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Hoofdstuk 8 
1 & 2 Thessalonicenzen 

Voorschrift voor nieuwe gelovigen 
Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 
De stad Thessaloniki was een grote havenstad in Macedonië. Kunt u Macedonië en de stad Thessa-
loniki op de volgende kaart vinden? 

 
Uit : http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm 

Thessaloniki leek in veel opzichten op de stad Korinthe (zie hoofdstuk 6). Thessaloniki was ook een 
“stad van zonde”. De meeste mensen aanbaden afgoden (vergelijk 1 Thessalonicenzen 1:9). De stad 
was gevuld van allerlei soorten slechtheid en de zonde van hoererij was, net als in Korinthe, een 
groot probleem (zie hoofdstuk 6 en vergelijk 1 Thessalonicenzen 4:3). God houdt ervan om naar 
beneden te reiken en degenen die verloren zijn in de zonde te redden, en in 2 Thessalonicenzen 
2:13-14 dankte de apostel Paulus God voor het grote heilswerk dat Hij tot stand bracht in de harten 
van de christenen in Thessaloniki. 
Hoe begon een kerk in deze stad? Wie predikte het Evangelie aan deze mensen? Het antwoord op 
deze vragen is te vinden in Handelingen 17:1-9. Paulus kwam op zijn tweede zendingsreis naar de 
stad Thessaloniki. Geloofden sommigen, toen Paulus het goede nieuws van redding aan deze 
mensen predikte? Lees Handelingen 17:4). Maar de Joden geloofden niet; lees Handelingen 17:5. 
Uiteindelijk veroorzaakten de ongelovigen zoveel moeilijkheden dat Paulus en Silas gedwongen 
werden de stad te verlaten (Handelingen 17:5-10). 

http://www.middletownbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm
http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm
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Paulus maakte zich grote zorgen over deze nieuwe gelovigen die hij in de stad Thessaloniki had 
achtergelaten. Gewoonlijk bracht Paulus vele maanden met nieuwe gelovigen door om hen te on-
derwijzen en hen in het geloof te versterken. Door vervolging kon hij dit echter niet met de Thessa-
lonicenzen doen. Wilde Paulus naar Thessaloniki terugkeren en deze gelovigen weer zien (Lees 1 
Thessalonicenzen 3:6, 10)? _________. Hoewel Paulus deze christenen niet kon bezoeken, kon hij 
Timotheüs (zie 1 Thessalonicenzen 3:2) op een gevaarlijke missie sturen om de christenen in Thes-
saloniki te versterken en aan te moedigen in hun geloof. 

Welke boodschap bracht Timotheüs uiteindelijk naar Paulus terug? Lees 1 Thessalonicenzen 3:6-7: 
“Maar nu is zojuist Timotheüs bij u vandaan bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap 
gebracht van uw geloof en liefde, en dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig ver-
langt om ons te zien, zoals wij ook u. 7 Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze 
verdrukking en nood, vanwege uw geloof”. 
Paulus’ hart verheugde zich toen hij het goede nieuws hoorde dat Timotheüs bracht, en hij stuurde 
deze christenen een brief (1 Thessalonicenzen) om hen te herinneren aan de dingen die hij hun had 
geleerd, om hen te troosten in al hun problemen en om hen te helpen bepaalde dingen over de komst 
van de Heer te begrijpen. Niet lang daarna stuurde hij nog een brief (2 Thessalonicenzen) om een 
verkeerde leerstelling die in de kerk was binnengekomen (2 Thessalonicenzen 2) en verkeerd ge-
drag onder sommige kerkleden te corrigeren (2 Thessalonicenzen 3). 
Beide brieven aan de Thessalonicenzen zijn heel vroeg geschreven, slechts ongeveer 20 jaar na de 
dood en opstanding van Christus. Dit waren twee van de eerste brieven van Paulus. Ze zijn rond 51 
na Christus geschreven. De enige brief die mogelijk eerder is geschreven, was de brief van Paulus 
aan de Galaten, die mogelijk in de periode 48-49 na Christus is geschreven. 
Deze twee brieven zijn geschreven aan nieuwe christenen. Wat zijn enkele dingen die nieuwe gelo-
vigen (en alle gelovigen) moeten begrijpen? Laten we nu twaalf dingen overwegen die elke nieuwe 
christen moet leren: 

Instructies voor nieuwe gelovigen 

1) De nieuwe gelovige moet beseffen dat het christelijke leven geen peulenschil is 
Wanneer iemand christen wordt, betekent dit niet dat moeilijkheden en problemen zullen ophouden. 
Hadden de christenen in Thessaloniki veel ellende (moeilijkheden, druk, problemen, beproevingen) 
volgens 1 Thessalonicenzen 1:6; 3:3-4; 2 Thessalonicenzen 1:4, 6? _______. Staat God toe dat ze 
lijden (1 Thessalonicenzen 2:14; 2 Thessalonicenzen 1:5)? ______. Vertelde Paulus hun dat ze een 
gemakkelijk leven moesten verwachten, of zei hij dat ze verdrukking zouden ondergaan?: “Toen wij 
bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is 
– en u weet het” (1 Thessalonicenzen 3:4). 
Heeft de Heer Jezus ook tegen Zijn discipelen gezegd dat ze verdrukking en moeilijkheden moesten 
verwachten zolang ze in deze wereld waren (Johannes 16:33)? ________. Is de gelovige in de we-
reld (Johannes 16:33; 17:11)? ______. Is de gelovige ook in Christus (Johannes 16:33)? _______. 
In de wereld is er verdrukking, maar in Christus is er VREDE (Johannes 16:33). Midden in de pro-
blemen kunnen we vrede hebben, wetende dat Christus de overwinning al heeft behaald! 
  

2) De nieuwe gelovige moet te allen tijde leren zich te verheugen. 
De Thessalonicenzen hadden niet alleen ellende (moeilijkheden en vervolging), maar ze hadden 
ook BLIJDSCHAP (1 Thessalonicenzen 1:6). Toen Paulus aan hen schreef, herinnerde hij hen hier-
aan en vertelde hen dat ze zich voor altijd moesten VERBLIJDEN (1 Thessalonicenzen 5:16). Ge-
lovigen moeten altijd blij zijn! Zoals we hebben gezien, was dit dezelfde boodschap die Paulus aan 
de Filippenzen zond: “Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u” (Filippenzen 
4:4). 
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3) De nieuwe gelovige moet de juiste houding aannemen jegens Gods Woord. 
Wanneer iemand wordt gered, ontvangt hij Gods Woord in zijn hart en vindt Gods Woord een thuis 
in zijn hart (zie 1 Thessalonicenzen 1:6 en vergelijk Handelingen 2:41 en 17:11). Nadat iemand is 
gered, moet hij doorgaan met het ontvangen van Gods Woord. Hoe ontvingen de Thessalonicenzen 
Gods Woord?: 
“Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van 
God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werke-
lijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft” (1 Thessalonicenzen 2:13). 
Hebt u de Bijbel echt geaccepteerd als Gods boodschap aan u? 
  

4) De nieuwe gelovige moet zich van moment tot moment bewust zijn van God. 
In 1 Thessalonicenzen 5:17 gaf Paulus de Thessalonicenzen dit belangrijke gebod: “Bid zonder op-
houden”. Als iemand echt op de juiste manier bidt, is hij zich zeer bewust van Gods aanwezigheid. 
Als we de dag doormaken, moeten we bedenken dat God bij ons is en ons kan helpen. We kunnen 
Hem altijd en overal aanroepen. Bidden zonder ophouden betekent niet dat we 24 uur per dag op 
onze knieën zitten, maar het betekent wel dat, als we elke dag doorlopen, we ons ervan bewust zijn 
dat de levende God met ons wandelt. We zijn ons bewust van Zijn Persoon en Zijn aanwezigheid. 
We kunnen op elk moment met Hem praten terwijl we genieten van die geweldige relatie en ge-
meenschap die we met Hem hebben. 
  

5) De nieuwe gelovige moet in alles dankbaar zijn. 
We zouden bijna verwachten dat de Thessalonicenzen vervuld zouden zijn van geklaag vanwege 
alle moeilijkheden en vervolging die ze doormaakten. Maar Paulus zei dat ze dankbaar moesten 
zijn : “Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u” (1 Thessalonicenzen 
5:18). 
Elke nieuwe christen kan zeggen: “Dank U!” Ook al zijn de tijden misschien moeilijk, we kunnen 
zeggen: “Dank U!” Ook al zijn er veel dingen die we niet begrijpen, we kunnen toch zeggen: “Dank 
U!” God heeft de controle, God weet wat Hij doet en God doet alle dingen goed! Daarom zou elke 
dag een “Thanksgiving-day” moeten zijn! 
  

6) De nieuwe gelovige moet de Geest van God in zijn leven laten werken. 
Welk kostbare geschenk gaf God elke gelovige op het moment dat hij of zij werd gered (1 Thessa-
lonicenzen 4:8)?: “God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven”. De Geest van God wil in 
ons leven werken, maar soms weigeren we Hem Zijn machtige werk in ons te laten doen! Paulus zei 
tegen de Thessalonicenzen: “Blus de Geest niet uit” (1 Thessalonicenzen 5:19). Doof niet de geest! 
Net zoals een vuur door water wordt geblust, zo dooft de Geest wanneer de gelovige “NEE!” zegt 
tegen God. We moeten altijd “JA!” zeggen tegen de Heer: “Ja Heer, ik zal doen wat U wilt dat ik 
doe! Ja Heer, ik zal gaan waar U wilt dat ik heenga! Ja Heer, ik zal zeggen wat u wilt dat ik zeg!” 
We kunnen de Geest ook doven als we “JA” zeggen nadat God “NEE!” Heeft gezegd. Als God 
zegt: “NIET!” dan is het verkeerd voor de gelovige om te zeggen: “JA, IK ZAL!” We zullen de 
Geest niet doven als we ons overgeven aan Gods wonderbare wil en we ons onderwerpen aan Zijn 
geboden zoals geopenbaard in Zijn Woord. 
  

7) De nieuwe gelovige moet een heilig leven leiden en de Heer behagen. 
God heeft ons de Heilige Geest gegeven opdat we een heilig leven kunnen leiden. Paulus schreef 
aan de Thessalonicenzen over heiligheid in 1 Thessalonicenzen 4:1-8 (het woord “heiliging” in de 
verzen 3 en 4 kan ook worden vertaald met “heiligheid”). Bedenk dat deze christenen in het midden 
van een slechte stad woonden, waar ze elke dag in de verleiding kwamen om verkeerd te doen en 
tot zonde te vervallen. Maar de God die in hen leefde, zou hen kunnen helpen om de overwinning te 
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behalen en anders te leven dan degenen “die God niet kennen” (1 Thessalonicenzen 4:5). 
  

8) De nieuwe gelovige moet uitkijken naar de komst van de Heer. 
Paulus hielp deze nieuwe christenen hun ogen af te leiden van hun problemen en op de Heer Jezus 
Christus te richten die voor hen terug zou komen. Elk hoofdstuk in het boek 1 Thessalonicenzen 
eindigt met het noemen van de komst van de Heer (of zoals het ook genoemd kan worden, “de op-
name”). Kunt u deze verzen vinden? 
Hoofdstuk 1: ____________ 
Hoofdstuk 2: ____________ 
Hoofdstuk 3: _____________ 
Hoofdstuk 4: ____________ 
Hoofdstuk 5: _____________ 

Het meest gedetailleerde gedeelte over de komst van de Heer staat in 1 Thessalonicenzen 4:13-18: 

 
 
9) De nieuwe gelovige moet over de duivel worden onderwezen. 
Paulus geloofde in een echte duivel die mensen werkelijk verleidt/verzoekt : “… om ten aanzien van 
uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had” (1 Thessalonicenzen 
3:5).  
2 Thessalonicenzen 2:1-12 onthult veel over Satan en wat Satan in de toekomst zal proberen te be-
reiken. Wat leert u tijdens het lezen van deze verzen over Satan en Satans mens (de mens van de 
wetteloosheid1 [vs 3], de zoon van het verderf [vs. 3], de wetteloze2 [vs 8], dat is de antichrist [1 
Joh. 2:18-23], en Satans macht? Wat zal er gebeuren met die mensen die Satans leugen meer lief-
hebben dan Gods waarheid? 
  

 
1 SV en SV 1977: “de mens der zonde”. 
2 SV en SV 1977: “de ongerechtige”. 
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10) De nieuwe gelovige moet worden onderwezen over zijn  
verantwoordelijkheden voor zijn dagelijkse werk. 
Satan is blij als gelovigen lui worden en niet doen wat de Heer behaagt en geen goed getuigenis 
geven aan anderen. Er waren mensen in de kerk in Thessaloniki die helemaal niet werkten (zie 1 
Thessalonicenzen 4:11; 2 Thessalonicenzen 3:10-12). Paulus had een aantal krachtige woorden voor 
deze mensen en hij zei zelfs dat àls ze niet werkten, ze dan ook niet moesten eten: “als iemand niet 
wil werken, zal hij ook niet eten” (2 Thessalonicenzen 3:10). 
Wanneer een persoon wordt gered, mag dit hem of haar niet tot een arme arbeider, een arme student 
of een slordige huisvrouw maken! De christen moet erop vertrouwen dat God hem helpt om een 
goede werker of een goede student te zijn tot eer van God. De christelijke vrouw moet erop ver-
trouwen dat God haar helpt om een goede huisvrouw en moeder en vrouw te zijn, net zoals de gelo-
vige man erop moet vertrouwen dat God hem tot een goede echtgenoot, vader en kostwinner kan 
maken! 
  

11) De nieuwe gelovige moet degenen respecteren en liefhebben die God hem  
als leiders heeft gegeven. 
Er waren bepaalde mannen in de kerk van Thessaloniki die leiders waren en die verantwoordelijk 
waren voor het geestelijke welzijn van de kudde (de gelovigen). Paulus zei tegen de christenen in 
Thessaloniki dat ze zeker moesten zijn dat ze de juiste houding aannamen ten opzichte van deze 
mannen (zie 1 Thessalonicenzen 5:12-13). 
Respecteert u uw kerkleiders? Bidt u voor hen terwijl ze hun werk van dag tot dag uitvoeren? Pro-
beert u ze op alle mogelijke manieren te helpen? Op welke manieren kunt u hen helpen? 
  

12) De nieuwe gelovige mag nooit het punt bereiken waarop hij denkt te zijn  
aangekomen. 
Hoewel de Thessalonicenzen nieuwe gelovigen waren, deden ze het heel goed. Paulus herinnerde 
zich hun geloof, hun liefde en hun hoop (1 Thessalonicenzen 1:3). Maar hoewel ze het goed deden, 
wilde Paulus dat ze het nog beter zouden doen! 
Paulus was dankbaar voor het geloof dat deze christenen hadden (1 Thessalonicenzen 3:6). Was hun 
geloof alles wat het had moeten zijn, of moest hun geloof worden verbeterd (1 Thessalonicenzen 
3:10)?: “Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te 
volmaken wat aan uw geloof ontbreekt”. Was hun liefde alles wat het had moeten zijn, of wilde 
Paulus dat hun liefde steeds meer zou toenemen (1 Thessalonicenzen 3:12): “En ú moge de Heere 
doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen”. 
Hielden deze christenen van elkaar (1 Thessalonicenzen 4:9)?: “Wat nu de broederliefde betreft, 
hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te heb-
ben”. Wilde Paulus dat hun liefde hetzelfde zou blijven of zou toenemen (1 Thessalonicenzen 
4:10)?: “Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen”. 
We mogen nooit denken dat we zijn aangekomen, hoe goed we het ook doen op een bepaald gebied 
van ons christelijk leven. Wat we ook goed doen, God wil dat we het steeds beter doen en steeds 
meer liefde voor God en voor anderen tonen! Wat we ook aan goede dingen doen, God wil dat het 
steeds meer toeneemt en Hem weerspiegelt! 
Een christen kan nooit zeggen: “Ik ben gearriveerd! Ik hoef niet meer te groeien”. 
Moge God ons helpen om altijd door te gaan, en dat we meer en meer die dingen zouden hebben 
die Hij wil dat we hebben! 
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