
 
 

 
Welkom allen op deze zondag 18 oktober 2020! 
 
Vandaag gaat het over Barnabas en hoe hij en de vroegere kerk een voorbeeld voor ons is (Handelingen 4: 32-37). 
 
Vraag 1: Wat is de kerk? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Vraag 2: Wat is het belangrijkste voor de kerk? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Vraag 3: Hoe bereiken we dat? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Kerkblad 
Nieuwpoort  



 
 

 

 
Geef alle vakjes die met zending te maken hebben een kleur.  

De overgebleven woorden vormen een zin die Jezus zei tegen zijn discipelen.  
Evangelie Behandel Voorlezen anderen prediken 

Kinderbijbels geven zendingsoffer Kerken bouwen Kindertehuizen 
oprichten 

Gevangen bezoeken  

zoals  Iemand helpen je Naar iemands 
probleem luisteren 

zou  

Van Jezus vertellen Zingen verzorgen Scholen bouwen Voedsel uitdelen 

willen Film over Jezus 
draaien 

Mensen leren lezen 
en schrijven 

bidden Vliegen om te 
helpen 

dat  ze  Brieven schrijven 
aan gevangenen 

jullie Een kaartje sturen 
met een 
bemoediging  

Over moelijke paden 
in de bergen lopen 

Samen delen Duidelijk voor je 
mening uit durven 
komen 

Van lelijke mensen 
houden 

behandelen.  

Oplossing: 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Een fijne zondag verder en een goede (en gezonde) herfstvakantie toegewenst! 

De groep mensen die het geloof had aanvaard, 
leefde eendrachtig samen. Geen van hen 
beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk 
eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. 
De apostelen bleven met grote kracht getuigen van 
de opstanding van de Heer Jezus, en God 
begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed 
enig gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, 
verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen 
en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld 
naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. 
Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die 
van de apostelen de bijnaam Barnabas had 
gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ 
betekent. Hij bezat een akker, die hij verkocht, 
waarna hij het geld naar de apostelen bracht.  

Verklaring:  

Hier lees je hoe de kerk in het begin was. 
eendrachtig = zonder ruzie te maken 
De apostelen = dat zijn de discipelen. 
Getuigen = dat is vertellen wat ze zelf meegemaakt 
hadden.                                                                
Begunstigde = dat is dat Hij hen zegende. Niemand 
kwam iets te kort.  

In deze eerste kerk was veel liefde en 
opofferingsgezindheid. Als je blij bent dat je door 
Jezus een nieuw begin hebt kunnen maken in je 
leven dan ga je het ook aan anderen vertellen. Tot 
aan het uiterste der aarde. Dat heet zending of 
evangelisatie (als het wat dichter bij huis is). 

 


