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17 November 2013 
 
Skriflesing  : 2 Tess.2:1-5 (realiteit) en 2 Tess.1:1-4 (ID)  
    
Tema: Wat en Waarheen nou? 
 
In die 2 tekse wat ons vanoggend gelees het, is daar 3 realiteite: 
 
1. “Die wederkoms” 
 
Daar is so realiteit: Die wederkoms! Dit gebeur op 2 maniere 
 
Die eerste is wanneer iemand sterf. Dan sal daar ‘n ontmoeting met die Here wees en sal die 
wat in Jesus glo, in die hemel opgeneem wees. Wanneer iemand vir wie jy baie lief is sterf, dan 
is deel van jou “tot rus kom” hierdie waarheid. Die persoon is nou by God in die hemel.   
 
Die tweede manier is wanneer daar ‘n spesifieke dag sal aanbreek wanneer Jesus weer op die 
wolke sal kom. En daar is ‘n paar dinge wat daarmee gaan saamloop: 

 Almal sal soos op internasionale nuus daarvan weet.  

 Die grafte sal oopgaan en die dooies sal opstaan 

 Daar sal ‘n eindoordeel wees  
 
Om meer as dit te wil vasskryf, is dalk ‘n bietjie voortvarend en daarom is meer detail nie in ons 
belydenisgrondslag vervat nie. In die lig van Paulus se waarskuwing dat daar wel mense sal 
wees wat op verskillende maniere  aankondigings oor die wederkoms sal wil maak, glo ons dit 
is God se bedoeling dat ons ook hier ons grens tov kennis sal ken. Anders kan ons mislei word. 
 
Verwys byv hier na ‘n fatalistiese uitkoms as jy hier mislei word. Dit gaan volgende week wees, 
so ek staak nou sommer alle beplannings en langtermyn startegiee en ek spandeer al my geld 
want … 
 
Daarom lees ons later bietjie later in die brief die die teks “Wie ne werk nie, mag nie eet nie”. 
Moenie sommer npu besluit als is oor nie. Dit is god se besluit. Sorg dat jy in Jesus se Naam 
gereed is!!!   
 
Daar is voortekens wat ons aan die gebrokenheid herinner. O.a. Matt.24 in sy geheel 
Die voortekens maak nie ‘n berekening moontlik nie want: Matt.24:37 
Die geskiedenis leer ons dat die voortekens ook ritmes het. 
 
2. “Die wettelose mens” 
 
In die teks word na ‘n spesifieke “wettelose mens verwys. 
Identifisering en herkenning altyd kontroversieel. 
Miskien moet ons hier ook die beginsel van “die teks moet die teks verklaar” toepas 
As die algemene wederkoms dan onbepaalbaar is, dan sal die wettelose mens ook nie aan ‘n 
tydgebonde persoon gekoppel kan wees nie. 
Die Jode het byv gedink dit is Hitler 
Die kapitaliste het gedink dis Stalin 
Die wereld het dedink dis Gorbatjov veral omdat hny nog ‘n geboortevlek “merk van die dier” 
gehaqd het.! 
 
Feit bly, die wettelose mens sal altyd daar wees! Die verteenwoordiger van die gebroke 
werklikheid …! 
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En hierdie “wettelose mens” gee God as ‘n soort van gewete vir ons. Herinner ons daaraan dat 
Hy weer kom. Die “wettelose mens” skep ook in ons ‘n die balans waarin ons ons roeping op 
aarde voluit leef, maar terselftertyd ook verlang om onbelemmerd by God in die hemel te wees. 
(Fil.1:21 – Lewe is X’s en die sterwe wins)  
  
3. Die derde realiteit:  
 
Maar daar is ‘n derde en ‘n fantastiese realiteit. En dit is dat God mense, Sy kerk nie aan 
hulleself oorlaat nie. God het nog altyd deur die werking van Sy Gees groepe mense laat 
ontstaan wat in mekaar se teenwoordheid beland het en wat mekaar gehelp het. Hiervan word 
in die bekende Hand. 2 van getuig . . 
 
OT en NT:  Noag, Jakob, Rut, Abraham en talle ander voorbeelde van hoe God Sy kerk in 
persoon, gesin en familie herstel het.  
Paulus skryf in die tweede gelese teks: Ek dank die Here vir die mense in Tessalonika wat 
gered is en wat in die geloof leef. Hierdie mense is aan mekaar verbind in huiskerk verband 
waarbinne hulle mekaar moed ingepraat het en mekaar in die geloof ondersteun het. God maak 
Homself deur die lewe van Sy kerk sigbaar!!! 
 
Jewett skryf dat die Here Paulus gebruik het om gedurende sy sendingreise groepe mense te 
stig. Jewett noem dit:  
“Cells of hope and resposibility midst of a violent and corrupt world. These fragments of a 
transformed world glorify the name of the Lord Jesus.” 
 
Ons kom nou by die tou wat u ontvang het. 
  
Sal u asb nou u tou gebruik en u self aan die persoon langs u vasbind. Die gedagte is dat u die 
tou om u pols en dan om die pols van die persoon langs u sal vasbind. Nie met ‘n strikkie nie, 
vasknoop. Die tou is nie te lank en ook nie te kort nie. Niemand moet vanoggend alleen en 
sonder ‘n verbintenis wees nie. As jy ver en alleen sit, skuif dan nader en knoop die tou..   
 
Terwyl u dit doen. 
Nuwe belydenisgroep, gedooptes, nuwe kerkraad, nuwe wyksleiers. U is elkeen in die 
omgewing van waar God op ‘n besondere manier werk. Hier het ‘n geloofsgemeenskap gevorm 
– oor jare heen. 
 
So geloofsgemeenskap het ‘n ID en voornemens 
So geloofsgemeenskap het  uitdagings daar buite, maar ook uitdagings binne  homself. Om dit 
in die oe te kyk, het ons mekaar verskriklik nodig. 
“Cells of hope and responsibility…” 
 
MAAR: So geloofsgemeenskap het ‘n verbintenis in Jesus Christus. En dit is die werk van God, 
wat te midde van ‘n gebroke werklikheid mense wesenlik help om die lewe te leef. 
 
Laastens: 
 
Ons neem kennis, en soms ook baie hard kennis, van ‘n samelewing wat koud  en genadeloos 
is. Maar ons kan ook nie toelaat dat ons dink almal is so nie. Dit is om in die versoeking te kom 
om ‘n streep deur die werk van die lewende God te trek. Dit is baie naby daaraan om jou eie 
god te wil wees. 
 
God het deur die eeue mense voorsien om groeipunte te wees waar daar nuwe lewe gevind en 
geleef word. Die HG verhelder ‘n mens se oë om dit te sien en te ontdek.  
 
Gebed  


