2 Tessalonissenzen 2 en 3
door Peter Vandebuerie

I Erkenning van de standvastigheid van de Tessalonissenzen ondanks vervolgingen (1:1-12)
II Rechtzettingen over de wederkomst van de Here (2:1-12)
III Oproep om standvastig te blijven (2:13-3:15)
IV Slotwoorden (3:16-18)
I Erkenning van de standvastigheid van de Tessalonissenzen ondanks vervolgingen (1:1-12) - behandeld door
Ruud Verheijen
II Rechtzettingen over de wederkomst van de Here (2:1-12)
a) de komst van Jezus zal niet ‘spoedig’ zijn (2:1-3a)
1. Paulus smeekt hen om niet wanhopig te worden alsof de dag aanstaande is (vs 1)
- ze mochten niet hun bezinning (verstand) verliezen of in onrust verkeren (bang zijn)
2. Oorzaken van wanhoop (vs 2)
- geestesuiting: gevoel dat hen doet geloven dat wat ze denken een openbaring van God is
- prediking: ik geloof dat de komst nabij is want God zegt …
- brief van de apostelen/evangelisten: ofwel verkeerde interpretatie van eerste brief, ofwel vervalste brief
3. Niemand mocht hen misleiden (vs 3a)
- bedriegen, om de tuin leiden
b) afval zal de komst van Jezus voorafgaan (2:3b-12)
1. Eerst moet afval komen en de wetteloze zich openbaren (vs 3b-5)
- afval: wegvallen, in de steek laten
- openbaren van de wetteloze mens: hij die de verkeerde weg opgaat, hij die afdwaalt van Gods wet
- zoon van het verderf: eeuwige ondergang in de hel
- tegenstander: tegenover elkaar staan als vijand
- verheft zich tegen al wat God of voorwerp van verering heet: zich boven God en Zijn aanbidding plaatsen
- zet zich in tempel Gods om zichzelf te tonen dat hij een god is (vgl 2 Korintiërs 6:16)
- Paulus had hen hierover al meerdere keren gesproken toen hij bij hen was
2. Huidige weerhouding van de wetteloze (vs 6-8)
- reden weerhouding (tegenhouden, bemoeilijken) was bekend, komt op zijn tijd
- geheimenis reeds in werking: ontwikkeling voor komst is al bezig
- totdat hij die weerhoudt verwijderd is
- dan zal wetteloze zich openbaren
- Jezus zal hem doden bij Zijn komst
3. Werking van de wetteloze (vs 9-12)
- komst is naar het handelen van satan
- allerlei krachten, tekenen (ongewone gebeurtenis) en bedrieglijke wonderen (iets dat niet is wat het schijnt te
zijn) en allerlei verlokkende ongerechtigheid (misleidende daden die de wet overtreden)
- voor hen die verloren gaan omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aanvaard (gehoor geven, niet
verwerpen)
- ze hadden kunnen behouden worden als ze liefde voor de waarheid hadden
- daarom zendt God hun een dwaling (= werking vs 9) die bewerkt dat zij de leugen geloven
- opdat allen worden geoordeeld (geschift) die de waarheid niet hebben geloofd, maar het goed vonden om
goddeloos te leven
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III Oproep om standvastig te blijven (2:13-3:15)
a) Paulus’ oproep en blijk van vertrouwen dat zij standvastig zouden blijven (2:13-3:5)
1. Wat God voor de Tessalonissenzen heeft gedaan en nog zal doen (2:13-17)
- Paulus is God voortdurende dankzegging verschuldigd voor de Tessalonissenzen
- zij zijn door God geliefde broeders
- God heeft hen als eerstelingen (vgl Romeinen 16:5; 1 Korintiërs 16:15; Jakobus 1:18) uitgekozen om
behouden te worden
- in heiliging (reiniging) door de Geest en geloof in de waarheid
- dat is waarom God hen door het evangelie van de apostelen heeft geroepen
- om Jezus’ heerlijkheid te verkrijgen (verheven toestand van Christus bij de Vader)
- daarom moeten ze vast staan (niet opgeven) en vasthouden aan de schriftelijke en mondelinge overleveringen
(voorschriften) van de apostelen
- de Here Jezus en God hun Vader die hen heeft liefgehad, eeuwige troost en goede hoop door zijn genade
gegeven heeft, troost hun harten en maakt ze sterk in alle goed werk en woord
2. Vraag voor gebed en oproep tot de volharding van Christus (3:1-5)
- Paulus vraagt dat ze bidden dat Gods Woord snelle voortgang zal hebben en verheerlijkt zal worden zoals
zij dat doen
- Paulus vraagt ook dat ze bidden om bewaard te blijven voor wargeesten (=onbehoorlijke) en slechte mensen
- trouw is niet bij allen te vinden
- God daarentegen is wel trouw, Hij zal hen sterken en bewaren (beschermen) voor de boze.
- Paulus vertrouwde in de Here dat zij hetgeen de apostelen bevalen niet alleen deden, maar ook zouden blijven
doen
- God neigt (verwijderen van obstakels) hun harten tot de liefde Gods en de volharding van Christus
b) Richtlijnen over hoe om te gaan met ongeregelden (3:6-15)
1. Zij die niet wilden werken
- In naam van Jezus (op gezag van) moesten zij zich onttrekken (omgang onthouden van) aan elke broeder (vgl
1:1-3) die zich ongeregeld (ordeloos, afwijkend van de regels) gedraagt
- in strijd ‘met de overlevering die zij van hen hadden ontvangen
- het voorbeeld van de apostelen moet worden gevolgd gezien zij niet van de regel zijn afgeweken
(wanordelijk)
- zij hebben geen gegeven voedsel gegeten, maar dag en nacht gewerkt met moeite en inspanning
(bloed zweet en tranen) om niemand van hen lastig te vallen (belasten)
- zij hadden er wel bevoegdheid toe (vrijheid om te doen zoals men wenst)
- maar ze wilden hunzelf als voorbeeld tot navolging stellen
- ook toen zij ben hen waren bevalen zij hen: ‘wie niet wil werken, zal ook niet eten’
- ze hoorden namelijkdat sommigen onder hen zich ongeregeld gedroegen door niet te werken maar bezig te
zijn met wat geen werk is (zich met zinloze dingen bezighouden)
- zulke mensen bevelen en vermanen (aansporen, bij zich roepen) zij in de Here Jezus Christus, dat zij rustig
(iemand die zijn eigen werk doet en zich niet ongevraagd mengt in andermans zaken) bij hun werk blijven en
hun eigen brood eten
- de broeders moesten niet moe worden om goed te doen
2. Wie niet luistert naar wat de apostelen door hun brief zeggen
- zij die niet luisteren naar wat de apostelen door hun brief zeggen moeten worden getekend (onderscheiden
door een merk te geven) en de omgang worden gemeden zodat hij beschaamd wordt
- deze mocht echter niet als een vijand worden beschouwd (hatelijk behandelen), maar als een broeder worden
terechtgewezen (aansporen, waarschuwen)
IV Slotwoorden (3:16-18)
1. De Here van de vrede geve u de vrede, voortdurend in elk opzicht, Hij zij met u allen
- Een eigenhandige groet van Paulus, een waarmerk in elke brief: zo schreef hij
- de genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen
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Teksten die bij de les worden aangehaald (zie PPT)
“Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij
dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen” 1 Timoteus 4:1.
“Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God, maar
vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de
misleiding der zonde; want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het
einde onverwrikt vasthouden.” Hebreeën 3:12-14.
“Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam
niet van Hem, die u roept” Galaten 5:7-8.
“Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God,
gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn” 2
Korintiërs 6:16.
“In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd
wordt tot een woonstede Gods in de Geest” Efeziërs 2:21-22.
“Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en uit
uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken”
Handelingen 20:29-30.
“Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns
Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam
geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk
zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid” Matteus 7:21-23.
“Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen
opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet;
want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet
allen uit ons zijn” 1 Johannes 2:18-19.
“Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent”
1 Johannes 2:22.
“en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat
hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld” 1 Johannes 4:3.
“Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de
misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.
Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de
Vader als de Zoon” 2 Johannes 1:7-9.
“En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen
verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden
geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt” Openbaringen 19:20.
“en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet
zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden” Openbaring 20:10.
“Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en
het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen,
die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen; dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet
luisteren; want de Here, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de Here, uw God, liefhebt met uw ganse hart en
met uw ganse ziel. De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren:
Hem zult gij dienen en aanhangen. Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij afval gepredikt heeft
van de Here, uw God, die u uit het land Egypte geleid en uit het diensthuis verlost heeft; om u af te trekken van de weg,
die de Here, uw God, u geboden heeft te gaan. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen.” Deuteronomium 13:1-5.
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“Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en
valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen
zouden verleiden.” Matteus 24:23-24.
“Groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus de eersteling voor Christus uit Asia.”
Romeinen 16:5.
“Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn
onder zijn schepselen” Jakobus 1:18.
“Juist hierom heb ik Timoteus tot u gezonden, die mij een geliefd en trouw kind is in de Here. Hij zal u mijn wegen in
Christus Jezus indachtig maken, zoals ik die overal in elke gemeente leer” 1 Korintiërs 4:17.
“Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u
met God verzoenen” 2 Korintiërs 5:20.
“Maar wijs jonge weduwen af, want wanneer de zinnen haar van Christus aftrekken, willen zij huwen, en halen een
oordeel over zich, omdat zij haar eerste trouw hebben verzaakt. Maar tegelijk wennen zij zich eraan de huizen rond te
gaan bij gebrek aan bezigheid, en niet alleen zonder bezigheid, maar ook bezig met praatjes en al te bezig met het
spreken over onbehoorlijke dingen. Ik wil daarom, dat de jonge weduwen huwen, kinderen krijgen, haar huis bestieren,
en niet door lasterpraat aan de tegenpartij vat op zich geven. Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna” 1
Timoteus 5:11-15.
“Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie
een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.” Jakobus
5:19-20.
“Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben.” 1 Timoteus
5:20.
“Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen,
de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar
hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen. Want uw
gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het
goede, maar ook onbesmet van het kwade.” Romeinen 16:17-19.
“Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als
de heiden en de tollenaar.” Matteus 18:17.
“Een mens, die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal terechtgewezen te hebben, afwijzen; gij weet
immers, dat zo iemand het spoor geheel bijster is, en dat hij zondigt, terwijl hij zichzelf veroordeelt.” Titus 3:10-11.
“En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest jegens
anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed, dat door het vlees bevlekt is.” Judas 1:22-23.
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