
11-11-2020

1

BIJBELLEZING

1 THESSALONICENZEN 1:1-10

11 november 2020

Kruiningen. JR van Vugt vdm

1 THESSALONICENZEN 1: 1-10
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.
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TERUGBLIK VOORGAANDE KEER

1. PAULUS en Silvánus en Timótheüs aan de gemeente der Thessalonicenzen,

– Paulus

• Stelt zichzelf niet verder voor, is ook niet nodig

• Kortgeleden…

– En Silvanus (Silas) en Timotheüs

• Zendingsteam via Via Egnatia vanuit Filippi, na gezicht Troas

• Via Thessalonica naar Berea naar Athene en Korinthe 

– Thessalonica

• Neemt het Evangelie aan

• Blijdschap en dankbaarheid overheersen

– Boodschap voor jonge christenen (net tot geloof gekomen)

– Boodschap voor jonge gemeente (net ontstaan) 

VERS 1
• …welke is in God den Vader en den Heere Jezus Christus:

– De gemeente 

• is IN God de Vader en IN de Heere Jezus Christus

• Identiteit van de gemeente (wie ze is | waar ze uit bestaat en in 
bestaat)

• God

– Zijn wij IN God de Vader en IN de Heere Jezus Christus?
• Kolossenzen 1: 12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam 

gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het 
licht; 13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en 
overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; 14 In 
Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de 
vergeving der zonden;

• Wat is onze identiteit? Wie ben ik?

– Ik leef niet meer, maar Christus leeft IN MIJ

– Wat is de grond van mijn bestaan…Waar sta ik op?
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VERS 1
• Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den 

Heere Jezus Christus. 

• Diepe woorden bij Paulus. 

– Genade en vrede zijn van God in Christus, verdiend 

door Hem en uitgedeeld uit genade

– Geen goedkope genade en vrede!

– Jezus geeft de genade aan Zijn discipelen 

• Mijn genade en vrede geef Ik u en laat Ik u

– en Paulus geeft die weer door aan zijn bekeerlingen, 

de jonge gemeente 
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DANKGEBED VOOR THESSALONICA
2 Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze 
gebeden;

– Sterke bewoordingen (ook vs 3: zonder ophouden gedenken)

– Paulus dankt vaker in zijn brieven voor de gemeente 
• Dankt voor het werk van de Heere in hun hart.

– In hoofdstuk 5: 17 & 18
• Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in 

Christus Jezus over u.

– De grond voor het gebed is de herinnering van Paulus, het 
gedenken en dat is voor hem een belangrijk ding. In Romeinen 1:9 
schrijft Paulus: 

• Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest, in het evangelie van 
Zijn Zoon, hoe ik zonder nalaten aan u gedenk. 

– Hetzelfde woord voor gedenken wordt in Deuteronomium 7: 18 
gebruikt door Mozes waar hij schrijft: 

• vrees niet voor hem: gedenk steeds wat de HEERE, uw God aan Farao en 
aan alle Egyptenaren gedaan heeft.  

– Dankend Gedenken: Ijver om God te dienen en erkennen dat Hij 
geeftG
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VERS 3
• 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;

• Werken van Geloof (loyaliteit en vertrouwen)

• Arbeid van de Liefde (tot God en naaste)

• Verdraagzaamheid van de Hoop (op wederkomst)

– Geduld

– Voortgaan, ondanks tegenstand

• Hebreeën 12

• laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons 

voorgesteld is

– Uithouden te midden van chaos, zorg, moeite en verdrietG
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GEMEENTE IS IN STRIJD

• …en Paulus maakt zich zorgen (over jonge gemeente)

• In hfd 3 lezen we

– 6 Maar als Timotheüs nu van ulieden tot ons gekomen was, en ons de 

goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij 

altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begerig zijnde om ons te 

zien, gelijk wij ook om ulieden;

– 7 Zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood 

vertroost geworden door uw geloof;

– 8 Want nu leven wij, indien gij vast staat in den Heere.
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VERS 4
• Wetende, geliefde broeders, uw 8verkiezing 9van 

God.
– Jonge gemeente en jonge gelovigen, veel strijd en 

tegenwerking

– Je bent geliefd, door ons, door God en verkoren!

• Doel van deze introductie in de brief is BEMOEDIGING!
– Paulus wijst op de vruchten en het vertrouwen in de Heere

– In vers 4 legt hij het fundament van hun geloven, liefhebben en 
hopen

– Geliefde broeders… kinderen van één huisgezin, waarvan God 
de Vader het Hoofd is. 

• Ze zijn niet alleen van Paulus geliefd, maar ook door God. Ook de 
KT wijzen op die mogelijkheid. Ze zijn geliefd door God. God 
kent hen, zorgt voor hen, heeft Zijn zorg voor hen

– Verkozen:V
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VERKIEZING EN TROOST

• Doel van de brief is BEMOEDIGING voor jonge 

christenen

• De door God beminde broeders zijn de door Hem 

uitgekozenen en uitgelezenen om Hem, de Heere te 

dienen en te verheerlijken. 

• Zei Jezus dit ooit niet ook van Zijn discipelen: 

– 'Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren en Ik 

heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en dat 

uw vrucht blijve...? Johannes 15: 16

T
ro

o
st

 v
a

n
 d

e 
v

er
k

ie
zi

n
g

9

11



11-11-2020

6

VERS 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.

– Het Evangelie is niet allen in WOORDEN geweest. 

– God, Die begonnen is met de gemeente (Troost van de 

Verkiezing) heeft Zijn Evangelie, gesproken door het 

Zendingsteam, gezegend. 

– Geloof, liefde en hoop zijn de vruchten in het leven van de 

gemeente

– Op grond van en door de verkiezing van God is het Evangelie 

krachtig geweest. 

• God verkiest en God zendt goedertieren Evangeliedienaars

• Ons Evangelie = het gesproken Woord door ons

• De boodschap van de Gekruisigde, Opgestane en Komende 
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VERS 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.

– Evangelie = het KRACHTIGE Woord

– Evangelie is het Krachtige Woord in de Heilige Geest

• Romeinen 1:16 – Ik schaam mij het Evangelie niet, want het is een 

kracht Gods tot zaligheid!

– Evangelie = zekerheid

• De zekerheid van Paulus, Silas en Timotheus

• Vrijmoedigheid
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VERS 6
• En gij zijt onze navolgers geworden en des Heeren, het Woord 

aangenomen hebbende in veel verdrukking, met blijdschap des Heiligen 
Geestes;

– Onze navolgers (geen na-apers, maar navolging)

• Belangrijk dat de gemeente in het gedrag van de voorgangers zich 
kan spiegelen. Dit houdt dan ook de voorgangers een spiegel 
voor!

– Ons en van de Heere

– Ze hebben het Woord aangenomen (in veel verdrukking)

– Verdrukking en blijdschap van de Geest

• KT: 16 Dat is, door den Heiligen Geest in u gewerkt. Want verdrukking 
moeten soms ook anderen lijden, maar daarover verheugd te zijn, omdat 
zij Christus hierin gelijkvormig worden, is een werk van den Heiligen 
Geest in de gelovigen.

– Getuigen in 2020: Woord van God aannemen in Vreugde, 
ondanks verdrukkingen!
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NAVOLGERS VAN CHRISTUS!
• Geen partijschappen aub!

– 9 God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn 

Zoon Jezus Christus, onzen Heere.

– 10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, 

dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat 

gij samengevoegd zijt in eenzelfdenzin, en in een zelfde gevoelen.

– 11 Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het 

huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn.

– 12 En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van 
Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus.

– 13 Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus naam 

gedoopt?

– 14 Ik dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en 

Gajus;

– 15 Opdat niet iemand zegge, dat ik in mijn naam gedoopt heb.

– 16 Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet, of 

ik iemand anders gedoopt heb.1
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GEBED VOOR DE VOORGANGERS

VERS 7 - VOORBEELDEN

• Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in 
Macedónië en Acháje.
– Christus – Voorbeeld voor ons allen

• 'Indien Christus een kroon van doornen droeg, waarom zouden Zijn 
volgelingen slechts een kroon van rozen verwachten' 

– Voorgangers – mogen voorbeeld Christus doorgeven

– Gemeente – navolgers van Christus en voorgangers

– De gemeente van Thessalonica is een voorbeeld

– Kantekening:

• 17 Of: exempelen, patronen, namelijk van standvastigheid en lijdzaamheid.

– Standvastigheid

– Lijdzaamheid

– Niet alleen plaatselijk, maar voor een hele Romeinse provincie en 
daarbuiten

– Kruiningen → Zeeland…
• Hoe zijn wij voorbeelden in onze verdrukking met veel blijdschap in de Geest?

• Wat (kunnen en mogen) wij dan laten zien / horen? 

• Kunnen ze een voorbeeld aan ons nemen? Standvastig? Geduldig?V
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VERS 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.

– Wat is het LUIDBAAR worden van het Woord?

• KT: het gerucht van Gods Woord is door uw doen en voorbeeld bekend 

geworden

– Wat zijn die ‘alle plaatsen’

– Uw geloof dat Gij op God hebt…

– Het geloof is uitgegaan…

• We hebben een Woord voor de Wereld!

• Romeinen 1: 8

– Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof 

verkondigd wordt in de gehele wereld.

– Niet nodig om daarover te spreken…iets…

LUIDBAAR…

21
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VERS 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,
– De mensen die Paulus en Silas (Silvanus) en Timotheus spreken over de 

gemeente van T, vertellen wat er is gebeurd (in KORINTHE!)

– Hoedanige ingang wij tot u hebben…
• Hoe het Evangelie gekomen is en aangenomen is 

• De prediking van het Evangelie is BINNEN gekomen en BINNEN gelaten

• Het hart is geopend. Hij Die klopt aan de deur, is binnengekomen en maakt 
woning in het hart. Door Zijn stem, door Zijn Woord, door Zijn Geest

– Gij zijt tot God bekeerd van de afgoden
• Het Woord is krachtig, bekerende de ziel en het hart

• Goed luisteren! Wat hoor en zie je aan vruchten?

• Hoe doe je dat… bekeren tot God en bekeren van de afgoden

• Zondag 33 (Catechisatie)

– Heeft het betekenis dat Paulus hier zegt dat God de Levende en de Ware 
God is?

• Ja… er zijn dus ook dode goden en onware, onechte goden

• God is de God Die leeft en de Levende is. De rest is dood, een afgod, stront, 
afval, NIETS
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BEKERING

ἐπιστρέφω – epistrefo (omkeren, terugkeren)
• Afkeer van Afgoden

– Tim Keller: de goden van schoonheid en gezondheid, van macht 
en prestatie, geld en sex worden alom vereerd. En elke god heeft 
ook zijn eigen heiligdommen: de kantoorflats, kuuroorden, 
sportzalen, studio’s of stadions. En mensen zijn bereid soms grote 
offers te brengen voor de goden die ze belangrijk vinden.

• Toekeren tot God

• Ingrijpend, totaal, radicaal
– Alles en alle dingen worden anders

• Afgoden → de gemeente telt meer heiden-christenen dan 
christenen uit de joden.

• Dienen: onderwerpen, slaaf zijn in de positieve zin van het 
Woord
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AFGOD

Houd je AF van GOD

VERS 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.

– We verwachten de Zoon van God (!)

– De Zoon van God uit de hemel, waar Hij dus is na Zijn 

hemelvaart

– De Zoon van God Die dood geweest is en leeft

• Dood en Opstanding – de Thema’s van iedere preek / brief

– Wie is die dood geweest is en Die Hij (God) uit de doden 

verwekt / opgewekt heeft?

• Het is Jezus… de man uit Nazareth!

– Wat heeft Jezus gedaan?

• Hij heeft ons verlost (bevrijd en behouden) van de toekomende 

toornV
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VERS 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.
– De toekomende toorn van God is geen emotionele uitbarsting van 

de Heere, maar een gerechtvaardigde boosheid over een rebelse 
en opstandige wereld, die de boodschap van het Evangelie 
verwerpt

– 5:9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het 
verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,

• 2 Thess. 1:8 en 9
– 8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God 

niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus 
Christus niet gehoorzaam zijn.

– 9 Zij zullen als straf [het] eeuwig verderf ondergaan, weg van het 
aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht,
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BEKEERT U

• Openbaring 19:15

• En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij 

daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen 

hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de 

wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de 

almachtige God.

• Verlaat de afgoden, keer om…tot God
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BEMOEDIGING VOOR JONGE CHRISTENEN

• En jonge Christengemeente!
– Je bent IN God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus

– De genade en vrede va God is in je hart

– Er wordt voor je gebeden!

– Geloof is werkzaam, liefde laat arbeiden, de hoop geeft 
verdraagzaamheid en standvastigheid

– U bent uitverkoren door God

– U bent bekeerd door het Woord en de kracht van de Geest

– Navolgers geworden → Verdrukking en blijdschap gaan samen 
op en daarin mag je een voorbeeld zijn voor al de gelovigen

– Ingang van voorgangers en het Evangelie

– Bekering van de afgoden en tot God, de waarachtige en levende

– Levend in de verwachting van de komende, niet de toorn, maar 
Jezus, Die VERLOST!
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VRAGEN BIJBELLEZING 1 THESSALONICENZEN 1: 1-10

1. Het Evangelie is een kracht Gods tot zaligheid / behoud, schrijft Paulus aan de Romeinen (1:16). We 

lezen hier iets dergelijks.

• Het Evangelie is gekomen in Thessalonica en heeft iets uitgewerkt.  

• Paulus noemt het 'ons' Evangelie. Wat bedoelt hij daarmee en kan hij dat zo zeggen?

• Wat schrijft Paulus over de werking van dat Evangelie' (vs. 5)? 

• Waar lezen we nog meer van Geloof, Hoop en Liefde?

2. Bekering is afkeren en toekeren. Wat hield dat concreet in voor de Thessalonicensen volgens vers 

9?

• Wat zie je daarvan in je eigen leven? Van welke moderne afgoden hebben wij ons af te keren?

3. Wat is een navolger van Paulus en Silas en Timotheus worden? En welk effect heeft dat volgens 

vers 7? Welke les zit hier voor voorgangers en navolgens in?

4. Hoe wordt in vers 10 het reddingswerk van Jezus, Gods Zoon beschreven? 

• - wat stelt u zich voor van de toekomende toorn?

• - is Gods toorn ook in het leven van de gelovige: inbeelding of realiteit?

• - Welke psalmen zou u in dit verband willen noemen? 

33

34



11-11-2020

14

STELLINGEN
(zonder commentaar voor groepsbespreking)

1. Er gaat veel te weinig werfkracht uit door onzekerheid (vers 5) en door te 

weinig kracht in onze getuigenis

2. We hebben (naar aanleiding van vers 6) te weinig verdrukking en stralen 

te weinig blijdschap uit (ook in deze coronatijd). 

3. We zijn als kerken en kerkmensen te weinig 'voorbeelden' in onze 

omgeving (vers 7)

4. Het woord 'afgoden' spreekt niet meer aan in deze tijd. 

5. Er zou meer gepreekt moeten worden over de toekomende toorn (vers 

10). Dan zouden meer mensen onrustig worden en tot geloof komen.
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