
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
2 Tessalonisense 1:1-4; 11-12 

 
Agtergrond: 
Besig met die reeks “Iets om oor 
huis toe te skryf” en stilgestaan by 
briewe aan persone (Filemon en 
Timoteus – ook genoem die 
pastorale briewe).  Nou skryf Paulus 
aan die gemeente in Tessalonika.  
Die tyd is ongeveer 50nC en hy is op 
die oomblik in Korinte.  Die stad 
Tessalonika het ’n baie interessante 
geskiedenis.  Die oorspronklike 
naam was Tesuma wat “warm 
bronne” beteken en in 315vC het 
Kassander die stad herbou en dit 
Tessalonika genoem, na die naam 
van sy vrou, ’n dogter van Filippus 
van Masedonië wat die halfsuster 
was van Aleksander die Grote.  
Vandag word die laaste gedeelte 
van die woord meestal gebruik as 
van die stad gepraat word: Saloniki. 
 
Sy 2 briewe aan die gemeente in 
Tessalonika word gesien as die heel 
eerste briewe wat hy geskryf het.  
Dit word ook soms die eskatologiese 
briewe genoem want in die briewe 
praat hy veral oor die wederkoms 
van Jesus. 
 
Inhoud:  
In die verse wat ons gelees het begin 
Paulus soos altyd om te sê wie die  

 
 
 
 
 
 
 
brief skryf en ook vir wie hy skryf.  
Dit is asof hy hier 2 referente bysit 
(Silvanus en Timoteus).   
 
Evaluering: 
Ons word regdeur ons lewens op 
verskillende maniere gemeet en 
beoordeel.  Soms ook geoordeel en 
selfs veroordeel. 
 
Daar is verskillende vorme waarmee 
ons gekonfronteer word (soms 
positief en soms negatief): 

• Deur die mense die naaste aan 
jou. 

• By jou werk en deur die mense 
saam met wie jy werk (dink 
byvoorbeeld aan KPA’s).  

• Dink ook aan skoolrapporte of 
getuigskrifte. 

• As mense vir ons iets sê of skryf, 
sommerso in die verbyloop. 

 
Dit het ’n geweldige impak op ons 
lewens.  En baie interessant is dat 
ons altyd onthou wanneer iemand 
iets slegs of iets goeds van ons gesê 
het.  Daar is altyd ’n spesifieke rede 
en ’n spesifieke tyd. 
 
Getuigskrifte: 
Die tyd van die jaar word baie 
getuigskrifte geskryf vir mense wat 
werk soek of wat die skool verlaat.  



 

 

Getuigskrifte het gewoonlik 2 
hoofafdelings: 

• Daar word vertel van al die goeie 
eienskappe wat die persoon het, 
en 

• Daar word ’n wens uitgespreek 
dat die persoon ’n sukses sal 
maak van sy of haar lewe. 

 
Ongeveer 2000 jaar gelede skryf 
Paulus as’t ware ’n getuigskrif 
aan/oor die gemeente in 
Tessalonika. 
 
In vers 3-4 noem hy 3 dinge waarop 
hy (hulle) trots is oor die gemeente: 
1. Julle geloof neem sterk toe. 
2. Julle liefde vir mekaar word 

altyd meer. 
3. Julle volhard in geloof onder al 

die vervolging. 
 
Wense: 
En soos in ’n goeie getuigskrif spreek 
Paulus ook 3 wense uit in v 11-12.   
1. Mag ons God julle waardig maak 

vir die lewe waartoe Hy julle 
geroep het,  

2. en mag Hy deur sy krag julle 
liefde vir die goeie en  

3. die werk van die geloof volkome 
maak. 

 
Doel: 
Alles gaan net oor een ding sê hy in 
v 12: “So sal die Naam van ons Here 
Jesus deur julle verheerlik word. 
 
Vandag: 
Woorde maak ons of breek ons.  
Elkeen van ons het ’n storie van 
iemand wat iewers vir ons iets gesê 

het wat ons geweldig seergemaak 
het, of wat ons opgebou het.  Ons 
het ook stories waar ons iemand 
seergemaak of opgebou het deur 
wat ons gesê het.   
 
2 Stellenbossers 1:1-4; 11-12 
1.  Van Jan, Marie, Angelique, 
Irenee, Johan en Richard, en van al 
die voorgangers wat in die 
gemeente gewerk het.  Aan die 
gemeente van Stellenbosch wat aan 
God ons Vader en die Here Jesus 
Christus behoort.  2.  Genade en 
vrede vir julle van God ons Vader en 
die Here Jesus Christus!  3.  Ons 
moet God altyd vir julle dank.  En dit 
is ook reg, want julle geloof neem 
sterk toe, en sonder uitsondering 
word julle liefde vir mekaar altyd 
meer.  4.  Daarom praat ons met 
trots van julle in al die gemeentes 
van God en vertel ons van julle 
volharding en geloof onder al die 
vervolging en lyding wat julle moet 
verduur.   
 
11.  Daarom bid ons ook altyd vir 
julle: Mag ons God julle waardig 
maak vir die lewe waartoe Hy julle 
geroep het, en mag Hy deur sy krag 
julle liefde vir die goeie en die werk 
van die geloof volkome maak.  12.  
So sal die Naam van ons Here Jesus 
deur julle verheerlik word, en julle 
deur Hom, in ooreenstemming met 
die genade van ons God en van die 
Here Jesus Christus. 
 
En as jy ooit gedink het jy is te klein 
om ’n verskil te maak, slaap net een 
nag saam met ’n muskiet. 


