1 Tess. 3- 4
In het vorige hoofdstuk had Paulus geschreven dat hij hen wilde zien en hen wilde
opzoeken.
-Hoofdstuk 2: 17- 18
Maar dat lukte niet. Daarom stuurt hij Timoteus.

Een vermaning om standvastig te blijven in de verdrukking. (1- 5)
1 Th 3: 1 Daarom hebben wij, (want wij konden het niet langer uithouden),
besloten alleen te Athene achter te blijven,
1 Th 3: 2 en wij hebben Timoteus, onze broeder, en een medewerker Gods in
het evangelie van Christus, gezonden om u te versterken en u te vermanen
inzake uw geloof,
We zien in deze woorden dat Timoteus gestuurd werd naar de gemeente van Thessaloniki
om hen te versterken en hen te vermanen.
Lering is een essentieel gedeelte van het geloof.
-Het woord discipel.
Discipel:
3101 mathe’tes, zn m
1) leerling, pupil, discipel
Lukas 14: 26, 27
Discipel:
-Vertrouweling, volgeling en leerling.
1 Th 3: 3 dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen.
Gij weet immers zelf, dat wij daartoe bestemd zijn;
1 Th 3: 4 want ook toen wij bij u waren, zeiden wij u reeds, dat wij zouden
verdrukt worden, zoals gij ook weet, dat geschied is.
Verdrukking is de bestemming van een Christen.
-Dit was al van te voren bevestigd.
-Handl. 14: 22
-2 Tim. 3: 12
-1 Petrus 4: 12- 14
Waarom?
-Ooit een goede bokser gezien die zich niet ingezet heeft.
-Hoe leert een goede bokser?
Het woord verdrukking:
2347 ‘thlipsis, zn vr
1) een drukken, samenpersen, kwelling, druk
2) metaf. verdrukking, kwelling, benauwdheid
Deze verdrukking was ook gekomen.
-Hoofdstuk 1: 6- 7
-Hoofdstuk 2: 1- 2; 14- 16

Psalm 119: 67, 71
Wij mogen trots zijn in onze verdrukkingen.
-Wij mogen blij zijn in verdrukkingen.
-Jacobus 1: 2- 5
1 Th 3: 5 Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem om mij te
vergewissen van uw geloof, of de verzoeker u misschien verzocht had en
onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn.
Paulus wilde zekerheid krijgen.
Er is een vijand.
-Een verzoeker.
Het woord “verzoeker”.
3985 pei’razo, ww
1) proberen of iets gedaan kan worden
2) uitproberen, beproeven: om zich te vergewissen van de kwaliteit van iets of iemand
3) iemands geloof en karakter op de proef stellen, door verleiding tot zonde

Een tijding van blijdschap. (5- 13)
1 Th 3: 6 Maar thans, nu Timoteus van u tot ons teruggekeerd is en ons goede
tijding gebracht heeft van uw geloof en uw liefde, en dat gij ons te allen tijde
in goede herinnering houdt, even verlangend om ons te zien als wij u,
1 Th 3: 7 zijn wij dan ook, broeders, bij al onze nood en druk, vertroost over u
door uw geloof,
1 Th 3: 8 want nu leven wij, als gij staat in de Here.
Timoteus was inmiddels teruggekeerd.
-Hij had een goede tijding gebracht.
-Over hun geloof en liefde.
-Zij stonden in de kracht van de Heer.
En dit bracht vertroosting.
Vertroosting:
3870 paraka’leo, ww
2) troosten, bemoedigen en versterken door vertroosting
3) troost ontvangen, getroost worden
4) bemoedigen, sterken
5) aansporen en troosten en bemoedigen
1 Th 3: 9 Want welke dank kunnen wij Gode over u vergelden voor al de
blijdschap, waarmede wij ons om u verblijden voor onze God?
1 Th 3: 10 Nacht en dag bidden wij vurig, dat wij uw aangezicht mogen zien en
voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt.
Blijdschap was het deel voor Paulus.
-Wat een machtige woorden!!
Trouw is een machtige bemoediger.
-Uw dienstbaarheid is mijn blijdschap.
Daarna moest nog voltooit worden.

-Er was altijd ruimte om te groeien.
Dit laat twee dingen zien:
-Hoe mooi Jezus.
-Hoe geïnfecteerd wij blijven met het virus van zonde.
1 Th 3: 11 Hij, onze God en Vader, en onze Here Jezus, bane ons de weg tot u;
1 Th 3: 12 en u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot
elkander en tot allen (zoals ook wij gezind zijn jegens u),
1 Th 3: 13 om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid
voor onze God en Vader bij de komst van onze Here Jezus met al zijn
heiligen.
Er werd gebeden voor:
-Een toename in de Here.
-Overvloedigheid in liefde voor elkander en voor allen.
Er is altijd meer ruimte!!!!
Versterking van onze harten.
-Wij hebben versterking van ons hart nodig
Wat is het doel van dit alles.
-Om onberispelijk te zijn bij de komst van de Here Jezus met alle heiligen.

Het vierde hoofdstuk.
In het vierde hoofdstuk krijgen we een beeld van de Christen en zijn ware wandel.

De ware wandel van een gelovige, heiliging. (1- 8)
1 Th 4: 1 Voorts dan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Here Jezus,
dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode
behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet.
Als we kijken naar deze brief hadden de Christenen zeer goed gewandeld.
-Toch worden ze aangespoord.
-Om dit nog meer te doen.
Vermanen:
3870 paraka’leo, ww
1) bij zich roepen, ontbieden
2) toespreken, zich richten tot, wat gedaan kan worden bij wijze van aansporing,
smeekbede, troost, onderricht, enz.
2a) vermanen, aansporen
Zonde heeft diepe sporen nagelaten.
-En God is zo perfect.
Waarom zegt de schrijver: “En dat nog meer doet”?
1 Th 4: 2 Want gij weet, welke voorschriften wij u gegeven hebben door de
Here Jezus.
1 Th 4: 3 Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij,
1 Th 4: 4 dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven,
1 Th 4: 5 niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van
God niet weten,

1 Th 4: 6 en dat men zijn broeder niet slecht behandele of bedriege in deze
zaak, want de Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger
gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben.
Christenen worden geroepen.
-Dit is de wil van God, uw heiliging.
-Het onthouden van hoererij.
-Dat een ieder zijn vat in ere houdt.
-Dat men broeders goed behandele.
De Here is een wreker van al deze dingen.
-Zonde brengt scheiding.
1Th 4: 7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.
1 Th 4: 8 Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u
immers ook zijn Heilige Geest geeft.
Wie zich niet overgeeft aan heiliging.
-Die verwerpt God.
God gaf ons Zijn Geest.
-Toen de Geest werd gegeven gaf God van zichzelf.
-Wij mogen deze Geest niet smaden.
-Wij mogen deze Geest niet uitdoven.

Dewandel van een gelovige in relatie tot zijn broeder en
buitenstaanders. (9- 12)
1 Th 4: 9 Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven; immers, gij hebt
zelf van God geleerd elkander lief te hebben;
1 Th 4: 10 gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel
Macedonie. Maar wij vermanen u, broeders, dit nog veel meer te doen,
De broederliefde.
-Essentieel.
-Dit moest nog meer gedaan worden.
Goddelijke liefde.
-Koll. 3: 15- 17
-1 Kor. 13: 1- 7
Dit nog veel meer te doen.
-Ook hier was ruimte voor groei.
1 Th 4: 11 en er een eer in te stellen rustig te blijven en uw eigen zaken te
behartigen en met uw handen te werken, zoals wij u bevolen hebben,
1 Th 4: 12 opdat gij u behoorlijk gedraagt ten aanzien van hen, die buiten
staan, zonder iets nodig te hebben.
Er is een verantwoordelijkheid naar hen die buiten staan
-Eigen zaken behartigen.
-Werken met de handen.
-Om zich behoorlijk te gedragen.
Het licht moet schijnen.
-Dat brengt God eer en glorie.
-Johannes 15

De wederkomst. (13- 17)
In deze laatste verzen zien we een beeld van de wederkomst van Christus.
1 Th 4: 13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die
ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen
hoop hebben.
1 Th 4: 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal
God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.
1 Th 4: 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die
achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen
voorgaan,
1Th 4:16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel
en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in
Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;
1Th 4:17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de
wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht,
en zo zullen wij altijd met de Here wezen.
Er mocht geen twijfel zijn.
-Omtrent degene die ontslapen waren.
-Christus brengt hen met Hem mede.
Het thema van de wederkomst.
-Wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de
ontslapenen voorgaan.
-Christus zal nederdalen.
-Op een God gegeven teken.
-Bij het roepen van een aartssengel.
-Bij het geklank ener bazuin Gods.
Hoe gaat dit gebeuren.
-Zij die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan.
-Daarna wij die levend zijn zullen in een oogwenk samen met hen weggevoerd
worden.
-De Here tegemoet in de lucht.
-En zo zullen we altijd met de Here zijn.
1Th 4:18 Vermaant elkander dus met deze woorden.
Ze moesten elkaar met deze woorden vermanen.
Het woord “vermanen”.
3870 paraka’leo, ww
1) bij zich roepen, ontbieden
2) toespreken, zich richten tot, wat gedaan kan worden bij wijze van aansporing,
smeekbede, troost, onderricht, enz.
3) vermanen, aansporen

They Said He Needed A Heart
(Daniel Gates, 33 years old)
They said he needed a heart,
That his was not working that well,

It had trouble causing blood to flow,
And fluttered, and often would swell.
They said he needed a heart,
That only a New one would do,
And that he’d have to wait for someone else,
Which is a lonely thing to do.
They said he needed a heart,
But the one he had was just fine.
It may not have been good at pumping blood,
But it pumped something better all the time.
It pumped the character of Love,
It pumped it for everyone to see,
That no matter where Danny found himself,
His heart was working for Thee.
It worked when he sat and waited, for Doctors to test and prod,
It worked when he was alone, and weariness caused him to nod.
It worked around his family, for they always saw it there,
It worked because it was empty of self, and full of kindness and care.
For you see it had something better, than regular human blood,
It was filled with our Saviors best Quality - the Godly type of Love.
Hearts like these will never fail, for they are full and strong and brave,
Because it’s hearts like these that follow, the example our Savior gave.
So now that heart is still beating, though empty of human blood,
For it beats with the songs of angels, in the Savior’s realm above.

