te geven.

Pastorale assistentie gezocht
Daarom waarschijnlijk lezen we, dat Barnabas op een dag tot het besluit komt om bijstand in het
pastoraat te gaan zoeken. Men zou zeggen: dat is niet moeilijk in een zo meelevende gemeente.
Waren  er  niet  vele  pasbekeerde  en  goed gemotiveerde  gemeenteleden  die  er  met  hem de
schouders onder konden zetten?

Blijkbaar gaan Barnabas’ gedachten een andere kant op. De christengemeente van Antiochië
moet grondig onderwezen worden in de apostolische leer. Pasbekeerden zijn niet op stel en
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sprong gemeenteopbouwwerkers. En een gemeente die echt wat kan betekenen in de wereld,
moet een gemeente zijn met een fundamenteel belijden. 

Wat doet Barnabas? Hij pakt zijn koffers en reist af naar Tarsen om Saulus te zoeken. Saulus?
Van huis uit Farizeër, aan de voeten van
Gamaliël  grootgebracht,  de  man  die  in
deze  omgeving  bekend  stond  als  een
moordenaar  en  een  verwoester  van  de
gemeente? Moet die man leidsman van de
christengemeente  te  Antiochië  worden?
Hoe komt Barnabas op dat idee?

Weerzien van heiligen
Ga  even  mee.  Tarsen  ligt  niet  ver  van
Antiochië. Onderin Cilicië, nagenoeg aan

de  kust  van  de  Middellandse  Zee.  Die  plaats  was  indertijd  door  Jona  uitgekozen  om  te
ontvluchten aan Gods opdracht. Ze is thans de verblijfplaats van Saulus, zijn geboorteplaats ook.
Saulus van Tarsen, geen vluchteling voor God, wel een verschoppeling van de mensen.

Barnabas zal goed hebben moeten zoeken. Vermoedelijk heeft hij geen nader adres van Saulus
op zak gehad. Wellicht moest Saulus zich ook in zijn geboorteplaats schuilhouden, zelfs voor
zijn  eigen  huisgenoten.  Maar  God  maakt  Barnabas’  weg  voorspoedig.  Hij  zal  Saulus
aangetroffen hebben, terwijl deze aan het studeren was in de Schriften. Weldra vallen ze elkaar
om de hals. Weerzien van twee heiligen.

Zullen we even nader kennismaken? Saulus: een hellenistische Jood, student geweest aan de
Theologische Hogeschool van Gamaliël te Jeruzalem. Barnabas: ook een hellenistische Jood, uit
Cyprus; misschien heeft hij vroeger op dezelfde collegebanken gezeten als Saulus. Maar beiden
bekeerd tot het geloof in Jezus als de Messias van Israël. Hoe dat met Saulus is gegaan, weten
wij. Barnabas’ bekering is ons niet beschreven. Maar door bekering en geloof worden er banden
gelegd tussen de mensen. Hij  verschillend ook de weg is, waarlangs wij tot  kennis van de
Zaligmaker kwamen.

Saulus: hij was drie jaren na zijn bekering in Damaskus naar Jeruzalem gegaan. Daar was hij als
een  heel  andere  man  teruggekeerd  dan  hij  indertijd  was  vertrokken.  Nu  niet  langer  een
verwoestende  leeuw,  maar  een  zachtmoedig  lam.  Maar  tegelijk  een  man  die  door  al  zijn
vroegere vrienden gehaat en onder de volgelingen van Jezus verdacht was. Een vluchteling en
paria. En toen had Barnabas hem opgevangen en tussen hem en de apostelen de brug geslagen.
‘Welkom, broeder!’ (Hand.9 : 23vv).

Na een verblijf van enkele dagen in Jeruzalem was Saulus weer vertrokken. Bijna vermoord
door zijn eigen volksgenoten. Amper geaccepteerd door zijn medegelovigen.
En waar was hij heengegaan? Naar Caesarea en vandaar naar Tarsen. Terug bij af. Daar zat hij
dan nu. Te wachten op wie? Wie had hem nog nodig? Hij zal zich misschien uitgerangeerd
hebben gevoeld. Hij zal in de synagoge van Tarsen ook niet welkom zijn geweest. Hij heeft
wellicht in Cilicië de naam van Jezus uitgeroepen op de straten. Want wie zijn zaligheid in
Christus Jezus heeft gevonden, kan niet zwijgen.

Te Zijner tijd geroepen
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En daar staat dan op een schone dag opeens Barnabas voor zijn deur en zegt: ‘In Gods Naam,
man, kom over en help. God heeft u nodig in Antiochië’.Dat moet een complete verrassing
voor Saulus hebben betekend.

U zult toch de uitnemendheid van Christus hebben ontdekt en daarna een gehaat en verdacht
mens zijn geworden, een eenling en zonderling in de ogen van anderen en voor uw eigen gevoel
een nutteloos mens naar wie niemand omziet. Weet u er misschien ook van?
Als u de uitnemendheid van Christus hebt gezien, volgt er meestal een proef op de som. Dank er
God maar voor, wanneer u ook dan in het geloof overeind blijft. En zie het als een grote wel-
daad van die God, als er nog iemand naar u omziet en u aan het werk zet in Gods wijngaard.
Dan kunt u toch zeker uw geluk niet op?!

Dertien jaren na zijn bekering wordt Saulus van Tarsen door Barnabas opgehaald en officiëel in
dienst genomen. Dat is dus niet op stel en sprong gebeurd. Een mens wacht wel eens lang op een
roeping van God. En het geloof wordt soms lang op de proef gesteld. Maar God weet raad. Wie
tot God bekeerd is, is nooit van God en alle mensen zo verlaten als hij wel eens denkt. Dring u
niet op in Gods dienst. Te Zijner tijd komt er echt wel iemand die u ophaalt en inschakelt in het
werk van de Heere.

‘Kom op, man’, zegt Barnabas, ‘de Heere heeft u nodig; in Antiochië wordt er op u gewacht’. 

Het uitzoeken van medewerkers in het werk van de Heere is een teer werk. Zie om naar mensen
die  weten  van  bekering.  Zie  om naar  mensen die  wat  te  zeggen hebben,  omdat  zij  in  de
gekruisigde en opgestane Christus al hun zaligheid hebben gevonden. Staar u niet blind op
knappe verschijningen en grote geleerdheid.

Gemeenteopbouwwerk
Welnu, dat Barnabas zich niet vergist heeft in de keuze van deze medewerker, blijkt uit wat er
volgt. Saulus gaat met hem mee en doet een jaar lang als herder en leraar mee in de gemeente
van Antiochië, schouder aan schouder met Barnabas. 

‘Zij vergaderden een geheel jaar samen in de gemeente en leerden een grote schare.’ Gemeente-
opbouwwerk; onderwijs in de leer der godzaligheid. Zij ‘leerden hen onderhouden alles wat de
Heere Christus hen geboden had’ (Matth.28 : 19b). Uit de oude schat werden oude en nieuwe
dingen voortgebracht. Daardoor kreeg de christengemeente te Antiochië een hechte basis. Er
kwam verdieping in de kennis van Jezus Christus.

Leren leven uit het wonder van de vergeving van de zonden. De strijd leren aanbinden tegen de
vernietigende machten van een seksueel perverse wereld rondom. De vrede leren bewaren onder
elkaar en niet om het minste of geringste met elkaar overhoop gaan liggen. In een ‘gemengde’
gemeente als die van Antiochië, maar niet minder ook voor u en voor mij, is dat alles een eerste
vereiste.

Zo is Antiochië zendingsgemeente bij uitstek geweest in de eerste helft van de eerste eeuw. Van
daaruit zijn de zendingsreizen van Paulus gestart. Maar zendingsgemeente worden wij niet, los
van het werk aan de basis, los van degelijk onderricht in de leer. Werfkracht kan er in een
gemeente alleen zijn, als die gemeente tegelijk ook geworteld is in de kennis van de drieënige
God, als de genade daar niet iets vanzelfsprekends is en als de liefde daar de boventoon voert. 
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Honger in de wereld
Maar nu lezen we in Handelingen 11 nog iets. Iets dat we niet direct verwachten. De gemeente
van Antiochië staat in de startblokken om de volkerenwereld in te gaan. En dan komen daar op
een dag een paar profeten binnenlopen, afkomstig uit Jeruzalem. Eén van hen heet Agabus. Let
erop, dat er blijkbaar steeds een goede wisselwerking tussen Jeruzalem en Antiochië bestond.
Jeruzalem  heeft  goede  zorg  voor  Antiochië.  En  Antiochië  moet  het  moederland,  de
thuisgemeente van waaruit men het Evangelie heeft ontvangen, niet vergeten.

‘Er komt een grote hongersnood over de gehele wereld’, zegt Agabus. En die is ook gekomen
(44-48  n.Chr.;  onder  keizer  Claudius).  ‘En  er  zullen  zijn  hongersnoden  en  pestilentiën  en
aardbevingen in verscheiden plaatsen’, zo had Jezus reeds voorspeld (Matth.24 : 7). Zit er maar
over in. Ook de gelovigen maken ‘al die dingen, het beginsel der smarten’ mee. Zij kunnen niet
als de bekende struisvogel de kop in het zand steken. Profetische geesten die met het Woord van
God in de hand de tekenen der tijden opmerken en doorzien, waarschuwen op tijd.

Een diaconale collecte
Maar wat werkt nu dit profetische bericht omtrent de naderende hongersnood in Antiochië uit?
De gelovigen daar gaan collecteren. Ze nemen voorzorgsmaatregelen. Dat is nooit uit den boze.
Zuinig leven om in barre tijden wat achter de hand te hebben, is zo verkeerd niet. En zorgdragen
voor  hongerlijdenden  is  een  dure  christenplicht.  Barnabas  had  zelf  indertijd  het  voorbeeld
gegeven door een akker te verkopen en de opbrengst ervan te besteden voor het onderhoud van
de armen.
Bij dit alles denkt men in Antiochië niet maar aan zichzelf. Integendeel, men denkt eerst aan
anderen en vooral aan de huisgenoten des geloofs, geloofsgenoten in Judea. Men vraagt zich
ook niet af: wat kan ik missen? Maar men kijkt vooral naar wat de ander niet kan missen. Men
moet ergens beginnen om nood te lenigen.

Als vandaag in onze wereld tweederde van de wereldbevolking hongerlijdt, kunnen zij die de
christennaam dragen, niet alles doen. Ze kunnen wel al het mogelijke doen. Wij ook. En ga dan
maar uit van de gulden stelregel: ‘Als wij zelf voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee
vergenoegd zijn’ (1 Tim.6 :  8). Dat hoort ook bij een rechte zendingsmentaliteit. Zolang als wij
bezig  blijven om onze schuren af te breken en steeds grotere te bouwen, zolang wij als rijke
dwazen ons geld blijven oppotten, liggen wij kennelijk niet wakker van de nood om ons heen en
zijn weinig of niet 'mission - minded'.

Terugkoppeling op Judea
Wij  moeten  ergens  beginnen  om  nood  te  lenigen.  En  waaraan  denken  de  christenen  van
Antiochië dan het eerst? Aan Judea. De collecte is een diaconale collecte voor de behoeftigen in
de moedergemeenten. Niet omdat het hemd nader is dan de rok. Maar als blijk van hartelijk
meeleven en als  getuigenis  van ware mededeelzaamheid  juist  ook ten aanzien van hen die
Antiochië  bediend  hadden  met  het  Evangelie.  Diaconaat  begint  dicht  bij  huis.  Bovendien
voorkwam men daardoor tevens, dat de getrouwen in Judea en Jeruzalem wellicht van de honger
uit dat land en uit die stad weg zouden trekken en dat daar dus geen evangelieverkondiging meer
zou plaatsvinden.

Diaconaat. Een leerzame gemeente moet ook een diaconale gemeente zijn. En daarbij richt zich
de blik eerst op Judea en Jeruzalem. Zo is het later in de zendingsgebieden waar de apostel
Paulus werkte, ook steeds geweest. Daar kunnen wij wel wat van leren. Solidariteit met Israël.
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Daar honger stillen, daar wonden lenigen, daar vooral de gelovigen de handen sterken. Ook in
het werelddiaconaat geldt de regel: ‘eerst de Jood en ook de Griek’ (Rom.1 : 16).

Tot aan het uiterste der aarde
En dan tenslotte nog iets. U vindt het in Handelingen 13 : 1 - 3. Er is sprake geweest van
gemeenteopbouwwerk  in  Antiochië.  De gemeente  is  bevestigd  in  de  leer  en  bevlogen met
diaconale motieven. Een gezonde gemeente, ja en zo wordt zij ook een zendende gemeente die
in de startblokken komt te staan om met het Woord van God de wijde wereld in te gaan. Deze
twee  dingen  gaan  altijd  samen  op.  De  gereformeerde  theologie  is  geen  zondige  theologie
(Michael Green), wanneer daarin de eer van God en de redding van zondaren hand in hand gaan.
Maar zij is tevens alleen een gezonde theologie, als ‘heel de wereld haar parochie is’ (John
Wesley).

Ongetwijfeld hebben de christenen in Antiochië zich het Woord van de Meester herinnerd:
‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken...’ (Matth.28 : 19). Dat zal ook onderwerp van het leren
(vs.26 van Hand.11) zijn geweest.

Een christenmens kan het Evangelie niet voor zich houden. Het moet de deur uit, de wereld in.
Ik heb eens gelezen van een man die zendeling werd, nadat hij een traktaatje gelezen had over
een christenjongen uit China die op zijn sterfbed lag; twaalf jaar oud. Over de stervende lippen
van de knaap kwamen deze woorden: ‘Wat zal ik mijn Meester antwoorden, als Hij mij in het
oordeel  vragen zal,  waarom ik  niet  meer  van Hem getuigd heb en wat  zal  ik  zeggen,  als
duizenden  van  mijn  volksgenoten  mij  zullen  aanzien  op  het  moment  dat  zij  worden
weggezonden door God en zij tegen mij zullen zeggen: 'Waarom heb jij ons niet verteld van
Jezus?’

Weten ook wij van deze schrik des Heeren? Worden wij wel gedrongen door de liefde van
Christus? De velden zijn wit om te oogsten.

Afgezonderd/ uitgezonden
Wat gebeurt er in Antiochië? Als Barnabas en Saulus de collecte in Jeruzalem hebben gebracht
en weer zijn teruggekeerd, wordt er een leidersbijeenkomst belegd. Profeten en leraars steken de
hoofden bij elkaar. Het Evangelie is eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dat is in
Antiochië met handen te tasten.

Men heeft echter het gevoel, dat men met dat Evangelie verder van huis moet gaan. Er is nog
een andere grote hongersnood in de wereld. Een geestelijke hongersnood. En wat zouden wij
daaraan kunnen doen?
Zo kan het vandaag ook onder ons ook wel eens zijn. U kent het misschien: dat brandend gevoel
van binnen, dat besef van de schrik des Heeren en de liefde van Christus. U zou vandaag nog op
een vliegtuig willen stappen en u laten afzetten onder een wilde stam in Afrika of op een
afgelegen gebied ergens in Siberië. Maar zo werkt dat in de zending niet.

Wat doen de Antiocheners? Ze gaan te rade met elkaar. Barnabas, de neger Simeon (= Simon
van Cyrene?), Lucius van Cyrene (Noord Afrika), Manahem die van ‘hogen huize’ was (met
niemand minder dan de viervorst Herodes (Antipas) opgevoed) en Saulus. Ze gaan te rade met
de Heere in de hemel, steken de handen omhoog en vragen: ‘Wat wilt gij, dat wij doen zullen,
Heere?’ Die vraag had Paulus al eens eerder gesteld.
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Een select gezelschap. Zij voelen aan, dat er wat gebeuren moet. Materiële nood lenigen, is een
christenplicht. Maar de wereld brood voor het hart geven nog veel meer. Het enig redmiddel om
aan het gericht van God te ontkomen, in die wereld aanwijzen en aanprijzen, dat bovenal. Maar
hoe moet dat? Denk vooral niet, dat zij zich wijs genoeg waanden om even een wereldwijde
zendingsstrategie op te stellen. 

Ze maken er een gebedszaak van, vasten en bidden. Ze laten er hun eten en drinken voor staan.
Ze houden een bidstond. Verloren tijd? Helemaal niet! Voordat wij op pad gaan, moeten we
eerst de wil van de Heere kennen. En denk dan maar niet, dat de Heere ons de weg niet wijst, als
Hij eerst ons hart in brand gestoken heeft.

De leiders van de christengemeente te Antiochië ontvangen de gunst des Heeren. De Heilige
Geest (via profetische stemmen) maakt het hen duidelijk, dat ze gaan moeten en ook wie er gaan
moeten. Barnabas en Saulus. Die twee worden apart gezet. Van Saulus had de Heere trouwens al
in een eerder stadium tegen Ananías gezegd: 'Deze is mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te
dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls' (Hand.9 : 15). 

En daar gaan ze dan. Nadat er nogmaals is gevast en gebeden. En nadat zij zijn toegerust met de
zegen van de gemeente door de handoplegging: ‘U gaat niet alleen; wij staan achter u’. De
gemeente van Antiochië moest twee leiders gaan missen. Natuurlijk is dat best een aderlating,
als een gemeente dienaren die haar gediend hebben in de opbouw van de gemeente, moeten

afstaan aan het zendingswerk.

Uit Francesco Giola, Paolo di Tarso
Libreria Editrice Vaticana. ISBN 88-209-46254
‘En hun de handen opgelegd hebbende, lieten 
zij hen gaan’ (Hand.13 : 3).

'One to one religion'
Maar zo is het goed. Zendingswerk is geen wild - west gebeuren, geen eenzaam avontuur,
geen ondoordachte opwelling van een enkeling. Daarom gaan zendelingen ook vrij algemeen
niet alleen op stap. Jezus had Zijn volgelingen twee aan twee uitgezonden (Matth.10). Ook
hier gaan er twee de deur uit. Twee mensen met twee verschillende karakters die ook wel
eens konden botsen (lees Hand.15 : 35vv).
Maar zij hadden wat om op terug te vallen, toen het ging spannen: een roeping van Godswege
en de zegen van de gemeente.

Zo is  het  wereldwijde  zendingswerk begonnen.  Op Cyprus  en in  Klein-Azië.  Zo heeft  het
Evangelie voet aan land gezet in Europa, in Griekenland en te Rome. Zo is het in Nederland
gekomen. Het is door Christus bevolen. Het is dicht bij huis gestart. Het is als een vuurvlam
gaan branden in mensenharten. 

Letten wij op deze drijfkracht van het zendingswerk. Zij die erop uittrekken met het Woord van
God in evangelisatie en zending, ook vandaag, hebben veel de duchten. Mensenharten laten zich
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nu eenmaal niet zomaar inwinnen voor de boodschap van onverdiende genade. En de machten
en krachten van het heidendom zijn sterk. Bovendien is onze kracht zwak. Wie ligt er op zijn tijd
niet als een moedeloze tegen de vlakte?

Vergeet één ding echter nooit. Is uw begin uit God of niet? Zijn wij werkelijk afgezonderd, dat
is uit de wereld getrokken en toegewijd aan de dienst des Heeren? Dan kennen we het geheim
van een onverzettelijk bezig zijn in het werk waartoe God ons geroepen heeft. Die zaak kan niet
mislukken. Want het is onze zaak niet.  Het is de zaak van Hem Die gezegd heeft:  ‘Mij is
gegeven alle macht in hemel en op aarde’ (Matth.28 : 18).

In een Anglikaanse kerk in Pafos (Cyprus) maakte ik enkele jaren geleden een kerkdienst mee.
De voorganger had het over een ‘one to one religion’ (een godsdienst van man tegenover man).
Een prachtige uitdrukking. Zal het Evangelie niet werken in deze door boze machten bezeten
wereld, als ik - heel persoonlijk - mijn schuld inlos, die ik heb tegenover elk mens die God op
mijn weg plaatst en als ik hem betuig, dat er een Naam is onder de mensen gegeven waardoor
wij moeten, kunnen en mogen zalig worden. Evangelisatie van man tot man.
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