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Vraag nr. 004 (1 - 5 - ‘13).

In Handelingen 4:36-37 wordt gesproken over mensen die hun eigen akker verkochten, om de

armen te eten te geven. Waarom wordt van al die mensen alleen Jozef bij name genoemd en al

die anderen niet? - is de vraag van Jan.

Hallo Jan, 

Ik heb de vraag die je mij toestuurde, hierboven wat uitgebreider geformuleerd, zodat hij nog

wat gemakkelijker te lezen is voor anderen. Maar de inhoud blijft dezelfde.

Mooi, dat jou dat verschil tussen dit vers en die andere verzen opvalt. Meestal wordt hier geen

aandacht aan besteed. Maar het heeft wel een reden, dat Lucas, die het boek Handelingen heeft

geschreven, dit zo speciaal vermeldt. Lucas was namelijk een goed schrijver, die zijn verhaal zorgvuldig

opbouwde. Deze opmerking had dan ook een doel.

Het gaat hier namelijk om Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas kreeg, zoals je in vers 36

leest. En wat Lucas hier als een goed schrijver doet, is: met dit korte verhaaltje voorbereiden wat hij in

volgende hoofdstukken nog meer over deze man gaat schrijven. Met andere woorden, hij stelt hem

hier alvast voor. Als hij het later over hem heeft, weet je over wie het gaat.

Bemoediger

Hij had ook redenen om over hem te schrijven. Want Barnabas heeft een grote rol gespeeld bij de

verkondiging van het Evangelie en het stichten van gemeenten.

Bovendien geeft dit vers alvast een goed beeld van hem. Barnabas betekent ‘zoon van de vertroosting’.

En die naam drukt exact uit wat voor iemand hij was: een bemoediger, iemand die mensen troostte,

aanmoedigde, een hart onder de riem stak, naast hen stond. Voor velen was hij tot zegen en een

voorbeeld voor ons allemaal. Hij kon oprecht blij zijn met alle goede dingen die hij bij de mensen en in

de gemeenten aantrof. En hij bemoedigde hen erin, om met die dingen door te gaan en Jezus te

blijven volgen. Een voorbeeld daarvan lees je in Handelingen 11:23-24.

Prachtig, dat Lucas op zo’n mooie manier hem heeft ingeleid, zodat wij ons gaan afvragen: ‘Waarom

vertelt hij dit?’

Arie van der Stoep 1 mei 2013
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