
Les 12: Paulus en Barnabas in Ikonium, Listra en Derbe 
Voorbereide leeswerk vir die aanbieder 

Handelinge 14: 1 - 28 

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les 

Enige Griekse lekkerny soos baklava of Griekse melktert 

Lesinhoud 

Hulle slegte ervaring in Antiogië in Pisidië het Paulus en Barnabas nie moedeloos 

gemaak het. Hulle het eenvoudig aanbeweeg na die volgende stad, Ikonium. Hulle was 

nogsteeds vol van die Heilige Gees se krag en blydskap. In Ikonium het hulle, soos 

gewoonlik, na die sinagoge gegaan en daar met die mense oor Jesus begin praat. 

Ikonium was ‘n groot handelstad op die pad tussen Asië en Sirië en die belangrikste 

stad op Paulus se eerste sendingreis. In Ikonium sou dit met Paulus en Barnabas baie 

dieselfde gaan as in Antiogië.  

‘n Groot klomp mense (Jode en nie-Jode) het tot bekering gekom. Die Jode was 

weereens baie ontevrede hieroor. Hulle het begin om die res van die stad teen Paulus 

en Barnabas op te steek. Vals stories is versprei en mense het agterdogtig begin raak 

oor die twee. Gevaar het weereens gedreig maar hulle het die moed gehad om voort 

te werk in die stad. Paulus is hier in Ikonium op ‘n stadium so erg met klippe gegooi 

dat van die mense saam  

met hom gedink het hy is dood. Daar is nie in die Bybel ‘n ander geval van iemand wat  

‘n steniging oorleef het nie! Paulus se “lyk” is as onrein gesien en tot buite die 

stadsmure gesleep. Maar hy het opgestaan en te voet teruggegaan na die stad toe en 

verder gepreek! Wat ‘n wonderwerk! Paulus en Barnabas was nie bang nie en het 

aangehou om die mense te vertel van God se goedheid. In die middel van erge 

vervolging is die dissipels nogsteeds vervul met blydskap en die Heilige Gees. Hulle het 

wonderwerke en allerhande buitengwone dinge gedoen. Die mense van Ikonium was 

later heeltemal verdeeld. Paulus en Barnabas se teenstanders het toe met 

stadsraadslede saamgesweer en besluit om die twee te laat vang. Hulle wou die twee 

eers ‘n goeie pak slae gee en daarna met klippe doodgooi. Gelukkig het Paulus hulle 



daarvan te hore gekom en kon hulle betyds uit die stad vlug. Hierdie twee wys vir ons 

dat dit opregte toewyding verg om ‘n dissipel van Jesus te wees. 

Paulus en Barnabas het van Ikonium na Listra (sowat 40 km weg van Ikonium) en Derbe  

(nog ‘n verdere 80km weg) gegaan en hulle goeie nuus oor Jesus ook hier aan die 

mense gaan vertel. Listra en Derbe het nie eintlik ‘n Joodse gemeenskap gehad nie en 

die sendelinge het nou die woord versprei aan suiwer heidene.  In Listra genees hulle 

‘n man wat van sy geboorte af kreupel was. Die man het geloof in Jesus gehad en was 

gereed om Jesus se krag te ontvang. Die mense was so beïndruk dat hulle gemeen het 

die twee manne is eintlik Griekse gode. Barnabas is Zeus genoem (Die Griekse 

oppergod). Zeus was eintlik so belangrik dat hy nie gewerk het nie. Vir Paulus het hulle 

Hermes genoem (die Griekse gode se woordvoerder). Die stiller Barnabas het hulle  

aan Zeus herinner en die harde werker en geneser (Paulus) aan Hermes. Hierdie gode 

is in Listra in die Romeinse tyd vereer en die mense het gedink die gode het hulle stad 

spesiaal kom besoek! En Paulus kon so goed praat (hy was so welsprekend)! Sekerlik 

was hy ‘n god! Die legende in Listra was dat daar lank terug twee gode na die dorp 

gekom het. Hulle het nêrens gehad om te bly nie en niemand wou hulle huisves nie. ‘n 

Bejaarde egpaar het hulle toe slaapplek gegee. Die gode het toe die ander mense almal 

doodgemaak en net die twee ou mense gespaar. Paulus en Barnabas se wonderwerke 

het die mense aan die gode herinner en hulle sou nie weer die fout maak om ongasvry 

te wees nie! Daarom het hulle ‘n groot ophef van die twee sendelinge gemaak. 

Paulus en Barnabas was nie tevrede met hierdie helde verering nie en het die mense  

probeer reghelp. Hulle was so geskok en bedroef dat hulle sommer hulle klere geskeur  

het. In stede van ENIGE Griekse gode aanbid, moes hulle die ware God aanbid. Christus  

moes vereer word, nie mense nie. Alles wat ons ontvang kom van God af. Beide Paulus 

en Barnabas glo dat natuurverskynsels soos reën en goeie oeste net jou geloof moet 

versterk.  As jy twyfel aan God se bestaan, kyk dan net na die natuur. Dit sou nie help 

om offers te bring aan sinnelose gode nie. 

Daarna vertrek die twee na Derbe, toe terug na Listra, Ikonium en Antiogië.  Op hulle 

terugreis deur Ikonium moedig hulle die Christen volgelinge aan om getrou te bly. 



Paulus het besef die jong gemeentes kort bemoediging. Hulle wys ook nuwe leiers aan 

en bemoedig die mense deur hulle te vertel dat swaarkry deel is van groei in die geloof.  

Daar is gebid en gevas en vir oulaas gepreek en toe is die gelowiges aan God opgedra.  

Daarna het Paulus en sy geselskap teruggevaar na die moedergemeente in Antiogië, 

wat hulle op hierdie eerste sendingreis gestuur het. 

Vragies vir slim oortjies 

• Watter twee Griekse gode het die mense gedink is Paulus en Barnabas? 

• Wat was die legende in Listra oor die gode se besoek? 

• Hoe het hierdie verering vir Paulus en Barnabas laat voel? (Hulle was geskok en  

hartseer.) 

Plakkers 

Kom ons soek die plakkers vir: “Paulus en Barnabas in Ikonium, Listra en Derbe.” Plak  

dit nou op die regte plek in jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag 

se roete. 

Besprekingspunte 

• Wie hou nie van erkenning nie? 

• Waarvoor kry ons vandag erkenning? (leiers, kapteins, erekleure ens.) 

• Watse les leer Paulus en Barnabas vir ons in hierdie verhaal oor heldeverering? (Net  

God verdien ons verering.) 

Lewensles 

Al hou ons daarvan as mense ons vereer, kom alle eer net aan God toe. 

Ons gebed vir vandag 

Here Jesus, ons wil U loof en prys en U naam vereer. U is die God van alle gode. Die  

skepper van die hemel en die aarde en die see. Dankie dat u soveel goeie dinge vir ons  

gee. Amen 

Idees vir VET pret 

Enige Griekse lekkerny soos baklava of Griekse melktert. Dit kan ons herinner dat 

Paulus en Barnabas amper vereer is as Griekse gode. 

Vers vir die week 



Handelinge 14: 3 

“Ten spyte hiervan het die apostels ‘n geruime tyd in die stad gebly en in vertroue op 

die Here onbevrees gepreek. Die Here het ook die boodskap van sy genade bevestig 

deur die apostels tekens en wonders te laat doen.” 

Net vir die lekker 

Skryf die name van ‘n paar bekende mense op papiertjies neer. Dink aan filmsterre, 

sportsterre en sangers. Verdeel die klas in twee groepe. Een maat kry ‘n beurt om ‘n 

naam te trek en dan aan die res van die groep binne ‘n minuut te verduidelik wie dit 

is. Nou is dit die ander groep se beurt. Laat elke maat ‘n beurt kry en kyk wie kon die 

meeste name binne een minuut reg raai. Paulus en Barnabas is verkeerdelik as BAIE 

belangrike mense aangesien. 


