
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Agtergrond 
Paulus besoek Thessalonika op sy 
tweede reis in die provinsie 
Masedonië. Alhoewel daar ‘n klompie 
Jode, Grieke en ‘n groep welgestelde 
vrouens was wat die Christelike 
geloof daar aangeneem het, word 
Paulus en sy besoek geselskap onder 
protes uit die stad gejaag. Paulus was 
minder as 3 weke daar en het net 3 
geleenthede gehad om die boodskap 
van Jesus se lewe, sterwe en 
opstanding en die betekenis daarvan 
aan die nuwe christene te verkondig 
en te verduidelik. Hy skryf 2 briewe 
aan die gemeente kort na sy vertrek 
om die gelowiges te bemoedig en 
verder toe te rus.  Hierdie is dan ook 
Paulus se jongste geskrifte en is 
geskryf minder as 20 jaar na Jesus se 
dood.  Die christelike beweging is ‘n 
bedreiging vir die Jode en die 
Romeine en hulle word orals gedreig 
en vervolg. Die gelowiges het gehoop 
die wederkoms, wat deel van die 
goeie nuus was, sal spoedig kom. 
 
Teks 
Die opskrif van die perikoop Die plig 
om te werk, laat skemer deur dat daar 
mense in die gemeente was wat lyf 
weggesteek het. Dit blyk dat daar 
mense in die gemeente was wat nie 
gewerk het nie en geteer het op 
ander se goedheid.  Almal het dus nie 
saamgetrek aan dieselfde juk nie en  

 
 
 
 
 
 
 
het die res laat swaarkry. Daar is o.a. 
twee perspektiewe wat lig op die 
inhoud van die perikoop kan gee: 
 
1. Die nuutgevonde Christelike 

geloof binne ‘n Joods-
Hellenistiese omgewing onder 
Romeinse beheer, het baie 
spanning geskep. Christene is 
vervolg soos wat Paulus maar 
terdeë beleef het in sy besoeke in 
Masedonië. Daarom was die 
gedagte van die wederkoms iets 
wat nie net hoop gegee het nie, 
maar wat ook die gevaar kon 
inhou om te ontvlug uit die 
moeilike omstandighede. Dit is 
dan een van die perspektiewe 
wat ons hier kry – dat sommige 
van die gelowiges hulle 
verwagting so sterk in die 
wederkoms gestel het, dat hulle 
hulleself as’t ware uit die gewone 
gang van sake onttrek het, ophou 
werk het en op van die ander 
gelowiges geteer het. 

  
2. ‘n Ander perspektief spruit voort 

uit een van die kern begrippe wat 
drie keer hier gebruik word in die 
gedeelte nl die Griekse woord 
ataktos. Dit word vertaal met 
leeglê, ledig leef, wat nie wil werk 
nie. Die naaste vertaling aan die 
oorspronklike sou wees 
onordelik, en is meestal gebruik 
in die konteks van soldate wat uit 



 

 

gelid uit was. Dit kom van die 
oorspronklike woord tasso – ‘n 
werkwoord wat beteken om te 
organiseer, dinge in plek te sit.  
Dis waarskynlik waar ons woord 
tas vandaan kom: Dit wat hierin 
is, moet ons help om ons lewens 
te organiseer, te orden. Wat 
Paulus dus hier probeer sê is dat 
daar mense in die gemeente was 
wat uit pas was, uit gelid, hulle eie 
ding wou doen. In uitdagende 
tye, soos waarin die gemeente 
hulle bevind het, was dit juis 
nodig om saam in gelid te wees, 
soos een man saam te staan om 
‘n impak te maak, om goed te 
doen aan mekaar en die 
gemeenskap. 

 

Toepassing 

i. Soos wat die wederkoms vir die 

gelowiges in Thessalonisense ‘n 

ontvlugting uit hulle realiteit van 

vervolging en al die onsekerhede 

wat daarmee gepaard gegaan het 

kon wees, kan godsdiens-

beoefening dit ook vandag vir 

mense wees. Dit kan ‘n manier 

word om te onttrek uit ‘n wêreld 

met al sy moeilikhede, of om die 

uitdagings te systap: armoede, 

werkloosheid, chaos van korrup-

sie, die druk van ekonomie, 

moeilike verhoudings. As ons 

godsdiensbeoefening, kerkwees, 

spiritualiteit dít word, haal ons 

onsself uit die spel. Vergelyk dit 

met ‘n aan-aan speletjie. Die “den” 

is net daar dat jy jou asem kan 

terugkry.  As jy daar bly, is jy nie 

meer deel van die spel nie. So is 

ons godsdiensbeoefening, ons 

spiritualiteit nie ‘n ontvlugting uit 

die wêreld nie, maar eerder ‘n 

plek, ruimte waar ek perspektief 

kry en ge-energeer word om 

midde in die wêreld met sy 

uitdaging te gaan staan, goed te 

doen en my roeping uit te leef. 

 
ii. In dié sin is ons deelname aan die 

geloofsgemeenskap juis dít, om in 

lid te kom, om ons self te orden, 

sodat ons saam ‘n groter impak 

kan maak.  Is dit nie presies wat 

ons Wêreldbeker Springbokspan 

vir ons kom wys het nie? Soos een 

man het hulle verdedig, saam-

gespeel. Elkeen het sy deel gedoen 

en alles gegee om so die beker huis 

toe te bring. Is dit nie hoe 

effektiewe gesinne, huwelike, 

verhoudings lyk nie? Sáám in gelid 

is ons beter… 

 
En hoe kry ons dit reg om in die spel 
te bly, om weer en weer in gelid te 
kom aan te hou goed doen te midde 
van die uitdagings? Dan kom die 
antwoord so duidelik in 2 Thes 3:5 
Mag die Here julle gedagtes rig op die 
liefde van God en die volharding van 
Christus! 

 


