
Liturgie ochtenddienst over 1 Thess 2,8 (transcript) 
-GKv Loppersum-Westeremden, 02-11-2014 
-2e deel serie ‘Als het evangelie centraal staat in de kerk…’ 

Welkom en mededelingen door ouderling 

Komen tot de Here 
Voorzang, Psalm 84,1-2 ‘Hoe lieflijk is uw huis, o Heer’ 
Stil gebed 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Opw 407 ‘O Heer, mijn God’ (staan) 
Wet van God 
Zingen LB 473,1-2.5 ‘Neem mijn leven, laat het Heer’ 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Bediening van de Heilige doop aan Sam Oosterhuis en Nathan Niemeijer 
 -lezen 3e formulier 
 -onderwijs voor de kinderen 
 -doop van Sam Oosterhuis en Gerd-Jan Nathan Niemeijer 
 -zingen ‘Jij bent van God mijn kind’ (uit ‘Alles wordt nieuw’) 

Luisteren naar de Here:  
Bijbellezing(en), zie onder  
Verkondiging, thema, zie onder 
’Amen’-zang, ZG 213 ‘Dit huis een herberg onderweg’ 
  

Geven aan de Here: 
Dank- en voorbedegebed    
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

Gaan onder de zegen van de Here 
Zingen LB 21,1.3.7 ‘Alles wat adem heeft’ 
Zegen 

Leesgedeelte(n): Hand 2,42-47 en 1 Thess 2,1-13 
Tekst: 1 Thess 2,8 
Preekthema: ‘Als het evangelie in de kerk centraal staat, delen we ons leven!’ 
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We zijn bezig als gemeente met een project, we zijn bezig met een serie preken waarin 

we willen nadenken als gemeente, bijbelteksten voor ons willen nemen hoe het is om 

gemeente naar buiten te zijn en hoe het is om gemeente naar binnen te zijn en deze week 

gaat het over relaties. 

God zoekt mensen op hebben we gezien vorige week met Genesis 3, als je naar Genesis 3 

gaat, voor degene die er waren bij te brengen en als u er niet was help ik u even om in te 

stappen daar waar we gebleven waren. 

Vorige week hebben we Genesis 3 gelezen met Handelingen 2, Genesis 3 typeert ons als 

mensen die zich verbergen, die zich verstoppen voor de Here God. 

Adam en Eva, die verstoppen zich als zij de Here horen aankomen en wij hebben toen 

gezien dat de kerk niets anders is dan een samenleving van mensen die geroepen zijn. 

Adam, betekent eenvoudig mens, Adam waar ben je? 

Dat is de kerk, de kerk is een verzameling van mensen die zijn geroepen door God en die 

gevonden zijn door de Heilige Geest en die laten vinden en zich steeds weer laten vinden 

door de Heilige Geest; mens waar ben je? 

En dat doet de Here tot op de dag van vandaag; mensen zoeken, mensen opzoeken. 

Met Handelingen 2, hetzelfde gedeelte als we net hebben gelezen, hebben we gezien wat 

de Here God dan met die mensen doet; Hij roept ze, wat doet Hij dan met ze; Hij zet ze 

direct in de gemeente, dat zie je in Handelingen 2. 

Die twee teksten hebben ons dit laten zien; de Here God heeft een bepaald doel, een 

missie en die heeft hij al vanaf de zondeval. 

Tot aan de dag van de wederkomst is de Here God met dit gene bezig en dat is mensen 

zoeken, mensen bij elkaar brengen, mens waar ben je? 

Dat is de kerk, de kerk is Gods beweging door de geschiedenis heen, te zoeken waar zijn 

mensen en daar gebruikt de Here Zijn kerk voor, Zijn gemeente voor. 

En we hebben vorige week ook gezien dat je voor kerk-zijn maar 2 dingen nodig hebt; 1 de 

Bijbel en 2 mensen. 

Wij bedenken er een heleboel bij en verzinnen er een heleboel omheen en dat kan best 

een heleboel ballast zijn. 

Als wij nadenken over de kerk dan denken wij aan een gebouw, aan een dominee, aan 

ouderlingen en diakenen, aan liedbundels, mag je nou hieruit zingen, mag je nou daaruit 

zingen, denken wij aan een heleboel regels, denken we aan een orgel, aan van alles. 

Maar wat de Bijbel zegt wat je echt nodig hebt is de Bijbel en mensen en meer niet en dat 

gaan we vanmorgen ook zien. 

De rest, hebben we gezien, kan ons best wel eens in de weg zitten, waarom, in de weg 

zitten om deze vragen zelf te stellen; gaan wij mee in diezelfde beweging van de Here 

God, zijn wij met de Here God op missie, bewegen wij met Hem mee of staan we een 

beetje aan de zijlijn? 

Vanmorgen zetten we een stap verder met 1 Thess 2:8 en dan gaat het over de vraag; wat  
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delen christenen dan eigenlijk met elkaar? 

We hebben deze vraag; hoe zou je als gemeente functioneren als je kleine groepen, 

groeigroepen zou hebben, hoe zou dat zijn voor ons als gemeente en waarom zou je dat 

überhaupt doen? 

Laatst hebben we het erover gehad op de gemeentvergadering, vanmorgen daarover vanuit 

1 Thess2:8. 

Thema: ‘Als het evangelie centraal staat in de kerk, delen we ons eigen leven!’  

1. 

De brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, wat is de achtergrond van deze brief? 

Dit is de achtergrond van deze brief; Paulus was een gemeentestichter, dat betekent dat 

hij door zijn basisgemeente die hem ondersteunde in het gebed, het is heel eenvoudig dat 

hij door zijn gemeente erop uitgestuurd werd om mensen te verzamelen, zijn 

basisgemeente in Antiochie had hem erop uitgestuurd; Paulus ga het evangelie 

verkondigen, wij doen het hier, jij doet het daar. 

Hij kwam op plekken en daar zocht hij mensen op, op straat, in het cafe, in de bioscoop, 

overal daar waar mensen zijn en dan ging hij in het gesprek over het evangelie. 

Hij ging naar de hoofdstad van Macedonie, Thessalonica, en toen hij daar met mensen in 

gesprek kwam, wat gebeurde er toen; door de Heilige Geest kwamen de mensen tot 

geloof.  
Als je daar een beeld bij wilt hebben moet je Handelingen 16 lezen, Handelingen 16 daar 

kwam Lydia tot geloof en dan kun je zien dat de Heilige Geest is die dat doet. 

Tweede,wat deed Paulus met die mensen; hij verzamelde ze in een gemeente, christenen 

in Thessalonica. 

En die christenen kwamen misschien samen in een  keuken, of in een woonkamer, het was 

een kleine gemeente en die hadden helemaal geen geld om een kerkgebouw te betalen en 

we hebben gezien dat om een gemeente van de Here Jezus te zijn heb je dat ten diepste 

ook helemaal niet nodig. 

Het probleem is dit; toen die gemeente nog maar net begonnen was, die jonge gemeente, 

toen kwam er heel veel weerstand in Thessalonica, het gevolg was dat Paulus moest 

vluchten en Paulus is gevlucht en is op afstand en maakt zich zorgen over de gemeente en 

hij stuurt Timotheus. 

Timotheus, wil jij eens kijken hoe het in Thessalonica is? Timotheus komt terug na verloop 

van tijd en hij brengt verslag uit; er zijn problemen en er zijn vragen. 

Wat waren de problemen; onder andere deze en daar gaat Paulus op in in hoofdstuk 2; de 

gemeente die vindt dat Paulus te snel is weggegaan, er wordt over Paulus gepraat; wat een 

vent die Paulus, er is weerstand en hij neemt de benen, hij taait af en laat ons zomaar 

achter! 
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En dan zie je in hoofdstuk 2 van 1 Thess. dat Paulus zichzelf verdedigt en ik ga niet op de 

details in, maar als je even een indeling wilt hebben van hoofdstuk 2 dan is dit de indeling; 

in 1 tot 7 laat hij zien wat hij gezegd heeft en hoe hij dit gezegd heeft, niet met 

bijbedoelingen, dat kun jezelf lezen, en van hoofdstuk 8-12 zegt hij; ik heb niet alleen 

gepraat, mijn leven heb ik jullie laten zien. 

Dat is de indeling van hoofdstuk 2; 1-7 de woorden die hij sprak, 8-12 wat hij liet zien. 

Zo belangrijk dat laatste, want daar gaan we op in; want zijn daden, als hij gevraagd 

wordt; waarom ben je zo snel weggegaan, we vinden dat lastig, we kunnen dat maar lastig 

een plaats geven Paulus, dan zegt Paulus; aan mijn daden kun je zien dat al mijn woorden 

oprecht waren. ik had goede bedoelingen, kijk nou wat ik gedaan heb, luister niet alleen, 

maar kijk nou eens wat ik gedaan heb, wat zie je dan? 

En wij staan vanochtend stil bij 1 Thess 2:8 en daar staat dit, een prachtige tekst, in die 

gezindheid, zegt Paulus tegen de gemeente daar, vol liefde waren we niet alleen bereid u 

te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven, zo dierbaar was u ons 

geworden. 

Paulus die zegt hier; kijk nou eens niet alleen naar wat ik jullie gezegd heb, naar wat ik 

jullie verteld heb over het evangelie, naar wat ik jullie verteld heb over rechtvaardiging of 

naar wat ik jullie verteld heb over heiliging, dat er een definitieve heiliging is, dat er een 

voortgaande heiliging is, maar Paulus die zegt, die dingen die zijn heel belangrijk, maar hij 

wijst naar zijn eigen daden, naar zijn houding. 

Kijk nou eens hoe ik mijn hart voor jullie hebben opengezet, zo mooi wat Paulus daar zegt. 

Paulus zegt hier; ik heb jullie niet alleen het evangelie verteld, ook mijn leven heb je 

gezien en dat deed hij niet omdat hij daartoe verplicht was, zegt hij, maar omdat, zegt 

hij, omdat u mij zo dierbaar was geworden, omdat ik zoveel van jullie houd, zegt hij, datis 

zijn motief. 

Hoe communiceert Paulus het evangelie, hoe deed hij dat; niet alleen met woorden maar 

ook met daden. 

2. 

Wat leren we hiervan, gelijk door naar de toepassing, waardoor de tekst ook wel 

duidelijker wordt. 

Wat we hier zien is ten eerste dat Paulus enorm verbonden was aan zijn gemeente. 

Wat moet je erbij voorstellen als Paulus zegt; ik heb niet alleen woorden maar mijn leven 

met jullie gedeeld, wat moet je hierbij voorstellen? 

Nou, Paulus was blijkbaar dus niet onbenaderbaar, het is niet zo dat Paulus zich hoog 

boven de massa verhief, het is niet zo dat hij geen contact wilde hebben met zijn 

gemeenteleden, dat als de kerkdienst afgelopen was hij snel via de achterdeur wegglipte, 

dat deed hij niet en dat zie je niet alleen in dit vers, dat zie je bijvoorbeeld ook in 

hoofdstuk 2:19. 
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Daar schrijft hij; Want wie is nu eigenlijk onze hoop en vreugde, wie is nou eigenlijk onze 

erekrans wanneer we voor Jezus onze Heer staan, bent u dat niet gemeente uit 

Thessalonica? 

Wat zegt Paulus; Paulus heeft laten zien dat hij zich verbonden voelt, maar hoe verbindt 

hij zich aan zijn gemeente; hij draagt zijn gemeente op zijn hart. 

Als hij aan zijn toekomst denkt, dan denkt hij niet aan dat hij met emeritaat is, eindelijk 

in een hutje op de hei en niet meer die vervelende gemeente aan mijn hoofd, hij ziet zijn 

werk niet als een baan, deur dicht en van ze af, nee de gemeente in Thessalonica is hem 

lief zegt hij hier. 

De gemeente is Thessalonica is een investering in zijn toekomst; als ik voor de Here Jezus 

sta, dan bent u mijn eer, zegt hij tegen de Thessalonicenzen, dan gaat hij er dus niet prat 

op hoeveel gemeentes hij gesticht heeft; Thessalonica, Efeze enzovoort enzovoort, nee, 

hij ziet die concrete mensen, hij kent de namen, hij ziet de gezichten voor zich van die 

gemeenteleden en dan zegt hij; u bent zo belangrijk voor mij, als ik voor de Here Jezus 

sta, dan bent u mijn kroon.  

We hebben vorige week met Genesis 3 gezien dat wij als mensen schuw zijn, wij zijn 

schuw voor God. 

Adam en Eva die horen dat de Here eraan komt, het gevolg is; Adam en Eva die vluchten 

weg. In Genesis 3:7 staat dat wij niet alleen schuw zijn voor de Here, maar dat wij ook 

schuw zijn voor de mensen, misschien heb je het in beeld nu. 

Als je vaker in de kerk komt, in Genesis 3 vers 7 staat dat Adam en Eva door hebben dat ze 

naakt zijn en wat doen ze dan, ze kleden zich, ze bedekken zich uit schaamte. 

Wat leert ons dat, dat leert ons dit; wij mensen hebben de neiging om ook voor elkaar 

schuw te zijn en te vluchten, dat zit in ons, dat zit in mij, dat zit in u. 

En dan deze vraag vanuit 1 Thess 2:8; hoe kan het dan dat Paulus de houding had: ik heb 

niets voor u te verbergen, ik wil open zijn over mijn leven. 

Hoe kan het zijn dat als je in Genesis 3:7 leest dat wij mensen zijn die schuw zijn, dat 

Paulus hier zegt, ook een mens, ik wil open zijn over mijn leven? 

Het antwoord op die vraag staat in vers 8; Paulus was er niet op uit om de baas te spelen 

in de gemeente in Thessalonica, Paulus was niet iemand die wilde dat de gemeente naar 

zijn hand werd gezet, dat zie je ook in vers 9; Ik heb mijn best gedaan niemand tot last te 

zijn. 

In 2 Kor 1:24, daar staan deze prachtige woorden; ik wil niet over jullie geloof heersen, 

maar ik wil juist bijdragen aan uw vreugde, dat zegt Paulus. 

Paulus heeft maar een motief, hij wil zijn gemeente liefhebben en dan vraagt hij dus geen 

dingen, dan verwacht hij niet dingen die de Here Jezus niet van Zijn gemeente vraagt en 

daarom heeft Paulus ook geen verborgen agenda. 
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Paulus is kritisch op zichzelf, hij weet wat de Here Jezus van Zijn gemeente vraagt en dat 

vraag ik van ze en niet meer, want als ik dat wel doe dan leg ik ze een last op en dat wil ik 

niet want de Here Jezus legt ze ook geen last op. 

Hij wil als een moeder zijn en hij wil ze eenvoudig liefhebben; niet allerlei eisen, niet de 

baas spelen, niet over hun geloof regeren, maar bijdragen aan hun vreugde, dat is 

liefhebben. 

Dus nog een keer; waarom kan Paulus zeggen ik heb niets te verbergen? 

Door de Heilige Geest heeft Paulus ook hardhandig moeten leren om zijn gemeente lief te 

hebben. 

Dus hij vraagt hetzelfde wat de Here Jezus van ze vraagt, niet meer, dat ze als christen 

naast hem staan in het geloof, dat ze hun naaste liefhebben, alles wat de Here Jezus van 

ze vraagt als gemeente, dat vraagt hij van ze. 

Zo wil hij zijn gemeente liefhebben, geen verborgen agenda, niet dat hij ineens met iets 

uit zijn broekzak komt en zegt; dit vraag ik ook nog van jullie. 

Paulus wil niet overheersen, hij wil hen liefhebben en daarom deelt hij zijn leven, daarom 

wil hij zichzelf en zijn gemeente oefenen in wat staat in 2 Kor 5:16. 

In 2 Kor 5:16 daar staat: vanaf nu kennen we elkaar niet meer door het vlees, maar naar 

de geest. 

Nou dat zien we in 1 Thess 2:8, zo wil Paulus zijn gemeente liefhebben, niet alleen met 

woorden maar ook met zijn gedrag. 

3. 

De laatste vraag; waarom, waarom zou je nou je leven als christen willen delen, waarom 

gaat het dan bij ons jeuken, je leven delen? 

Omdat de dominante denkwijze in onze samenleving is; ik bepaal wat ik zelf wil, ik heb 

mijn eigen agenda, ik wil graag zelf bepalen wat ik wil. 

Maar de vraag is deze, de vraag van vanmorgen is deze, denk eens met me mee; kun je net 

zo goed christen zijn als je alleen bent of heb je daar een gemeente bij nodig? 

Of de vraag nog iets scherper; kun je God net zo goed leren als je allen bent of heb je daar 

een gemeente bij nodig? 

Die laatste is wat scherper, leer je als je in een gemeente meedraait in een kleine 

groeigroep, leer je dan meer van de Here God kennen of is dat niet zo en heb je dat niet 

nodig? 

De Bijbel zegt dat je in een gemeenschap van christenen meer van God te zien en meer 

van God te ervaren krijgt dan als je alleen zou zijn, hoezo? 

je krijgt in die gemeenschap van mede-christenen meer zicht op wie de Here God is, dan 

als je in je eentje gelooft en niet bij een gemeente hoort en niet je leven deelt. 

Als je  de Here God dieper en beter wilt leren kennen en daar gaat het over, dan heb je 

daar anderen voor nodig, zo is het ook in kleine groeigroepen want dit is het; de een haalt 
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iets bij de Here naar boven, heeft dit of dat mee gemaakt in zijn of haar leven en kan 

daarvan getuigen en waarvan jij zegt; nooit bij stilgestaan, nooit aan gedacht en zo laten 

we samen dingen aan elkaar zien, de een heeft ervaren in zijn leven dat de Here troostend 

en bemoedigend is geweest om wat die vroeger heeft meegemaakt, zo haal je 

verschillende dingen van de Here naar boven. 

Mag ik eens een voorbeeld geven: CS Lewis, wie kent hem niet, de schrijver van de Narnia 

serie, hij heeft ook een boek geschreven, genaamd de vier liefdes. 

Daar schrijft hij over zijn twee vrienden, die vrienden heten Karel en Ronald, hijzelf heet 

Clive en op een slechte dag overlijdt zijn goede vriend Karel en Lewis dacht toen; nu Karel 

overleden is, nu zal ik Ronald wel beter leren kennen want nu heb ik hem voor mijzelf 

alleen en dan leer ik hem beter kennen. 

Maar wat gebeurde er? 

Het tegendeel gebeurde, schrijft hij in het boek de vier liefdes, want wat Karel in Ronald 

naar boven haalde, dat is nu weggevallen. 

Hij schrijft dit en ik citeer:’ Ik heb het licht van anderen nodig om de facetten van die 

ander te kunnen zien, nu Karel is gestorven, zal ik nooit meer zien hoe Ronald reageerde 

op de grappen van Karel. 

Terwijl ik dacht meer van Ronald te kunnen zien, heb ik hem nu minder.’  

Zo is het ook met je geloof delen, je hebt anderen nodig om facetten van  je eigen geloof 

en van het geloof van een ander te zien, daar ben jezelf niet zozeer blind voor, maar dat 

heeft een ander in zijn leven meegemaakt en dat heeft hij gekregen om te delen. 

Samen haal je meer van de Here God naar boven dan alleen, als je samen deelt ontdek je 

meer van hoe Hij is en wat Hij voor je kan betekenen dan als je alleen blijft. 

Als je elkaar laat delen in je geloof, dan leer je meer van de Here God, juist ook voor 

jezelf. 

4. 

Er zal nog veel meer over te zeggen zijn, maar ik wil afsluiten met deze vraag; hoe 

belangrijk is het? 

Deze vraag, het evangelie nodigt ons uit om een gemeente te zijn en het leven te delen 

met elkaar, wat hebben we gezien, niet om over elkaar te overheersen, maar om bij te 

dragen aan elkaars vreugde, om elkaar lief te hebben, zodat we samen groeien in de 

kennis van de Here Jezus, zodat je zelf groeit in geloof door het zien wat die ander heeft 

gezien in het geloof en jijzelf niet. 

De slotvraag is deze, en die leeft, dat weet ik zeker, is het verplicht, is het verplicht om 

mee te draaien in zo’n kleine groep? 

Nee, want er is vast een aantal van u die tegen mij zegt; dit is vast weer zo’n hype, waar 

je het vorige week over gehad hebt, zo van als je maar meedraait, dan hebben we weer 

wat nieuws om mee bezig te zijn. 
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Nee, het is geen verplichting, het is geen verplichting, het is een uitnodiging. 

Het is een uitnodiging om te groeien in je geloof, want er kan ook heel veel weerstand 

zijn; je leven delen, ik heb daar helemaal geen zin in en ik kan me daar wel iets bij 

voorstellen. 

Maar ik weet ook hoe waardevol het is om met anderen te delen, wij zeggen altijd de 3 

G’s, samen in gesprek gaan. samen in gebed gaan en het samen gezellig te hebben, 

ingewikkelder is het niet. 

De boodschap van vanmorgen was dit; het is een uitnodiging, van de kerkenraad, om 

waarvan wij denken dat het goed voor ons geloof zou zijn, om in een kleine groep het 

leven met elkaar te delen om te groeien in geloof. 

Het zou goed zijn voor onze onderlinge verbondenheid en daar gaan de diakenen dit jaar 

ook dieper op in, om te groeien in onderlinge liefde en te groeien in onderling geloof. 

Hoe sluit je zo’n preek af; de Here Jezus deelde Zijn leven met Zijn discipelen en de Here 

Jezus was daarin kwetsbaar zoals Paulus kwetsbaar was. 

De Here Jezus huilde toen Lazarus stierf, de Here Jezus vroeg aan zijn vrienden wil je voor 

me bidden toen in Gethsemane en zo kunnen wij dat ook doen, dat je aan elkaar vraagt; 

weet je, ik vind het zo lastig met mijn kinderen om ze op te voeden of ik heb laatst dit 

meegemaakt, kun je me daar in steunen want ik heb daar zo’n moeite mee. 

Een paar mensen om je heen die je willen steunen en die je willen bemoedigen. 

De Here Jezus heeft dat ook gedaan, wij zijn vaak schuchter, de Here Jezus was dat niet.  

De Here Jezus kwam in onze schoenen staan, de Here Jezus was niet bang om mens te 

worden zoals wij, als Hij die liefde had, zou Hij op ons gebed om te groeien in liefde, 

zouden wij dan niet kunnen groeien in liefde onder elkaar, in verbondenheid onder elkaar, 

door de Heilige Geest? 

Laat we samen bidden 
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