
Saterdag 7 April 
Skrifgedeelte: 1 Tessalonisense 2:17 
– 3:4 

Fokusgedeelte: 1 Tessalonisense 
2:19 

Die getuienis van hoop en blydskap 
Paulus wou graag weer die gemeente in Tessalonika te sien kry, want hy dra hulle 

op die hart. Hy is besorgd dat hulle werk miskien tevergeefs sou wees onder die 
aanslag van die teenstanders van die evangelie. Hy is egter nie net besorg oor die 
werk wat hulle daar gedoen het nie. Hy is besorgd, want hierdie gemeente sal ’n 
getuienis van hulle arbeid in die wederkoms wees. Die gemeente sal nie net ’n 
getuienis van Christus se Koningskap in hierdie wêreld wees nie, die kerk sal ook ’n 
getuienis van die apostels se arbeid voor die Koning, Jesus Christus, wees. 

Nou is die vraag hoe hierdie getuienis van die kerk voor Christus sal wees. Die 
verlange wat Paulus het om die gemeente te sien, sal nie tevergeefs wees nie. Paulus 
beskryf dit met drie woorde – hoop, blydskap, en kroon van roem. Die hoop wat hulle 
op die Tessalo-nisense plaas, staan nie los van die hoop in God nie. Tog leef hulle 
met die hoop dat hulle nie tevergeefs onder die Tessalonisense gewerk het nie. Paulus 
en sy medewerkers sal in die wederkoms ook vreugde hê in die werk van hulle geloof, 
die inspanning van hulle liefde en die volharding van hulle hoop (1 Tess. 1:3). 

Die gemeente sal verder ’n getuienis van blydskap voor die troon van Christus 
wees. Ware geloof en volharding in die liefde bring nie net blydskap en vreugde op 
aarde nie, maar ook blydskap in die hemel. Wanneer Christus weer kom, sal die 
vreugde groot wees wanneer die gemeente voor Hom gestel word, want hulle leef 
deur die verlossing wat Hy bewerk het. In die blydskap wat daar is, sal hulle eindelik 
die kroon van roem ontvang. Dit is die oorwinnaarskroon wat elke gelowige sal 
ontvang wat die wedloop voltooi het. 

In vandag se lewe word daar baie oor die kerk gepraat en wat die kerk se rol hier 
op aarde is. Ons moet tog besef dat die getuienis van die kerk verder as net hier op 
aarde strek. Eindelik sal die kerk van Christus voor sy troon gestel word, en waar die 
geloof, liefde en hoop in Christus sigbaar geword het, sal daar vreugde en blydskap 
in die hemel wees. Daar sal blydskap wees, want dit is die getuienis dat die werk van 
Christus volbring is. 
Sing: Psalm 97-1:1, 5 
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