
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bly kalm – Christus kom! 
 

Paulus en die Tessalonisense 

• In sy eerste brief aan die Tessalonisense, 

maak Paulus groot gewag van die feit dat 

Christus se koms naby is en dat dit skielik 

kan gebeur.  Hy verduidelik ook dat die 

gelowiges geneem sal word om saam met 

Christus te wees en dat hulle gereed moet 

maak vir sy koms.  Paulus se boodskap 

was bedoel om te troos en hoop te gee, 

maar ongelukkig is hy deur sommiges 

verkeerd verstaan.  Hulle het paniekerig 

geword.  Sommiges het sommer ophou 

werk en gaan eenkant sit en wegkruip 

terwyl hulle wag op die wederkoms.  Party 

kon oor niks anders dink of praat nie en 

het in vrees geleef.   

• In hulle angs en onsekerheid het hulle baie 

vatbaar geword vir geestelike “fopnuus”.  

Van die gelowiges het eintlik “liggelowig” 

begin raak en alles vir soetkoek begin 

opeet.  So was daar mense wat begin 

verkondig het dat die wederkoms eintlik al 

klaar plaasgevind het en dat hulle nou in 

die tyd van wetteloosheid en lyding leef 

wat volg nadat Christus sy mense na Hom 

toe kom neem het.   

• Dit het natuurlik ‘n nuwe angstigheid in 

die gelowiges losgemaak:  Het hulle die 

bus verpas?  As Christus gekom het en sy 

mense na Hom toe geneem het, dan is 

hulle immers nie deel van “sy mense” nie, 

want hulle het agtergebly? Die 

gevolgtrekking moes wees dat hulle die 

verlossing kwyt is en nou aan eindelose 

verdoeming onderwerp sal wees.   

• Dit is dan in hierdie konteks wat Paulus in 

sy tweede brief aan die gelowiges skryf en 

opklaring gee:  Die koms van Christus het 

nog nie plaasgevind nie.  Julle kan nie julle 

verlossing kwytraak nie, want julle is eens 

en vir altyd deur God verkies om in sy 

vryheid te leef.  Julle moet rustig raak en 

nie so gou skrik vir enigeen se praatjies 

nie.  Julle moet elke aand rustig gaan slaap 

en elke oggend opstaan en in die naam 

van Christus die goeie gaan doen.  Dan sal 

alles “okay” wees.   

• Sy opvolgbrief is dus om hulle aan te 

spreek asof hy ‘n histeriese persoon tot 

kalmte wil terugruk.  Hy wil hulle herinner 

aan die waarheid wat vas staan en wat 

ons wil troos en hoop gee. Dan wil hy 

hulle aanmoedig om lewens te leef wat 

pas by mense wat verwag dat Christus ons 

uit die toekoms uit tegemoet tree.  Hy is 

die “altyd na ons toekomende God”.   

2 Tess 2:1-17 



 

“Everything will be okay in the end. If 
it’s not okay yet, it’s not the end yet” 

• John Lennon, Paulo Coehlo en ander is al 

as die outeur genoem van hierdie 

aanhaling. Dalk was dit eerder Paulus, 

want dis wat hy vir die gelowiges wil leer.  

Bly kalm, bly rustig en hou kop.   

• Gelowiges kan tot in ons dag soms tog so 

“liggelowig” wees.  Dis of ons soms sukkel 

om fokus te behou en te onderskei tussen 

nuus en fopnuus, waarheid en leuen, dit 

wat aandag behoort te geniet en dit wat 

eenkant gestoot moet word.   

• Ons sien die liggelowigheid oor 

geloofsake.  Hoe mense kan hardloop 

agter elkeen aan wat hulleself as profete 

en wonderwerkers voordoen.  Hoe 

wêreldgebeure geïnterpreteer word as 

tekens van die einde.  Hoe die Antichris-

etiket gehang word om politieke figure, 

alles so asof die tyd waarin óns lewe dan 

nou so uniek en spesiaal is teenoor eras 

wat verby is en dit wat kom.  Ons neem 

onsself dalk hopeloos te ernstig op.   

• Ons sien egter ook ‘n ander soort 

liggelowigheid.  Die soort waar hoop en 

vryheid verdwyn onder die paniek wat 

doemprofete saai wanneer hulle 

bitterbekkig verklaar dat alles verkeerd 

loop en ineenstort en dat al wat ons nou 

maar kan doen is om ons te onttrek en vir 

onsself te begin sorg.  Elke man vir 

homself en die duiwel vir die res.  Ons het 

genoeg in Suid-Afrika van diegene ook.  

• Paulus is ‘n aartsrealis.  Dit nie asof hy nie 

sien wat aangaan nie. Hy sien die 

swaarkry, hy sien die politieke onrus, hy 

sien die magstryd van goed teen kwaad en 

dat dinge en mense die plek van God wil 

inneem.  Juis daarom sien hy ook dat die 

Here ons liefhet en kies en vrystel in sy 

wêreld en dat dit by verre die belangrikste 

is om in die lewe te weet.   

Rustige gelowiges is skerp gefokus 

• In die middel van ‘n orkaan is daar ‘n 

windstilte.  Dis daarheen wat Paulus ons 

nooi.  In plaas van opgesuig te word in die 

maalkolk, moet die gelowiges nie te vinnig 

te groot skrik nie, en altyd skuiling vind by 

die middelpunt wat Christus se liefde is.   

• Wat Paulus verlang is egter nie gelowiges 

wat beneweld eenkant sit onder die 

invloed van sterk kalmeermedisyne nie.  

Hy soek gelowiges wat rustig is omdat 

hulle weet hulle is veilig by Christus, wat 

nie net in vandag by hulle is nie, maar ook 

in môre.  Maar dan soek hy die fokus wat 

daarmee gepaard gaan.  Die nugterheid 

om te kan besluit watter goeie woorde en 

dade (vers 16-17) die gewensde effek 

gaan hê en sal terugveg teen die “mens 

van sonde en die seun van die verderf” 

(OAV vers 3). “Doom-sayers” moet dus 

“Doom-slayers” raak! 

• Moet dus nie “julle verstand verloor of 

verskrik word nie” (OAV vers 2).  Nee, 

“take a firm stand, feet on the ground and 

head high and may God put a fresh heart 

in you, invigorate your work, enliven your 

speech.” (The Message, vers 17).   

 


