
2 Tessalonisense 2:1-17 

Agtergrond 

Tessalonika staan vandag bekend as Salonika en is die tweede grootste stad in Griekeland. Paulus 

het die bedrywige hoof- en hawestad in die Romeinse provinsie Masedonië, net ’n paar weke lank 

besoek. Dit was tydens sy tweede sendingreis. Ons lees daarvan in Handelinge 17:1-9.  Dit was saam 

met Silas en Timoteus.  

Die groot belang van Tessalonika vir die uitbreiding van die evangelie was dat dit geleë was aan die 

hoofweg wat die Ooste en Weste met mekaar verbind het. Die hoofstraat was in der waarheid deel 

van hierdie pad. Die stad was daarby as hawestad ’n verbindingskakel met al die vernaamste hawens 

van daardie tyd. Gevolglik kon die gemeente ’n invloed uitoefen deur hulle gasvryheid teenoor 

reisigers wat by hulle stad aangedoen het.  

Paulus het soos gewoonlik sy werk begin met ’n besoek aan die sinagoge en vir 3 sabbatdae na 

mekaar op die boodskap van die lyding en opstanding van Jesus, wat bewys dat Hy die Christus, die 

Messias is, vertel.  ’n Aantal Jode, onder andere Jason in wie se huis Paulus tuisgaan, sowel as ’n hele 

aantal godvresende Grieke en ’n aansienlike aantal vooraanstaande vroue kom tot bekering.  

Maar die bekering van sommige Jode stuit die meerderheid ander Jode teen die bors. Hulle kom in 

opstand hieroor en hits die stadsbestuur aan om teen Paulus-hulle op te tree, omdat hulle die "hele 

wêreld" in beroering sou bring en in stryd met die keiser se wette optree, deur te sê dat Jesus koning 

is. Die stadsbestuur weier egter om te streng op te tree en laat die gelowiges vir eers met rus.  

Paulus-hulle vertrek egter die aand na Berea waar hulle die mense meer ontvanklik vir die evangelie 

vind. 

Die kern van ’n florerende gemeente in Tessalonika was egter in dié kort tydjie gevorm.  Nog 

heidene kom tot bekering en sluit by die gemeente aan en die verbintenis met Paulus bly staan, 

waarvan sy twee briewe aan hulle getuig. 

Inleiding 

 

John F Kennedy het by meer as een geleentheid tydens sy 1960 presidensiële veldtog sy toesprake 

afgesluit met ’n verhaal van kolonel Davenport, die speaker van die Connecticut huis van 

verteenwoordigers. Op ’n dag in 1789 het die hemel bo Hartford onheilspellend donker geword 
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sodat sommige van die verteenwoordigers met vrees na buite gestaar het en gedink het dat die 

einde aangebreek het. Sommige het aangedring dat hulle dadelik die huis van verteenwoordigers se 

werksaamhede stop en verdaag. Dit was toe dat Davenport opgestaan het en gesê het: “Die 

oordeelsdag is of aan die kom of dit is nie. As dit nie so is nie, is daar geen rede vir verdaging nie. As 

dit wel so is, verkies ek om gevind te word terwyl ek met my werk besig is. Daarom versoek ek dat 

kerse gebring word.” 

Dit is presies die boodskap van Paulus aan die gemeente van Tessalonisense. Die gemeente het 

swaargekry en verlang na die wederkoms. Sommige in die gemeente het voorspel dat die 

wederkoms baie naby was en selfs sover gegaan om op te hou werk. Hulle het geredeneer dat harde 

werk in die lig van die naderende wederkoms sinneloos is. Paulus het hiervan gehoor en skryf in die 

brief aan hulle oor die wederkoms.   

Die laaste Sondag of twee van Koninkrykstyd fokus die kerk op die wederkoms. Dit staan bekend as 

die seisoen van die voleinding. Dit is goed dat ons onsself ingrawe rakende die wederkoms. Dit is 

goed dat ons opnuut weer besef dat ons elke dag saam met God op pad is na die nuwe lewe. 

As ’n gelowige dink aan die wederkoms, is daar twee moontlike denkfoute wat ’n mens kan maak.  

 Die een is om soos die gelowiges in Tessalonika terug te sit en te verlang dat dit gebeur.  

 Die ander is om te leef asof die wederkoms nie ’n werklikheid is nie en eintlik daarvan te 

vergeet. 

Die ware optrede vir gelowiges lê êrens tussen in. Ons moet voortdurend besef dat ons saam met 

God op pad is na die nuwe lewe en intussen die tyd uitkoop en elke dag voluit lewe vir God.  Daarom 

dat ek sê dat kolonel Davenport die oplossing gehad het: Laat God ons vind terwyl ons ons werk 

doen.    

1. Totale vergeet van die wederkoms 

Paulus is bekommerd dat hierdie jong gemeente gou verward raak en maklik van stryk gebring word. 

Hulle leen hulle ore te maklik uit aan allerlei vreemde leerstellinge en weet dan nie wat om te doen 

nie. Hulle het hulle laat mislei deur mense om die wederkoms van Jesus verkeerd te verstaan. 

Hierdie vreemde boodskappe het hulle bereik deur preke, profetiese uitsprake en selfs ’n brief wat 

valslik onder Paulus se naam geskryf is en versprei is.    

In hierdie preek, profesie en brief is verkondig dat die wederkoms baie gou sou plaasvind. Ons weet 

dat die vroeë kerk die wederkoms baie spoedig, nog in hulle eie leeftyd verwag het. Jesus het 

immers voor sy kruisiging en opstanding vertel dat Hy weer kom. Maar Jesus se boodskap was altyd 

dat hulle altyd gereed moet wees. 

As deel van sy reaksie wys Paulus vir die gemeente op sekere dinge wat nog moet gebeur voordat 

Jesus weer kom. Hy sê dat voor die wederkoms moet daar nog ’n laaste afvalligheid kom en moet ’n 

wettelose mens sy verskyning maak. Die wettelose persoon word verder beskryf: dit is iemand wat 

hom sal verset teen God en alles wat heilig is. Hy sal voorgee dat hyself God is.  

Hierdie verse is nogal moeilik om te vertolk. Wat dit moeilik maak is dat daar al telkens in die 

geskiedenis groot afvalligheid was en indiwidue en persone was op wie hierdie dinge van toepassing 



gemaak is. Telkens is dan geglo dat die wederkoms naby is. En dan het daar maar weer baie jare 

gekom en gaan.  

Hierdie persoon of indiwidu is beskou as die Antichris waarvan ons in Openbaring lees. Maar ook 

daaroor is die Bybel nie altyd so duidelik nie. Sommige geleerdes meen dit is ’n indiwidu. Ander 

meen dit is almal wat teen Christus is. 

Hoe moet ons die afvalligheid en wettelose persoon verstaan? Dit is tekens. Tekens wat ons 

voortdurend daaraan moet herinner dat Christus weer kom en dat ons te enige tyd gereed moet 

wees.   

Die feit dat ons wetteloosheid en afval elke dag sien en beleef moet ons herinner aan Christus se 

koms. Dit moet ons laat besef dat God met ons op pad is na die wederkoms. 

Ons is nogal geneig om die wederkoms op die agtergrond te skuif. Ja, ons weet dit en glo dit maar dit 

is ook al. Dit terwyl God vra dat ons sal verlang daarna en sal uitsien daarna. Dit moet vir ons ’n 

werklikheid wees. Dit moet ons daaglikse lewe rig. Dit moet ons motiveer. 

Die feit is eintlik dat die ewige lewe vir ons op een van twee maniere kan kom. Of die wederkoms of 

die dag as ons sterf. En albei is ’n werklikheid waarmee ons moet rekening hou. Nie een van die twee 

se tyd kan ons bepaal nie. Daarom moet ons elke dag gereed wees.   

Ons kry dus vanoggend die positiewe opdrag. Onthou die wederkoms. Leef in afwagting op die 

wederkoms. Wees gereed. 

2. Totale vergeet van die lewe 

In hierdie preek, profesie en brief is gelowiges blykbaar aangeraai om terug te sit, niks te doen nie en 

net te wag en fokus op Jesus se terugkeer. Hulle moes nie meer werk nie. Paulus reageer daarteen. 

Hy sê in hoofstuk 3 dat iemand wat nie wil werk nie, moet dan ook  nie eet nie. Hyself het sterk 

daaroor gevoel en die voorbeeld gestel. Terwyl hy in Tessalonika was, het hy gewerk – blykbaar 

voortgegaan met sy beroep as tentmaker om nie vir die gemeente ’n las te wees nie. 

Paulus vestig die gemeente se aandag op die pad wat hulle met God gestap het. Die pad moet hulle 

motiveer om nie te wil terug sit en wag vir die wederkoms nie maar om eerder elke dag sinvol te 

lewe vir God. 

Kom ons kyk na die pad: Hy herinner hulle dat God hulle lief het en uitgekies het. God het hulle 

verlos en die Gees het hulle vir God afgesonder. Dit het alles gebeur omdat hierdie gelowiges die 

waarheid van Jesus as Seun van God geglo het. Hulle is geroep deur God deur die evangelie wat 

Paulus en sy medewerkers verkondig het – al was hulle maar vir enkele weke in Tessalonika. Hulle 

situasie word beskryf: hulle het deel gekry aan die heerlikheid van die Here Jesus Christus.  

Juis hierdie pad wat God met hulle gestap het van heidene tot kinders van God is die rede waarom 

hulle elke dag voluit moet leef. God het hulle nie gekies, geroep, afgesonder om hulle van die lewe 

te onttrek nie.  

Nee, hulle moet vasstaan en vashou aan die getroue leer. Hulle moet hulle nie deur allerlei valse 

leerstellinge laat wegrokkel van wat God van hulle vra nie. Hulle moet luister na Paulus en sy 



medewerkers se preke en briewe. Al die ander dinge wat aan hulle verkondig word moet daaraan 

getoets word. 

Paulus moedig hulle aan om met die goeie besig te wees. In woord en daad moet hulle volhard. Hy 

spreek die wens uit dat hulle daarin deur God en Christus bemoedig sal word. Ons sou ook kon sê 

dat hy dit vir hulle bid. Daardeur herinner hy hulle aan God se sorg. God het immers vir hulle die 

troos en die hoop op die ewige lewe gegee. 

In plaas van om terug te sit en te wag vir die wederkoms, moes die gelowiges in Tessalonika besig 

wees met goeie dade. Al was hulle omstandighede maar moeilik, moes hulle hulle nie onttrek van 

die gemeenskap nie. Hulle het ’n taak gehad. ’n Opdrag om te lewe vir God as is die wederkoms 

oppad. 

Hierin lê ook ons boodskap. Ons moet lewe – elke dag voluit lewe vir God. Ons moet besig wees om 

met woord en daad God se koninkryk te laat kom. Ons moet God Koning maak orals en altyd. Ons 

doen dit juis met die wete dat God met ons die pad stap na die wederkoms. 

Slot 

Ons weet nie wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. Dit maak ook nie regtig saak wanneer dit 

gaan plaasvind nie. Wat saak maak is dat ons gereed moet wees daarvoor, in afwagting daarvoor 

moet lewe en elke dag besig moet wees in diens van God. 

Kolonel Davenport se woorde vat dit goed saam: “Die oordeelsdag is of aan die kom of dit is nie. As 

dit nie so is nie, is daar geen rede vir verdaging nie. As dit wel so is, verkies ek om gevind te word 

terwyl ek met my werk besig is. Daarom versoek ek dat kerse gebring word.” 

 

 


