90. Klaar zijn
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 1 Tessalonicenzen 5:9.
Doe alsof het een schooldag is. Ben je goed in op tijd komen? Ben je:




Vaak te laat?
Meestal op tijd?
Altijd te vroeg?

Doe alsof je bijna op vakantie of een dagje weg gaat. Ben je goed in op tijd komen? Ben je:




Vaak te laat?
Meestal op tijd?
Altijd te vroeg?

Doe alsof je gaat spelen met je vrienden. Ben je goed in op tijd komen? Ben je:




Vaak te laat?
Meestal op tijd?
Altijd te vroeg?

Lees verder…

De brief tot zover…
Paulus had enige tijd in Tessaloníki gewerkt, maar moest vertrekken voordat zijn werk klaar was.
Timoteüs was langs gegaan en vertelde Paulus dat de gemeente moedig was en niet opgaf christen
te zijn als het moeilijk werd. Toen schreef Paulus een brief waarin hij uitlegde wat ze moesten geloven
en hoe ze zich moesten gedragen als christenen. Ze moesten klaarstaan voor als Jezus terug zou
komen. Er was hoop op een geweldig eeuwig leven met God.
Lees nu samen 1 Tessalonicenzen 5:1-11.

Wat er daarna gebeurde…
Paulus moedigde de mensen in de gemeente aan om elkaar te bemoedigen. Hij vroeg hun om goed
te zijn voor hun leiders en te leven naar Gods wil. Ze konden altijd blij zijn door Gods goede gaven die
hen dichter bij elkaar en bij God brachten.

Ontdek de Bijbel
Beantwoord samen de vragen op pagina 114 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Tessaloníki Dit was een grote en belangrijke stad in het noorden van Griekenland.
Datum Paulus schreef aan de gemeente rond het jaar 50 of 51 na Christus. Dit was zijn eerste
brief.
Bericht Paulus bezocht de gemeente, maar kon niet lang blijven, omdat er zoveel tegenstand
was vanuit de joden in de omgeving. Je kunt hierover lezen in Handelingen 17:1-9. De brief
laat zien hoe blij Paulus was met de groei van de gemeente, al na zo’n korte tijd van
onderwijs.

Probeer het uit


Wat betekent de Bijbel voor jou?



Heb je tijdens de eerste ontdekkingsreis jezelf deze vraag gesteld bij het verhaal over de
zondeval? Heb jij opgeschreven wat je antwoord was of kun je het je nog herinneren?



Denk aan alles dat je hebt ontdekt tijdens je ontdekkingsreis door de Bijbel.



Wat weet je nu dat je eerst nog niet wist?



Wat heeft je verbaasd?



Is er iets dat je in de war bracht?



Wat vond je het beste tot nu toe?



En wat het ergste?



Is je antwoord veranderd sinds de eerste ontdekkingsreis?

Praten met God
Dank God dat Hij jou wil helpen om klaar te zijn voor die geweldige dag als Jezus terugkomt.

