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Skrifgedeelte: Filippense 4:4-7 en 1 Tessalonisense 1:1-10 

Teksverse: 1 Tessalonisense 1:2-3 

Tema: Wees `n agent van blydskap deur geloof, liefde en hoop in die Here uit te leef! 

In die afgelope week het die World Happiness Report `n verslag uitgereik oor die gelukkigste lande in 

die wêreld. Die opname is gedoen onder 156 lande en volgens hierdie verslag is Suid-Afrika die 

116de gelukkigste land ter wêreld. Om hierdie navorsing te doen het hulle onder andere ekonome, 

sielkundiges en gesondheidskundiges gebruik. Wanneer mens egter met die mense rondom jou 

praat, hoor mens hoe negatief en ongelukkig baie mense is. Ons het Woensdagaand by die een 

gebedsgroep juis daaroor gepraat dat daar `n gees van negatiwiteit in ons land én in die kerk is. 

Ons as kerk van die Here word egter geroep om anders as die wêreld te wees en daarom moet ons 

eerder vra: "hoe keer ons hierdie situasie om?" as wat ons maar saam kerm en kla. As ons, as 

christene, só negatief is oor die land, terwyl ons die boodskap het dat Jesus Christus Here en Koning 

is en dat alles in die holte van die Here se hand is, hóé negatief moet ons land dan nie wees nie?! As 

ons negatief is oor die toekoms, hoe ongelukkig en negatief moet die mense dan nie wees nie wat 

geen ewigheidsvisie het nie? 

Dit is hier waar Paulus vir ons `n wonderlike stuk raad gee. In Filippense 4:4 leer hy ons dat ons altyd 

bly moet wees in die Here en dat ons inskiklik moet wees teenoor alle mense.  Onthou net, toe 

Paulus hier in Filippense geskryf het oor blydskap en om bly te wees het hy in die tronk gesit! Dit was 

nie asof Paulus hier in `n groot huis met `n tafel vol kos gesit en skryf het nie. Hy was in die tronk, 

met bittermin of geen aardse besittings nie.  

Ook toe hy later geskryf het oor hoe dit duidelik word dat jy jou blydskap in die Here vind, in die 

brief aan die Tessalonisense, het dit nie goed gegaan nie - nie met hom nie en ook nie met die 

gemeente in Tessalonika nie. Tessalonika was `n groot hawestad gewees met `n groot 

verskeidenheid bevolkings en godsdienste. Daarmee saam was vervolging `n realiteit vir hierdie 

gelowiges. Ja, al was hulle redelik vry om te doen wat hulle wou, was dit dikwels steeds teen hulle 

gehou dat hulle deel was van die christelike sekte. 

En dit is in hierdie ontsettende moeilike omstandighede wat Paulus vir hierdie gemeente in 

Tessalonika skryf en sê dat hy, Silvanus en Timoteus die Here dank vir die werk van hulle geloof, die 

inspanning van hulle liefde en die volharding van hulle hoop. Hy gaan dan verder om te sê dat hulle 

weet dat die Here hulle, wat Hy uitverkies het, bemin - lief het. Dit beteken dat hierdie gemeente se 

geloof, liefde en hoop in werklikheid `n bewys was dat hulle deur die Here uitverkies was om aan 

Hom te behoort. En dan, in verse 5 tot 10, sê Paulus hoe hierdie geloof, liefde en hoop duidelik 

geword het. 

Paulus begin deur eers te praat oor die werk van hulle geloof. Hierdie woord "werk" is dieselfde 

woord waar ons woord energie vandaan kom. Geloof is dus iets wat iets doen. Geloof vra energie en 

werk. Soos Jakobus sê, geloof wat nie oorgaan tot dade nie is sonder meer dood. Ek het dus nie 

geloof nie - ek lewe my geloof! En die manier waarop hierdie gelowiges hulle geloof geleef het, was 

deurdat die evangelie met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging gekom het en 

deurdat hierdie mense in Tessalonika volgelinge van die Here geword het. 
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Wanneer daar staan dat die evangelie met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging 

gekom het, beteken dit dat die boodskap van Jesus Christus wat uit die dood opgestaan het en wat 

weer kom, hierdie mense se lewe totaal en al verander het. Hulle lewe word bepaal deur die feit dat 

hulle nou aan Jesus Christus behoort en nie meer aan hulleself nie. Hulle lewe getuig daarvan dat 

hulle nie meer optree soos wat hulle wil nie, maar soos die Heilige Gees wil hê hulle moet lewe. Dit 

beteken hulle gaan nie maar net saam met die stroom nie. Hulle is heeltemal uniek - hulle lewe soos 

Jesus Christus ons geleer het om te lewe. 

Paulus noem dan die inspanning van hulle liefde en sê dan dat hierdie liefde duidelik geword het 

deurdat hulle as voorbeeld lewe vir die gelowiges in Agaja en Masedonië, ten spyte van die moeilike 

omstandighede waarin hulle was. Luister mooi: liefde vra inspanning - nog meer só as dit God se 

liefde is wat jy teenoor ander mense moet leef. Dit vra van jou om jouself derde te plaas, God eerste 

te plaas en jou naaste tweede. Dit vra opoffering en dat jy breek met jou gemaksone. Dit beteken 

dat jy uit jou huis en uit jou veiligheidshekke sal loop en jou geloof met dade bewys. Dit is wat "die 

inspanning van hulle liefde" beteken. 

Laastens praat Paulus ook van die volharding van hulle hoop wat duidelik word dat hulle Jesus, deur 

wie ons gered word van die oordeel wat kom, verwag. Wanneer Paulus daarvan praat dat ons van 

die oordeel gered word, word `n baie spesifieke woord gebruik vir "gered". Hierdie woord word net 

gebruik wanneer dit gaan oor ons finale verlossing, wanneer Jesus Christus weer kom en `n finale 

einde maak aan die stukkende wêreld waarin ons leef. Juis daarom moet hulle volhard in hulle hoop 

op verlossing - want al weet hulle dat dit oppad is, is dit nog nie hier nie! Hulle moet nog wag met 

die wete dat Jesus Christus weer kom om as Koning-Regter te kom heers. 

Die werk van geloof, die inspanning van liefde en die volharding van ons hoop. Geloof, liefde en 

hoop. Dit is hoe ons, as kerk van die Here in Suid-Afrika, kan begin om blydskap in Suid-Afrika te leef. 

Dit is hoe ons hierdie gees van negatiwiteit in ons land kan begin verander: deur te wys na die 

wonderlike blydskap wat ons in die Here het, wat deur die Heilige Gees in ons gewerk word en wat 

duidelik word deur geloof, liefde en hoop. 

Die vraag is egter: is jy bereid om hierdie geloof, liefde en hoop te lewe? Want sien, dit vra dat jy al 

hoe minder sal word en die Here al hoe meer sal word in jou lewe. Geloof, liefde en hoop is immers 

`n gawe wat die Heilige Gees aan ons gee (1 Korintiërs 13:13). Dit kom uit-en-uit van God en dit wys 

vir ons hoe God aktief besig is in ons lewe: 

 Geloof word deur die Heilige Gees aan ons gegee wanneer die Heilige Gees ons harte om 

keer en vir ons nuwe lewe gee. Dit is wat Jesus bedoel het toe Hy vir Nikodemus gesê het dat 

die Heilige Gees werk soos die wind waai en dat die Heilige Gees aan ons die wedergeboorte 

gee. 

 Liefde word duidelik deurdat God ons eerste lief gehad het toe Christus vir ons aan die kruis 

gesterf het. God se liefde vir ons is ware liefde en die model vir ons liefde teenoor ander 

mense. 

 Hoop vind ons net in Jesus Christus, wat aan ons die vaste belofte gegee het dat Hy weer 

kom om as Regter te oordeel en as Koning te heers. Die Vader, Seun en Heilige Gees is intens 

betrokke by die geloof, liefde en hoop wat ons het. 
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Maar om deur geloof, liefde en hoop `n agent van blydskap te wees, vra dat ek en jy hierdie geloof, 

liefde en hoop sal lewe: 

 Ons moet ons geloof lewe deurdat ons sal ophou om allerhande "afgode" in ons lewe te dien 

en deur Jesus Christus te volg. My finansies mag nie meer my bron van veiligheid wees nie 

en my velkleur en taal nie meer die bepalende faktor vir my identiteit nie. Ek moet met 

koninkryks-oë na die wêreld rondom my kyk en vra hoe ek `n vredemaker, `n sagmoedige en 

`n vervolgde kan wees. 

 Ons moet liefde lewe deurdat ons as voorbeeld vir ander lewe. Dit beteken dat ek en my 

gemak en my voorkeure nie meer eerste in die tou staan nie. Dit vra dat ek weer-en-weer 

myself tweede sal stel en sal vra wat is goed en opbouend volgens die eise van 

omstandighede. Dit beteken dat ek "hands-on" betrokke sal wees met opheffingswerk. 

 Ons moet ons hoop lewe deurdat ek nie meer werk met die "oog op aftrede" of die volgende 

vakansie nie. Ons moet lewe met die wete dat al lyk alles - menslik-gesproke - baie negatief 

in ons land, ons weet dat ons Here leef en dat Hy alles in beheer hou en na `n sekere doel 

toe stuur. 

Op hierdie stadium is ons land 116de op die lys van gelukkigste lande. Kom ons, as kinders van die 

Here, begin die inwoners van Suid-Afrika wys op ware geluk, blydskap en vrede deurdat ons as 

kinders van die Here geloof, liefde en hoop lewe! 

Amen   


