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BIJBELLEZINGEN 2020-2021

De brieven van Paulus aan 

de Gemeente te Thessalonica

BIJBELLEZEN
In Thessaloníca

171En door 1 Amfípolis 2 en Apollónia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te 3 Thessaloníca, 
alwaar een synagoge der Joden was.
2En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang handelde hij met hen 4 uit 
de Schriften,
3Dezelve 5 openende, en voor ogen stellende, a dat de Christus moest lijden en opstaan uit de 
doden, en dat deze Jezus is 6 de Christus, Dien ik, zeide hij, ulieden verkondig.
4 b En sommigen uit hen 7 geloofden en werden Paulus en Silas 8 toegevoegd, en van 9

godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen 10 niet weinige.
5Maar de Joden 11 die ongehoorzaam waren, 12 dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen, 
uit 13 de marktboeven, en 14 maakten dat het volk te hoop liep, en beroerden de stad; en op het 
huis van 15 Jason 16 aanvallende, zochten zij hen 17 tot het volk te brengen.
6En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad, 
roepende: c Dezen, die de wereld 18 in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen;
7Welke Jason in zijn huis genomen heeft; en al dezen doen tegen de 19 geboden des keizers, d

zeggende dat er 20 een andere Koning is, namelijk een Jezus.
8En zij beroerden de schare en de oversten der stad, die dit hoorden.
9Doch als zij van Jason en de anderen 21 vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan.

In Beréa
10En de broeders zonden terstond e des nachts Paulus en Silas 22 weg naar Beréa; welke 23 daar 
gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden.
11En dezen waren 24 edeler dan die te Thessaloníca waren, als die 25 het Woord ontvingen met alle 
26 toegenegenheid, f 27 onderzoekende dagelijks 28 de Schriften, of deze dingen alzo waren.
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BIJBELLEZEN
1 PAULUS en Silvánus en Timótheüs aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God den 

Vader en den Heere Jezus Christus: Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus 

Christus.

2 Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden;

3 Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de 

verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader;

4 Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God.

5 Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den 

Heiligen Geest, en in veel verzekerdheid; gelijk gij weet hoedanigen wij onder u geweest zijn om 

uwentwil.

6 En gij zijt onze navolgers geworden en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in veel 

verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;

7 Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedónië en Acháje.

8 Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedónië en Acháje, maar 

ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van node hebben iets 

daarvan te spreken.

9 Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God 

bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen,

10 En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk

Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.

WIE KENT HET NIET?
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DE GEMEENTE VAN

THESSALONIKI

Handelingen 17

In Thessaloníca

1. En door 1Amfípolis 2 en Apollónia 
hun weg genomen hebbende, 
kwamen zij te 3Thessaloníca, alwaar 
een synagoge der Joden was.

Kantekeningen

1. 1[17:1] Een stad van Macedonië, niet 
ver van Filippi, alzo genaamd omdat 
zij van beide zijden met de zee 
omringd was.

2. [17:1] Een stad mede in Macedonië, 
bij Thessalonica.

3. [17:1] Een van de voornaamste 
steden van Macedonië, aan een 
langen inham van de Egeïsche Zee 
gelegen, alzo genaamd omdat de 
koning Filippus aldaar de Thessaliërs
had overwonnen.

THESSALONIKI

• Thessa (= Thessalië) | Niki  (Nikè
= overwinning) 

Stichting

• 315 voor Christus gesticht door 
Kassandros

• Vernoemd naar zijn vrouw 
Thessalonikè, 

• Halfzus Alexander de Grote, 
– Haar vader Philippus II van 

Macedonië noemt zo naar de 
overwinning (nikè) 

– die hij in Thessalië had behaald. 

Paulus 

• Omstreeks 50 na Christus 

• Hoofdstad van Keizer Galerius
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PAULUS IN THESSALONICI

• Handelingen 17: 1

– …. kwamen zij te 3Thessaloníca, alwaar 

een synagoge der Joden was.

• In brief zelf (1 T. 2)

1. Want u weet zelf, broeders, van onze 

komst bij u dat die niet tevergeefs is 

geweest.

2. Maar, hoewel wij tevoren geleden 

hadden en in Filippi smadelijk 

behandeld waren, zoals u weet, hebben 

wij toch in onze God vrijmoedigheid 

gekregen om het Evangelie van God tot 

u te spreken, te midden van veel strijd.
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INLEIDING BIJBELBOEK (SV)
• Paulus te Thessalonica, 

– de hoofdstad van 

Macedonië, 

– Sticht gemeente aldaar

– Vanwege vervolgingen 

moet hij weg

– Vlucht met Silas en 

Timotheüs naar Berea, 

– en vandaar naar Athene

– Timotheüs en Silas

blijven in Berea
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HANDELINGEN 17: 4
2. En Paulus, gelijk hij gewoon 

was, ging tot hen in, en drie 
sabbatten lang handelde hij 
met hen 4 uit de Schriften,

3. Dezelve 5 openende, en 
voor ogen stellende, a dat 
de Christus moest lijden en 
opstaan uit de doden, en 
dat deze Jezus is 6 de 
Christus, Dien ik, zeide hij, 
ulieden verkondig.

4. bEn sommigen uit hen 7

geloofden en werden 
Paulus en Silas 8

toegevoegd, en van 9

godsdienstige Grieken een 
grote menigte, en van de 
voornaamste vrouwen 10

niet weinige.

5 Dat is, met klare getuigenissen uit dezelve zekerlijk bewijzende. 

- Ps. 119:130  De opening Uwer woorden geeft licht, de 

slechten verstandig makende.

- Luk. 24:32  En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet 

brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg en als Hij 

ons de Schriften opende?

a Matth. 16:21. Luk. 24:46. verwijsteksten

- Matth. 16:21  Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te 

vertonen dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel 

lijden van de ouderlingen en overpriesters en 

schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage 

opgewekt worden.

- Luk. 24:46  En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo 

moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden 

dage;

- 6 De ware beloofde Messias, Joh. 1:42. verwijsteksten

Toegevoegd

- Geschonken. Door lot toebedeeld

- ‘Zij voegden zich bij Paulus en Silas’ (NBG) of ‘zij werden 

toegevoegd aan Paulus en Silas nl. door God’ (SV). Voor deze 

laatste vertaling pleit wel, dat in het boek Handelingen de 

groei van de gemeente als een daad van God wordt gezien; 

Hij is Degene die mensen toevoegt (vgl. Hand.2:41 ,47; 5:14; 

11:24; 14:27).

HANDELINGEN 17
• 5 Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, dit benijdende, 

namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven, en 

maakten, dat het volk te hoop liep, en beroerden de stad; en 

op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk 

te brengen.

– HSV Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen 

enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een 

oploop en verstoorden de orde in de stad; en zij kwamen op het huis van 

Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen.

• 8 En zij beroerden de schare, en de oversten der stad, die dit 

hoorden

– HSV En zij brachten de menigte en de bestuurders van de stad, die dit 

hoorden, in verwarring.

13

14



8-10-2020

8

HANDELINGEN 17
9. Doch toen zij van Jason en de anderen genoegdoening (= 

een borgsom)  ontvangen hadden, lieten zij hen gaan.

10. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas
weg naar Beréa; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen 
naar de synagoge der Joden;

11. En dezen waren edeler (= van betere gezindheid), dan die 
te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met 
alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de 
Schriften, of deze dingen alzo waren.

12. Velen dan uit hen (= uit de Joden) geloofden, en van de 
Griekse achtbare vrouwen en van de mannen niet weinige.

13. Maar toen de Joden van Thessalonica verstonden, dat het 
Woord Gods ook te Beréa door Paulus verkondigd werd, 
kwamen zij ook daar en bewogen de scharen.

14. Doch de broeders zonden toen van stonde aan Paulus 
weg, dat hij ging als naar de zee; maar Silas en Timotheüs 
bleven aldaar
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BEREA & PAULUS

IN BEREA

1 Thessalonicenzen 3

• Timotheüs en Silas in Athene

• Paulus bezorgd over gemeente

• Zendt Timotheüs om haar te 

versterken; 

Timotheus terug

• Vertelt positief nieuws over T

• Paulus schrijft brief
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1E BRIEF THESSALONICENZEN

• Silvanus = Silas
• Handelingen 15 – Silas & Scheiding met Barnabas

• (Handelingen 17: 4 – En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan)

• 2 Kor. 1:19 Want de Zone Gods, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvánus

en Timótheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem.

• 2 Thess. 1:1 PAULUS en Silvánus en Timótheüs aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God onzen 

Vader en den Heere Jezus Christus:

• 1 Petr. 5:12 Door Silvánus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, 

vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat.

Vers 1: Paulus, Silvanus & Timotheüs

• Paulus 'eerdere brieven zijn expliciet gericht aan gemeenten (vgl. 2 Thess 1: 1; Gal 

1: 2; 1 Cor 1: 2; 2 Cor 1: 1), maar zijn latere brieven aan gemeenten zijn 

afwisselend gericht aan “al Gods geliefden ... , geroepen om heiligen te zijn ”(Rom

1: 7); “Alle heiligen” (Fil. 1: 1); “De heiligen en getrouwe broeders in Christus” (Kol 

1: 2); “De heiligen die ook trouw zijn in Christus Jezus” (Ef. 1: 1).

Vers 1: Aan de gemeente

1 THESS. 1: 1 

• Gemeente = Ekklèssia = ἐκκλησία, "kerk, vergadering"

• Wordt nadrukkelijk bij genoemd: van God / Christus

• Een gezelschap van gelovigen in Jezus – Jood en heiden!

• synoniem συναγωγή, “synagoge” werd steeds meer gereserveerd 

voor een Joodse gemeente

Vers 1: … IN God de Vader

• Gelovige gemeenschap = niet de kerk van God genoemd, maar de kerk "in God". 

• Ongebruikelijk: Wel ROEMEN IN God (Romeinen 2:17; 5:11) of

• VERBORGEN ZIJN IN God (Efeze 3: 9; Kolossenzen 3: 3). 

• IN (Jezus) Christus’ = de deelname van gelovigen aan het herrezen leven van 

Christus of hun lidmaatschap van Zijn lichaam.

Vers 1: … IN de Heere Jezus Christus

19

20

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=47&hf=1&ind=3#vers19
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=53&hf=1&ind=3#vers1
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=60&hf=5&ind=3#vers12
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NOG EENS…

• Woorden getuigen van verheven plaats die de verrezen 

Christus inneemt in de gedachten van Paulus en zijn collega's

• God en Christus zijn volledig één in de redding van gelovigen 

en in hun onderhoud in de geestelijke gemeenschap.

In God en IN Christus 

• Dat is, die den Naam van God den Vader en van Jezus 

Christus belijden. Zie Joh. 17:3. Of: die door de kracht Gods 

des Vaders in Christus is geroepen. Waardoor de ware 

gemeente wordt onderscheiden van heidenen en Joden.

Kantekening

MATTHEW HENRY

• Van deze gemeente wordt 

gezegd, dat zij in God de 

Vader, en de Heere Jezus 

Christus is. De heidenen 

onder hen waren van de 

afgoden tot God bekeerd 

en de Joden onder hen 

geloofden dat Jezus de 

beloofde Messias was. 

• Allen waren toegewijd aan 

God de Vader en de Heere 

Jezus Christus.

Calvijn:

En moet nergens een 

gemeente zoeken, daar waar 

God overste is en waar 

Christus regeert.

Er is geen andere gemeente 

dan die IN God gefundeerd 

is, die onder het Vaandel van 

Christus verzameld is en die 

IN Zijn Naam verenigd is.
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GENADE ZIJ U EN VREDE

• Hebreeuwse wijze van spreken

• Alle geestelijke en lichamelijke welstand; 

• Genade = de oorsprong / fontein van alle weldaden Gods over ons, 

• Vrede = de vruchten en het gevoelen van dien. 

• Zie Ps. 63:4. Joh. 16:33. Rom. 5:1. Filipp. 4:7. verwijsteksten

– Ps. 63:4  Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen 
zouden U prijzen.

– Joh. 16:33  Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In 
de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de 
wereld overwonnen.

– Rom. 5:1  WIJ dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij 
God door onzen Heere Jezus Christus;

– Filipp. 4:7  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten 
en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

MATTHEW HENRY

• De begroeting. 

• Genade zij u en vrede van God onze 

Vader en de Heere Jezus Christus. 

• De vrije genade of gunst van God is het 

begin van alle vrede en welvaart die wij 

kunnen genieten. 

• Daar al het goede van God komt, kan 

door zondaars geen goed verwacht 

worden dan alleen van God in Christus. 

• En het beste goed kan verwacht worden 

van God als onze Vader ter wille van 

Christus
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VERS 2, 3 EN 4

• Eucharistie – Danken, wanneer wij gedenken (aan u denken) / aan u allen 

denken

• Gedenken = in gedachten brengen / ons u herinneren ➔ VOORBEDE DOEN!

2 Wij danken God altijd over u allen, uwer 

gedachtig zijnde in onze gebeden;

• Werk van uw geloof =

• Arbeid van de liefde =

• Verdraagzaamheid van de hoop = 

3 Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, 

en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der 

hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God 

en Vader;
1 Thessalonicenzen 5:8
Maar wij, die van de dag zijn, laat ons 
nuchter zijn, aangedaan hebbende het 
borstwapen des geloofs en der liefde, 
en tot een helm, de hoop der zaligheid.

GELOOF, LIEFDE EN HOOP

• Zaligmakende zegeningen

– (1) Hun geloof en hun werken van geloof. Hun 

geloof was een waar en levend geloof, omdat het 

een werkend geloof was. Waar een oprecht geloof 

is, zal het werken. 

– (2) Hun liefde en hun arbeid van liefde. Liefde zal 

zich tonen door haar arbeid. 

– (3) Hun hoop en de verdraagzaamheid van de 

hoop. Waar een goed gegronde hoop op eeuwig 

leven is, zal dit zichtbaar worden door de 

beoefening van verdraagzaamheid.

13 En nu blijft 

geloof, hoop 

en liefde, 

deze drie; 

doch de 

meeste van 

deze is de 

liefde.

25

26



8-10-2020

14

VERS 4

• GENADEGAVEN VAN GOD =

• Oprecht, voor onze God en Vader zijn. Onder het oog van God.

• Komen voort uit Gods verkiezende liefde

• Zo roeit hij tegen deze stromen op naar de bron en dat was Gods 

eeuwige verkiezing. 

• De verkiezing van God is naar Zijn welbehagen en louter genade, niet 

terwille van enige verdienste van degenen die verkozen zijn. 

• De verkiezing van God kan gekend worden aan de vruchten daarvan.

4 Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God.

• Dat wij bemind zijn door God, is een goede reden om van elkaar te 

houden. 

Geliefde broeders

VRAGEN IN GROEPJES

1. Handelingen 17 vertelt ons van Paulus Zendingsreis naar Tessalonica. Wat wordt 
over Thessalonica gezegd in Handelingen 17? Wat is de kern van de boodschap 
van Paulus?

2. Lees 1 Thessalonicenzen 1: 1 - 3 en schrijf voor jezelf zo veel mogelijk vragen op. 
Bijvoorbeeld de vraag wie Silvanus was? En Timotheus en wat die laatste met 
Thessalonica heeft? Wat betekent het dat de gemeente IN God de Vader en de 
Heere Jezus Christus is. Onze Vader en niet MIJN Vader: hoezo? Wat betekent 
Heere, en Jezus, en Christus? Wat is een gemeente eigenlijk? Enz. Enz.

3. Noteer eerst de vragen en ga dan pas de Bijbel met Uitleg of iets anders lezen!
4. Lees op internet eens Inleiding Thessalonicenzen
5. Zijn vragen nu opgelost? Welke staan nog open?
6. Wat zijn a) het werk uws geloofs, (b) en den arbeid der liefde, en (c) de 

verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus? Probeer dat eens in 
eigen woorden te omschrijven? Bent je in dat geloof en toon je ook die werken?

7. Wat is de verkiezing van God, die in vers 4 wordt genoemd. Hoe denkt u / denk 
jij over de verkiezing?
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Paulus schrijft de Tessalonicenzen. 

Schilderij van Jan Lievens (1629).
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