
1 Thessalonicensen 

 
1 Thessalonicensen 1 

1. Paulus, en Silvanus Deze wordt ook Silas 

genaamd, Hand. 17:4, en is gedurig metgezel 

van Paulus geweest in Dat is, den naam van God 

den Vader en van Jezus Christus belijden. Zie Joh. 17:3 

of, die door de kracht Gods des Vaders in Christus is 

geroepen. Waardoor de ware gemeente wordt 

onderscheiden van heidenen en joden. de reizen 

door de landschappen van Macedonië, 

Griekenland en andere landen; Hand. 15:16., 
en Timotheus, aan de Gemeente der 
Thessalonicensen Van de liggin Dat is, den 

naam van God den Vader en van Jezus Christus belijden. 

Zie Joh. 17:3 of, die door de kracht Gods des Vaders in 

Christus is geroepen. Waardoor de ware gemeente 

wordt onderscheiden van heidenen en joden.g dezer 

stad, en van de bekerin Dat is, den naam van God 

den Vader en van Jezus Christus belijden. Zie Joh. 17:3 

of, die door de kracht Gods des Vaders in Christus is 

geroepen. Waardoor de ware gemeente wordt 

onderscheiden van heidenen en joden.g en oprichtin 

Dat is, den naam van God den Vader en van Jezus 

Christus belijden. Zie Joh. 17:3 of, die door de kracht 

Gods des Vaders in Christus is geroepen. Waardoor de 

ware gemeente wordt onderscheiden van heidenen en 

joden.g dezer gemeente, zie het begin Dat is, den 

naam van God den Vader en van Jezus Christus belijden. 

Zie Joh. 17:3 of, die door de kracht Gods des Vaders in 

Christus is geroepen. Waardoor de ware gemeente 

wordt onderscheiden van heidenen en joden. Hand. 

17., welke is in Dat is, den naam van God 

den Vader en van Jezus Christus belijden. Zie 

Joh. 17:3 of, die door de kracht Gods des 

Vaders in Christus is geroepen. Waardoor de 

ware gemeente wordt onderscheiden van 

heidenen en joden. God den Vader, en 
den Heere Jezus Christus: genade Zie 

van dezen groet Rom. 1:7. zij u en vrede 
van God, onzen Vader, en den Heere 
Jezus Christus. 

2. Wij danken God altijd Dat is, op alle 

gelegenheid, en zo dikwijls als wij bidden. 

over u allen, uwer gedachtig zijnde 
in onze gebeden; 

3. Zonder ophouden gedenkende het 
Of, uw werk des geloofs; dat is, uw geloof dat 

God in u werkt, en dat niet ledig is, maar zijne 

vruchten en werkingen voor Sommigen voegen 

dit bij het voorgaande woord gedenkende, alzo dat dit 

de zin is: gedenkende in onze gebeden voor God. 

Anderen voegen het bij de naastvoorgaande woorden, 

geloof, liefde en hoop voor God, om de oprechtheid 

derzelve te kennen te geven, alzo dat zij als in Gods 

tegenwoordigheid zich in deze deugden bevlijtigden. Zie 

dergelijke wijze van spreken Gen. 17:1; Luk. 

1:6.tbrengt. Gelijk de arbeid der liefde voor 

Sommigen voegen dit bij het voorgaande woord 

gedenkende, alzo dat dit de zin is: gedenkende in onze 

gebeden voor God. Anderen voegen het bij de 

naastvoorgaande woorden, geloof, liefde en hoop voor 

God, om de oprechtheid derzelve te kennen te geven, 

alzo dat zij als in Gods tegenwoordigheid zich in deze 

deugden bevlijtigden. Zie dergelijke wijze van spreken 

Gen. 17:1; Luk. 1:6. de arbeidzame liefde en de 

verdraagzaamheid der hoop, voor Sommigen 

voegen dit bij het voorgaande woord gedenkende, alzo 

dat dit de zin is: gedenkende in onze gebeden voor God. 

Anderen voegen het bij de naastvoorgaande woorden, 

geloof, liefde en hoop voor God, om de oprechtheid 

derzelve te kennen te geven, alzo dat zij als in Gods 

tegenwoordigheid zich in deze deugden bevlijtigden. Zie 

dergelijke wijze van spreken Gen. 17:1; Luk. 1:6. de 

lijdzame en verdraagzame hoop wordt 

gesteld. Zie 1 Cor. 13:13; Gal. 5:6; Jak. 2:17, 

enz. werk uws geloofs, en den arbeid 
der liefde, en de verdraagzaamheid 
der hoop op onzen Heere Jezus 
Christus, voor Sommigen voegen dit bij 

het voorgaande woord gedenkende, alzo dat 

dit de zin is: gedenkende in onze gebeden 

voor God. Anderen voegen het bij de 

naastvoorgaande woorden, geloof, liefde en 

hoop voor God, om de oprechtheid derzelve 

te kennen te geven, alzo dat zij als in Gods 

tegenwoordigheid zich in deze deugden 

bevlijtigden. Zie dergelijke wijze van spreken 

Gen. 17:1; Luk. 1:6. onzen God en Vader; 
4. Wetende, geliefde broeders, uw 

verkiezing van Deze woorden kunnen òf 

bij het woord geliefde gevoegd worden, 



namelijk geliefde van God; of bij het woord 

verkiezing. Zie 2 Thess. 2:13. God; 
5. Want ons Dat is, onze prediking des 

Evangelies. Evangelie is onder u niet 
alleen in woorden geweest, maar 
ook in kracht Dat is, vergezelschapt 

geweest met krachtige wondertekenen onder 

u en de werking des Heiligen Geestes in u; 

Mark. 16:20; 1 Cor. 2:4, enz., en in den Dat 

is, ingevingen des Heiligen Geestes, 

waarmede de gelovigen begaafd werden, 

gelijk te zien is Hand. 19:6, of, door de 

inwendige werkingen des Heiligen Geestes in 

hunnen harten waardoor het geloof in het is 

gewrocht Hand. 16:14. Heiligen Geest, en 
in vele Enigen verstaan dit van de 

verzekerdheid des geloofs in de 

Thessalonicensen zelven; doch hetgeen volgt 

schijnt mede te brengen dat hier gesproken 

wordt van de verzekerdheid die Paulus in zijn 

predikatiën betoond heeft, tot overtuiging 

van de conscientiën der uitverkorenen, 

niettegenstaande al de zwarigheden, die hem 

daarom overkwamen, waarop ook de 

verzekerheid des geloofs in de uitverkorenen 

is gevolgd. verzekerdheid; gelijk gij 
weet, hoedanigen wij onder u 
geweest zijn om uwentwil. 

6. En gij zijt onze Hij spreekt hier, gelijk ook 

meermalen Namelijk in het verdragen van 

verdrukkingen, gelijk de volgende woorden uitwijzen. Zie 

1 Cor. 11:1. tevoren Namelijk in het verdragen van 

verdrukkingen, gelijk de volgende woorden uitwijzen. Zie 

1 Cor. 11:1. in het getal van velen Namelijk in het 

verdragen van verdrukkingen, gelijk de volgende 

woorden uitwijzen. Zie 1 Cor. 11:1., omdat hij in het 

begin van den Namelijk in het verdragen van 

verdrukkingen, gelijk de volgende woorden uitwijzen. Zie 

1 Cor. 11:1. brief Silvanus en Namelijk in het 

verdragen van verdrukkingen, gelijk de volgende 

woorden uitwijzen. Zie 1 Cor. 11:1. Timotheus bij 

zich heeft gevoegd. navolgers geworden 
Namelijk in het verdragen van verdrukkingen, 

gelijk de volgende woorden uitwijzen. Zie 1 

Cor. 11:1., en Namelijk in het verdragen van 

verdrukkingen, gelijk de volgende woorden 

uitwijzen. Zie 1 Cor. 11:1. des Heeren 
Namelijk in het verdragen van verdrukkingen, 

gelijk de volgende woorden uitwijzen. Zie 1 

Cor. 11:1., het Woord aangen Namelijk 

in het verdragen van verdrukkingen, gelijk de 

volgende woorden uitwijzen. Zie 1 Cor. 

11:1.omen Namelijk in het verdragen van 

verdrukkingen, gelijk de volgende woorden 

uitwijzen. Zie 1 Cor. 11:1. hebben Namelijk 

in het verdragen van verdrukkingen, gelijk de 

volgende woorden uitwijzen. Zie 1 Cor. 

11:1.de in vele verdrukking, met 
blijdschap des Heiligen Namelijk in het 

verdragen van verdrukkingen, gelijk de 

volgende woorden uitwijzen. Zie 1 Cor. 11:1. 
Geestes; 

7. Alzo dat gij voorbeelden Of, exempelen, 

patronen; namelijk van standvastigheid en 

lijdzaamheid. geworden zijt al den 
gelovigen in Macedonie en Achaje. 

8. Want van Dat is, het gerucht van Gods 

Woord is door uw Dat is, de belijdenis en vruchten 

uws geloofs. Zie Rom. 1:8. doen en voorbeeld 

bekend geworden. u is het Woord des 
Heeren luidbaar geworden niet 
alleen in Macedonie en Achaje; maar 
ook in alle Namelijk rondom Macedonië en 

Achaje. plaatsen is uw Dat is, de belijdenis 

en vruchten uws geloofs. Zie Rom. 1:8. 
geloof, dat gij op God hebt, 
uitgegaan Dat is, geboodschapt of 

ruchtbaar geworden., zodat wij niet van 
Dat is, het gerucht van Gods Woord is door 

uw Dat is, de belijdenis en vruchten uws geloofs. Zie 

Rom. 1:8. doen en voorbeeld bekend 

geworden. node hebben, iets Namelijk 

om anderen zulks bekend te maken, of u bij 

anderen daarover te prijzen. daarvan Dat 

is, het gerucht van Gods Woord is door uw Dat 

is, de belijdenis en vruchten uws geloofs. Zie Rom. 1:8. 

doen en voorbeeld bekend geworden. te 
spreken. 

9. Want zij Namelijk de gelovigen, die uit 

andere landen of gemeenten tot ons komen. 

Zie 1 Thess. 1:7.zelven verkondigen van 
ons, hoedanigen Hoe vlijtig en ijverig gij 

ons tot u hebt ingelaten, en het woord des 

Evangelies hebt aangenomen. Zie Hand. 17:4. 
ingang wij tot u hebben, en hoe gij 
tot God bekeerd zij Namelijk de 



gelovigen, die uit andere landen of 

gemeenten tot ons komen. Zie 1 Thess. 1:7.t 
van de Dat is, van den dienst der afgoden. 
afgoden, om den levenden Door den 

eersten titel wordt God van de stomme 

beelden en andere levenloze schepselen, die 

de heidenen dienden, onderscheiden; door 

den anderen titel van de versierde goden, die 

uit de mensen of andere levende schepselen 

van hen tot afgoden waren opgeworpen. en 
waarachtigen God te dienen; 

10. En Zijn Zoon uit de hemelen 
Namelijk in Zijn tweede toekomst, om te 

oordelen de levenden en de doden. te 
verwachten, Denwelken Hij uit de 
doden verwekt heeft, namelijk Jezus, 
Die ons verlost Namelijk door Zijne 

verdienste en kracht, en zalig maakt hier en 

hiernamaals eeuwiglijk. van den 
toekomenden toorn Dat is, straf en 

wraak, die Hij ten uitersten dage zal oefenen 

tegen alle ongelovigen. Zie Matth. 3:7; Rom. 

1:18, en Rom. 5:9.. 

1 Thessalonicensen 2 

1. Want gij weet zelven, broeders, 
onzen ingang Dat is, eerste komst tot u om 

het Evangelie onder u te prediken. Zie Hand. 

17:1, Hand. 17:4. tot u, dat die niet ijdel 
Dat is, zonder kracht of vrucht. is geweest; 

2. Maar, hoewel wij te voren geleden 
hadden, en ook ons smaadheid 
aangedaan was, gelijk gij weet, te 
Filippi Ook een voorname stad in 

Macedonië, gelijk Hand. 16:12 verklaard is. 

Wat Paulus nu daar gedaan en geleden heeft, 

zie ook aldaar., zo hebben wij nochtans 
vrijmoedigheid gebruikt in onzen Dat 

is, door de hulp en bijstand van onzen God. 
God, om het Evangelie van God tot u 
te spreken in veel Namelijk die ons, zo 

van de hardnekkige Joden als van de 

onwetende heidenen aangedaan, werd. 
strijds. 

3. Want onze Namelijk om u tot de 

gehoorzaamheid van het Evangelie van 

Christus te brengen. vermaning is niet 

geweest uit verleiding Namelijk gelijk 

van de zodanigen was, die de wet met het 

Evangelie vermengden, om den haat der 

Joden te ontgaan. Zie 2 Cor. 11:13, enz.; Gal. 

5:11, en elders meer., noch uit 
onreinigheid Namelijk gelijk van dezulke 

was, die de heiden in hunne wellusten 

toegaven en pluimstreken. Zie 2 Petr. 2:13; 

Jud.:10, enz., noch met Namelijk om van 

hun eer, of geld, of andere wereldse 

voordelen behendiglijk te trekken, gelijk 2 

Cor. 11:20 van sommigen wordt betuigd, en 

hierna 1 Thess. 2:5, 1 Thess. 2:6 wordt 

verklaard. bedrog; 
4. Maar, gelijk wij van God beproefd 

Dat is, bekwaam gekeurd, of geacht zijn, dat 

is, proefbaar of bekwaam gemaakt zijn. Zie 

Hand. 9:15; 2 Cor. 3:5, 2 Cor. 3:6; Gal. 1:15, 

Gal. 1:16, enz. zijn geweest, dat ons het 
Evangelie zou toebetrouwd Dat is, 

bevolen, of bij ons in bewaring gelegd 

worden, om hetzelve naar Gods wil aan 

anderen uit te delen. Zie 1 Cor. 4:1, 1 Cor. 4:2; 

2 Cor. 5:19; 1 Tim. 1:11 worden, alzo 
spreken wij, niet als mensen 
behagende, maar Gode, Die onze 
harten Het woord beproeven wordt hier een 

weinig anders genomen dan hiervoren, 

namelijk voor onderzoeken of kennen, gelijk 

de oprechtheid des gouds door vuur beproefd 

en gekeurd wordt. beproeft. 
5. Want wij hebben nooit met 

pluimstrijkende Gr. in rede van 

pluimstrijking; namelijk gelijk de bedriegers 

plegen om de harten der mensen aan zich te 

trekken, niets lerende dan wat zij weten hun 

aangenaam te zijn. woorden omgegaan, 
gelijk gij weet, noch met enig 
bedeksel Dat is, om uit gierigheid, onder 

enigen anderen schijn of deksel, iets van u te 

begeren. van gierigheid; God is 
Getuige! 

6. Noch zoekende eer uit mensen, 
noch van u, noch van anderen; 
hoewel wij u tot Dit nemen sommigen 

voor de autoriteit en het groot aanzien, die hij 

onder hen niet heeft willen gebruiken, maar 

veel meer vriendelijkheid en nederigheid als 



jegens tedere en gehoorzame kinderen, gelijk 

de volgende woorden mede brengen. Zie ook 

1 Cor. 4:21. Anderen nemen het voor de 

lastigheid van onderhoud en andere 

onkosten, die voor den apostel en zijn gevolg 

van node waren, gelijk hij hiervan ook 

uitdrukkelijk spreekt 1 Thess. 2:9. last 
konden zijn als Christus' apostelen; 

7. Maar wij zijn vriendelijk Of, 

zachtmoedig, goedertieren. geweest in 
het midden van u, gelijk als een 
voedster haar kinderen koestert; 

8. Alzo wij, tot Gr. u zeer begerende. u zeer 
genegen zijnde, hebben u gaarne 
willen mededelen niet alleen het 
Evangelie van God, maar ook onze 
Dat is, ons leven; niet dat het Evangelie niet 

meerder is dan het leven, maar omdat het 

nog zwaarder is, en van meerder 

toegenegenheid, het leven voor iemand te 

stellen, dan het Evangelie mede te delen. 
eigen zielen, daarom dat gij ons lief 
Namelijk vanwege uwen ijver in het 

aannemen des Evangelies, en uwe 

geduldigheid in het lijden voor hetzelve. 
geworden waart. 

9. Want gij gedenkt, broeders, onzen 
arbeid en moeite; want nacht en dag 
werkende Namelijk met onze handen in 

het tentenmaken, om mij en de mijnen 

zonder uwe kosten te onderhouden, Hand. 

18:3, waarvan zie de oorzaak 2 Cor. 11:12., 
opdat wij niemand onder u zouden 
lastig zijn, hebben wij het Evangelie 
van God onder u gepredikt. 

10. Gij zijt getuigen, en God, hoe 
heilig, en rechtvaardig, en 
onberispelijk wij u, die gelooft, 
geweest Dat is, ons opder u gedragen 

hebben. zijn. 
11. Gelijk gij weet, hoe wij een 

iegelijk van u, als een vader zijn 
kinderen, vermaanden en 
vertroostten, 

12. En betuigden, dat gij zoudt 
wandelen, waardiglijk Dat is, gelijk het 

betaamt dengenen die God kennen, 

gehoorzaam zijn en Zijnen naam belijden. 
Gode, Die u roept tot Zijn Koninkrijk 
en heerlijkheid. 

13. Daarom danken wij ook God 
zonder ophouden, dat, als gij het 
Woord der prediking Gr. des gehoors; 

dat is, dat gij hebt horen prediken, en God 

door Zijne dienaren ons laat horen; een 

Hebreeuwse wijze van spreken. Zie Jes. 53:1; 

Rom. 10:16, Rom. 10:17. van God van ons 
ontvangen Namelijk met de uitwendige 

oren. hebt, gij dat aangenomen 
Namelijk met het hart en het geloof, gelijk 

Hand. 16:14. hebt, niet als der mensen 
woord, maar (gelijk het waarlijk is) 
als Gods Woord, dat ook Of, die, 

namelijk God ook werkt; namelijk de 

verzekerheid van de vergeving uwer zonden, 

den vrijmoedigen toegang tot God door den 

Heiligen Geest, liefde tot God en uwen 

naaste, hoop der zaligheid, lijdzaamheid en 

dergelijke deugden. werkt in u, die 
gelooft. 

14. Want gij, broeders, zijt navolgers 
geworden der Gemeenten Gods, die 
in Judea zijn, in Christus Hiermede 

onderscheidt hij de ware gemeente der Joden 

van de andere synagogen onder de joden, die 

zich ook voor Gods volk hielden, hoewel zij de 

anderen hunnen broederen, die Christus 

beleden, vervolgden. Zie Hand. 12:1; Hebr. 

10:32, enz. Jezus; dewijl ook gij 
hetzelfde geleden hebt van uw eigen 
Namelijk die van de Joden daartoe opgemaakt 

waren. Zie daarvan Hand. 17:5. Het Griekse 

woord betekent eigenlijk degenen die van één 

stam, volk of gilde zijn. medeburgers, 
gelijk als zij van de Joden; 

15. Welke ook gedood Dat is, ter dood 

vervolgd Het Griekse woord betekent iemand alzo 

vervolgen, dat hij door de vervolging verjaagd en 

uitgeworpen wordt. hebben, en niet gerust 

voordat zij Hem door de handen der 

ongelovigen aan het kruis hebben doen 

ombrengen. Zie Hand. 2:23. hebben den 
Heere Jezus, en hun eigen Dat is, die uit 

hun eigen volk tot hen bijzonder van God 

waren gezonden. profeten; en ons 



hebben vervolgd Het Griekse woord 

betekent iemand alzo vervolgen, dat hij door 

de vervolging verjaagd en uitgeworpen 

wordt., en Gode niet behagen, en alle 
Namelijk die hunne zaligheid in Christus 

zoeken. mensen tegen zijn; 
16. En verhinderen ons te spreken 

Namelijk het Evangelie van Christus, hetwelk 

alleen een kracht Gods ter zaligheid is; Rom. 

1:16. tot de heidenen, dat zij zalig 
mochten worden; opdat zij te allen 
tijd hun zonden vervullen De mensen 

worden gezegd hunne zonden, of de maat 

hunner zonden te vervullen, wanneer hun 

voor een tijd, door Gods lankmoedigheid, het 

voortgaan in de zonden niet wordt 

verhinderd, totdat zij op het hoogste zijn 

gekomen, en God die alsdan met zware 

straffen te huis zoekt. Zie Gen. 15:16; Matth. 

23:32, enz. zouden. En de toorn 
Namelijk Gods, die hen rechtvaardigelijk in 

hunnen zonden vanwege hunne 

ondankbaarheid verhardt; Rom. 9:18, Rom. 

9:22; 2 Thess. 2:11, 2 Thess. 2:12. is over 
hen gekomen tot het einde Of, ten 

uitersten. Dit wordt van sommigen verstaan 

van de zwakheid der straf, of des toorns Gods, 

die God zodanigen mensen hiernamaals 

pleegt over den hals te zenden; van anderen. 

wel zo bekwamelijk, van de gedurigheid dezer 

straf, of van den toorn Gods, welke dit 

hardnekkig geslacht der Joden is overkomen 

kort na dien tijd, wanneer God hen met het 

merendeel der anderen uit alle gewesten te 

Jeruzalem vergaderd door de Romeinen 

voorbeeldig heeft gestraft, en alzo uitgeroeid, 

dat zij nog geen volk meer zijn, maar 

verstrooid blijven onder alle volken, en in het 

algemeen verhard zijn in hunnen 

ongelovigheid; hetwelk de profetie van 

Daniel, Dan. 9:26, enz. en de woorden van 

Christus, Matth. 23:38, Ziet, uw huis wordt u 

woest gelaten, ook schijnen te bevestigen, 

gelijk ook Matth. 24:15; Luk. 21:20, enz. 

Enigen nemen dit woord einde voor het einde 

der wereld, alzo dat de toorn Gods van dit 

volk nimmermeer zou ophouden; doch dit 

strijdt tegen de belofte en voorzegging van 

den apostel Paulus, Rom. 11:25, enz. 

mitsgaders 2 Cor. 3:15, 2 Cor. 3:16 en andere 

plaatsen, waar de toekomende bekering van 

het volk der joden tot Christus wordt 

geprofeteerd.. 
17. Maar wij, broeders, van Dat is, van 

uwe tegenwoordigheid. u beroofd Het 

Griekse woord betekent eigenlijk zulk ene 

afscheiding, gelijk een vader, van zijn 

kinderen gescheiden zijnde, hen als wezen 

alleen laat. geweest zijnde voor Of, op 

een uur tijds. Want Paulus heeft haastelijk 

door den joden vervolging van hen moeten 

scheiden. Zie Hand. 17:10. een kleine 
wijle tijds, naar het aangezicht Dat is, 

naar de lichamelijke tegenwoordigheid., niet 
naar het hart, hebben ons te 
overvloediger benaarstigd, om uw 
aangezicht te zien Dat is, wederom te 

zien, of tot u te komen., met Gr. in vele 

begeerte. grote begeerte. 
18. Daarom hebben wij tot u willen 

komen (immers ik Paulus) eenmaal 
Dat is, meermalen, gelijk Filipp. 4:16. en 
andermaal, maar de satanas heeft 
Namelijk door andere vervolgingen en 

verhinderingen, of door nieuwe moeiten, die 

hij in andere gemeenten heeft verwekt, die 

onze tegenwoordigheid vereisten. ons 
belet. 

19. Want welke is onze hoop Dat is, stof 

of oorzaak van hoop en blijdschap., of 
blijdschap, of kroon Dat is, heerlijke 

roem, gelijk 1 Thess. 2:20 verklaart. des 
roems? Zijt Namelijk benevens andere 

gemeenten door mij tot Christus bekeerd, 

waarover ik in Christus mag roemen, en mij 

de eeuwige roem, blijdschap en heerlijkheid 

van God uit genade zal worden vergolden. Zie 

2 Tim. 4:7. gij die ook niet voor onzen 
Heere Jezus Christus in Zijn 
toekomst? 

20. Want gij zijt onze heerlijkheid en 
blijdschap. 

1 Thessalonicensen 3 

1. Daarom, deze Dat is, dit verlangen naar u, 

van hetwelk hij in 1 Thess. 2:17, 1 Thess. 2:18 



heeft gesproken begeerte niet langer 
kunnende verdragen, hebben wij 
gaarne willen te Athene alleen 
gelaten worden; 

2. En hebben gezonden Timotheus, 
onzen broeder, en Gods dienaar, en 
onzen medearbeider in Dat is, in de 

prediking en verbreiding des Evangelies. het 
Evangelie van Christus, om u te 
versterken, en u te vermanen van 
uw Of, aangaande uw geloof; of vanwege uw 

geloof. Anderen lezen, ons geloof. geloof; 
3. Opdat niemand bewogen Namelijk om 

van het geloof te wijken of te twijfelen, Zie 2 

Thess. 2:2. Het Griekse woord betekent 

herwaarts en derwaarts bewogen te worden. 
worde in deze verdrukkingen; want 
gij weet zelven, dat wij hiertoe 
Namelijk om voor den naam van Christus te 

lijden. Zie 2 Tim. 3:12. gesteld Dst is, 

geschikt, verordineerd zijn, namelijk van God, 

gelijk dit woord stellen ook genomen wordt 

Luk. 2:34. zijn. 
4. Want ook, toen wij bij u waren, 

voorzeiden Namelijk gelijk hij aan andere 

gemeenten ook heeft gedaan. Zie Hand. 

14:22; Rom. 8:17, Rom. 8:29. wij u, dat wij 
zouden verdrukt worden, gelijk ook 
geschied is, en gij weet het. 

5. Daarom ook deze Dat is, dit verlangen 

naar u, gelijk 1 Thess. 3:1. begeerte niet 
langer kunnende verdragen, heb ik 
hem Namelijk Timotheus. gezonden, om 
uw geloof te verstaan; of niet 
misschien de verzoeker Dat is, de Satan 

door de vervolgingen en andere verleidingen. 

Zie Matth. 4:3. u zou verzocht hebben, 
en onze Namelijk dien wij aangewend 

hebben om u het Evangelie te verkondigen. 
arbeid ijdel Dat is, vruchteloos. zou 
wezen. 

6. Maar als Timotheus nu van ulieden 
tot ons gekomen Dat is, wedergekomen 

was, namelijk bij ons te Corinthe, nadat wij 

hem tot u van Athene gezonden hadden. Zie 

Hand. 18:1, Hand. 18:5. was, en ons de 

goede boodschap gebracht had van 
uw Dat is, van uwe standvastigheid in het 

geloof. geloof en liefde, en dat gij 
altijd goede gedachtenis van ons 
hebt, zeer begerig zijnde om ons te 
zien, gelijk wij ook om ulieden; 

7. Zo zijn wij daarom, broeders, over u 
in al onze verdrukking en nood 
vertroost geworden door Dat is, door 

het getuigenis, dat wij gehoord hebben van 

uw geloof. uw geloof; 
8. Want nu leven Dat is, wij zijn vrolijk en 

welgemoed, gelijk 1 Thess. 3:9 verklaart. wij, 
indien gij vast DAt is, in het geloof op den 

Heere; want door het geloof worden wij met 

Christus verenigd. staat in den Heere. 
9. Want wat dankzegging kunnen wij 

Gode tot vergelding wedergeven 
voor u, vanwege al de blijdschap, 
waarmede wij ons om uwentwil 
verblijden voor onzen Dat is, oprecht als 

in Gods tegenwoordigheid, niet alleen voor de 

mensen, gelijk Luk. 1:6. God? 
10. Nacht en dag zeer overvloediglijk 

biddende, om Dat is, om bij u 

tegenwoordig te zijn. uw aangezicht te 
mogen zien, en te volmaken Dat is, 

ulieden in het geloof volkomenlijker te 

onderwijzen, hetwelk de apostel daarom zegt, 

omdat hij door de bittere vervolging der 

Joden weinig tijd bij hen had kunnen blijven. 

Zie Hand. 17:10., hetgeen aan uw 
geloof ontbreekt. 

11. Doch onze God en Vader Zelf, en 
onze Heere Jezus Christus richte 
onzen weg tot u. 

12. En de Heere vermeerdere Dat is, 

make dat gij meer en meer toeneemt, die het 

gebrek Zijner dienaren door Zijnen Geest 

lichtelijk kan vervullen. u, en make u 
overvloedig in de liefde jegens 
elkander en jegens allen, gelijk wij 
Namelijk overvloedig in de liefde jegens u. 
ook zijn jegens u; 

13. Opdat Hij uw harten versterke, 
om onberispelijk te zijn in 



heiligmaking, voor onzen God en 
Vader, in de Of, tegen de toekomst. 
toekomst van onzen Heere Jezus 
Christus met al Zijn heiligen. 

1 Thessalonicensen 4 

1. Voorts Of, wat overig is, broeders. dan, 
broeders, wij bidden en vermanen u 
in den Heere Dat is, in den naam des 

Heeren Jezus of om Jezus Christus' wil. Zie 2 

Cor. 5:20. Jezus, gelijk gij van ons 
ontvangen Dat is, geleerd of onderwezen 

zijt. hebt, hoe gij moet wandelen en 
Gode behagen, dat gij daarin meer 
overvloedig wordt. 

2. Want gij weet, wat Hij spreekt hier niet 

van enige verholene geheime bevelen, maar 

van openbare, die Hij daarna weder herhaalt. 
bevelen wij u gegeven hebben door 
Dat is, vanwege den Heere, of uit last des 

Heeren Jezus. den Heere Jezus. 
3. Want dit is de Dat is, hetgeen God van u 

eist, of wil gedaan hebben. wil van God, 
uw heiligmaking Dit woord kan in het 

algemeen genomen worden voor allerlei 

heiligheid of in het bijzonder voor de kuisheid 

of eerbaarheid, gelijk hierna verklaard wordt.: 
dat gij u onthoudt van de Dat is, 

hetgeen God van u eist, of wil gedaan 

hebben. hoererij; 
4. Dat een iegelijk van u wete zijn Dat is, 

Zijn lichaam, hetwelk naar een Hebreeuwse 

wijze van spreken alzo genaamd wordt, 

omdat het een werktuig der ziel is. vat te 
bezitten in heiligmaking en eer; 

5. Niet in kwade Of, ontuchtige beweging. 
beweging der begeerlijkheid, gelijk 
als de heidenen, die God niet 
kennen Namelijk gelijk het behoort, en Hij 

in Zijn woord Zich geopenbaard heeft, 2 

Thess. 1:8. Anderszins kennen de heidenen 

God ook uit de natuur, doch deze kennis was 

niet krachtig genoeg om hen tot Zijne liefde 

en gehoorzaamheid behoorlijk te bewegen; 

Rom. 1:19, enz.. 
6. Dat niemand zijn broeder vertrede 

Gr. overklimmen, en betekent iemand door 

geweld verongelijken, of meer afnemen dan 

behoorlijk is, gelijk het volgende woord 

verklaart., noch bedriege Gr. vergierige; 

hetwelk betekent iemand uit gierigheid 

bedriegen of verongelijken. Zie 2 Cor. 1:2, en 

2 Cor. 12:17. in zijn handeling; want de 
Heere is een wreker over dit alles, 
gelijk wij u ook te voren gezegd en 
betuigd hebben. 

7. Want God heeft ons niet geroepen 
tot onreinigheid, maar tot 
heiligmaking. 

8. Zo dan die dit Dat is, deze voorgemelde 

bevelen, gelijk hij die in Dit kan òf van de apostelen 

verstaan worden, die door Gods Geest gedreven zijnde, 

deze bevelen hebben gegeven; òf ook van alle 

Christenen, die door Gods Geest zijn geheiligd, opdat zij 

niet meer de begeerten des vleses, maar des Geestes 

zouden volgen; Gal. 5:24, Gal. 5:25. 1 Thess. 4:2 

heeft genoemd. verwerpt, die verwerpt 
geen Namelijk alleen, maar voornamelijk 

God, die zelf deze bevelen, door Zijne 

profeten en apostelen, heeft gegeven. 
mens, maar God, Die ook Zijn 
Heiligen Geest in Dit kan òf van de 

apostelen verstaan worden, die door Gods 

Geest gedreven zijnde, deze bevelen hebben 

gegeven; òf ook van alle Christenen, die door 

Gods Geest zijn geheiligd, opdat zij niet meer 

de begeerten des vleses, maar des Geestes 

zouden volgen; Gal. 5:24, Gal. 5:25. ons 
heeft gegeven. 

9. Van de broederlijke liefde nu hebt gij 
niet van node, dat ik u schrijve; want 
gijzelven zijt van God Gr. godgeleerden; 

waarvan zie Joh. 6:45. geleerd om 
elkander lief te hebben. 

10. Want gij doet Dat is, gij bewijst ook 

metterdaad, dat gij de broeders liefhebt. ook 
hetzelfde aan al de broederen, die in 
geheel Macedonie zijn. Maar wij 
vermanen u, broeders, dat gij meer 
overvloedig wordt; 

11. En dat gij u benaarstigt Namelijk als 

die doen die naar eer staan, of eer ergens in 

stellen, gelijk het Griekse woord medebrengt. 

Dit zegt de apostel, omdat de wereldse 



mensen gemeenlijk eer stellen en naarstig 

zijn, om zich met Namelijk om u en de uwen van 

behoorlijke nooddruft te verzorgen. Hetwelk de apostel 

spreekt tot degenen, die, onder het deksel van zich met 

algemene zaken buiten hun beroep te bemoeien, op 

anderen lieden arbeid zochten te leven, waarvan breder 

gesproken wordt 2 Thess. 3:10, enz. vele dingen te 

bemoeien, die hen zelfs niet aangaan, tegen 

welk gebrek hij de gelovigen hier waarschuwt, 

en vermaant hen liever eer te zoeken en zich 

te benaarstigen, om in stilte hun eigen dingen 

waar te nemen. stil te zijn, en uw eigen 
dingen te doen, en te werken met 
Namelijk om u en de uwen van behoorlijke 

nooddruft te verzorgen. Hetwelk de apostel 

spreekt tot degenen, die, onder het deksel 

van zich met algemene zaken buiten hun 

beroep te bemoeien, op anderen lieden 

arbeid zochten te leven, waarvan breder 

gesproken wordt 2 Thess. 3:10, enz. uw 
eigen handen, gelijk wij u bevolen 
hebben; 

12. Opdat gij eerlijk Dat is, buiten 

opspraak. Want de heidenen zelfs misprijzen 

ook zulk doen. Het Griekse woord betekent, 

hetgeen Of, geens, of niemand; namelijk dergenen die 

buiten zijn; want het Griekse woord kan beide lijden. 

welvoegt of welstaat. wandelt bij 
degenen, die Dat is, die nog van het geloof 

vreemd zijn, gelijk 1 Cor. 5:12. buiten zijn, 
en geen Of, geens, of niemand; namelijk 

dergenen die buiten zijn; want het Griekse 

woord kan beide lijden. ding van node 
hebt. 

13. Doch, broeders, ik wil niet, dat gij 
onwetende zijt van degenen, die 
ontslapen Dat is, gestorven of gerust zijn, 

gelijk Hiermede toont de apostel dat hij niet alle 

droefheid over de gestorvenen verbiedt, die ook Christus 

zelf over Lazarus, Joh. 11:35; de gemeente over 

Stefanus, Hand. 8:2; en Paulus over Epafroditus, als hij 

dodelijk krank was, Filipp. 2:27, bewezen hebben; maar 

hij spreekt hier alleen van de onmatige en heidense 

droefheid. Joh. 11:11, enz. zijn, opdat gij 
niet bedroefd zijt, gelijk Hiermede toont 

de apostel dat hij niet alle droefheid over de 

gestorvenen verbiedt, die ook Christus zelf 

over Lazarus, Joh. 11:35; de gemeente over 

Stefanus, Hand. 8:2; en Paulus over 

Epafroditus, als hij dodelijk krank was, Filipp. 

2:27, bewezen hebben; maar hij spreekt hier 

alleen van de onmatige en heidense 

droefheid. als de anderen, die geen 
hoop hebben. 

14. Want in Of, door Jezus, dat is, door de 

kracht van Jezus, den rechter der levenden en 

doden; Joh. 5:21, enz.dien wij geloven, 
dat Jezus gestorven is en opgestaan, 
alzo zal ook God degenen, die 
ontslapen zijn in Of, door Jezus, dat is, 

door de kracht van Jezus, den rechter der 

levenden en doden; Joh. 5:21, enz. Jezus, 
weder Namelijk in het leven en in 

heerlijkheid, wanneer Hij hen uit de graven 

zal opgewekt en met Namelijk als Hij zal verschijnen 

uit den hemel ten laatsten dage, in het oordeel. hunne 

zielen zal verenigd hebben. brengen met 
Namelijk als Hij zal verschijnen uit den hemel 

ten laatsten dage, in het oordeel. Hem. 
15. Want dat zeggen wij u door Gr. in 

het woord des Heeren; waardoor sommigen 

verstaan de beloften van Christus, Matth. 

24:31; Joh. 5:28; daar bijna dergelijke 

woorden staan. Anderen een bijzondere en 

nadere openbaring van Christus hiervan aan 

Paulus geschied, gelijk Hij betuigt 1 Cor. 15:51 
het Woord des Heeren, dat wij, die 
Namelijk gelovigen mensen, stellende 

zichzelven ook daaronder, om de onzekerheid 

van den dag van Christus' toekomst. Zie 

hiervan verder 1 Cor. 15:51. levend 
overblijven zullen tot de toekomst 
des Heeren, niet zullen voorkomen 
Namelijk om van Christus verheerlijkt te 

worden. degenen, die ontslapen zijn. 
16. Want de Heere Zelf zal met een 

geroep Het Griekse woord Keleusma 

betekent eigenlijk een geroep, dat met een 

bevel gevoegd is, gelijk aan degenen placht te 

geschieden, die enig werk gelijkelijk moeten 

doen, of een schip gelijkelijk voortroeien, of 

een strijd beginnen., met de stem Wat dit 

voor ene stem of bazuin zal zijn, verklaart de 

Schrift niet breder, dan, daardoor wordt de 

grote macht en heerlijkheid van Christus in 

Zijn tweede toekomst voor ogen gesteld, die 



met Zijne engelen, als een overste zijn leger, 

met trompettengeluid en groot geschal zal 

komen, hetwelk schrikkelijk zal zijn voor zijne 

vijanden, en moed en troost geven aan zijne 

vrienden. Zie dergelijke beschrijvingen Matth. 

25:31; Joh. 5:28; 1 Cor. 15:52; 2 Thess. 1:7, 2 

Thess. 1:8; Jud.:14; Openb. 11:15. des 
archangels Dat is, van den oversten engel, 

die hier uitdrukkelijk wordt onderscheiden 

van Christus. Zie hiervan nader Jud.:9., en 
met de bazuin Gods nederdalen van 
den hemel; en die in Christus Dat is, in 

het geloof van Christus, gelijk Openb. 14:13. 
gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 

17. Daarna wij, die levend 
overgebleven zijn, zullen te zamen 
met hen opgenomen Gr. gerukt, 

getrokken; namelijk nadat zij zullen veranderd 

en Zijn verheerlijkt lichaam in een ogenblik 

tijds gelijkvormig gemaakt zijn; 1 Cor. 15:51; 

Filipp. 3:20, Filipp. 3:21. worden in de 
wolken Die namelijk als een wagen zullen 

zijn, waardoor zij tot Christus in de lucht 

Namelijk waar Hij Zijn gericht zal houden, voor de ogen 

aller mensen, die door de engelen zullen bijeengebracht 

zijn tot Zijne rechter- en tot Zijne linkerhand. Zie Matth. 

25:31, enz.; Openb. 1:7. opgevoerd zullen worden, 

gelijk van Elia gezegd wordt, 2 Kon. 2:11, en 

van Christus zelf, Hand. 1:9., den Heere 
tegemoet, in de lucht Namelijk waar Hij 

Zijn gericht zal houden, voor de ogen aller 

mensen, die door de engelen zullen 

bijeengebracht zijn tot Zijne rechter- en tot 

Zijne linkerhand. Zie Matth. 25:31, enz.; 

Openb. 1:7.; en alzo zullen wij altijd 
met den Heere Namelijk Christus Jezus in 

den hemel; Joh. 14:2, Joh. 14:3. wezen. 
18. Zo dan, vertroost elkander met Gr. 

in deze woorden; dat is, redenen of 

bedenkingen. deze woorden. 

1 Thessalonicensen 5 

1. Maar van de tijden en de 
gelegenheden, Namelijk der tijden; bij het 

eerste wordt verstaan het jaar, maand, of 

dag; bij het laatste wordt verstaan, of het 

licht, nacht, morgenstond of middernacht zal 

zijn, of dergelijke. Zie Mark. 13:34, Mark. 

13:35; Hand. 1:7. broeders! hebt gij niet 
van node, dat men u schrijve. 

2. Want gij weet zelven zeer wel, dat 
de dag Alzo wordt de laatste dag doorgaans 

genoemd, omdat alsdan Christus des nachts 

zal Gr. komt. Zo spreken de profeten van toekomende 

dingen, alsof zij reeds tegenwoordig waren, om de 

zekerheid derzelve. komen als een Heere, om te 

oordelen de levenden en de doden. des 
Heeren alzo zal Gr. komt. Zo spreken de 

profeten van toekomende dingen, alsof zij 

reeds tegenwoordig waren, om de zekerheid 

derzelve. komen, gelijk Hieruit volgt niet 

dan Christus des nachts zal komen, gelijk 

sommigen menen; maar daarmede wordt 

geleerd dat Hij onverhoeds en onverwachts 

komen zal, namelijk ten aanzien van de 

wereldse mensen, gelijk het volgende 

verklaart; 1 Thess. 5:3 want de godzaligen 

moeten daarnaar altijd verlangen, en 

daartegen op hunnen hoede zijn, gelijk 

hierna, 1 Thess. 5:4, wordt betuigd. Zie ook 

Matth. 24:42, enz. een dief in de nacht. 
3. Want wanneer zij zullen zeggen 

Namelijk òf met woorden, òf tenminste in 

hun hart, gelijk Ps. 14:1. Namelijk de wereldse 

en goddeloze mensen.: Het is vrede, en 
zonder Gr. zekerheid, dat is, daar is geen Of, 

onvoorziens; Luk. 21:34. ongeval te vrezen. Zie 

Matth. 24:37, enz. gevaar; dan zal een 
Of, onvoorziens; Luk. 21:34. haastig 
verderf hun overkomen, gelijk de 
barensnood een Of, onvoorziens; Luk. 

21:34. bevruchte vrouw; en zij zullen 
het geen Of, onvoorziens; Luk. 21:34.szins 
ontvlieden; 

4. Maar gij, broeders, gij zijt niet in Dat 

is, in onwetendheid en zorgeloosheid, gelijk 

de anderen waarvan hij tevoren gesproken 

heeft. duisternis, dat u die dag als 
Namelijk die onverwachts en in het duister 

pleeft te komen. een dief zou bevangen. 
5. Gij Namelijk die in Christus gelooft. zijt 

allen kinderen des lichts Dat is, met de 

ware kennis van Christus en van Zijn wil 

begaafd, en daaraan als kinderen hunnen 

vader gehoorzamen., en kinderen des 



daags; wij zijn niet des nachts, noch 
der duisternis. 

6. Zo laat ons dan niet slapen Dat is, in 

vleselijke zorgeloosheid leven., gelijk als de 
anderen, maar laat ons waken Dat is, 

op onze hoede zijn, en met geestelijk zorg op 

Hem wachten., en nuchteren Dit wordt 

gesteld niet tegen matig eten en drinken, 

maar tegen brasserij, dronkenschap en 

andere wereldse bezwaringen, gelijk Christus 

zelf verklaart Luk. 21:34. zijn. 
7. Want die slapen, slapen des nachts, 

en die dronken zijn, zijn des Dat is, 

plegen gemeenlijk des nachts dronken te zijn. 

Hij neemt hier enen reden van hetgeen meest 

placht te geschieden; want anders zijn er ook 

wel, die des morgens vroeg opstaan om 

sterken drank te drinken; Jes. 5:11. nachts 
dronken; 

8. Maar wij, die Dat is, die kinderen des lichts 

zijn, gelijk hij 1 Thess. 5:5 gesproken heeft. 
des daags zijn, laat ons nuchteren 
zijn, aangedaan hebbende het 
borstwapen Dat is, voorzien zijnde met het 

geloof en de liefde, als met een borstwapen 

tegen aanvallen des Satans. Zie 1 Petr. 5:8, 1 

Petr. 5:9. des geloofs en der liefde, en 
tot Dat is, als een helm. zie van deze gehele 

geestelijke wapenrusting eens Christens, Ef. 

6:11, enz. een helm, de hoop der 
zaligheid. 

9. Want God heeft ons niet gesteld Dat 

is, geordineerd, of geschikt, gelijk 1 Petr. 2:8. 
tot toorn Dat is, om te zijn vaten des 

toorns, of om een rechtvaardige straf en het 

verderf over ons te brengen. Zie Rom. 9:22., 
maar tot verkrijging Het Griekse woord 

betekent eigenlijk veel doen omtrent ene 

zaak om die te verkrijgen, gelijk Hand. 20:28; 

1 Petr. 2:9. Hoewel God ons ter zaligheid 

heeft uitverkoren, en Christus ons die heeft 

verworven, zo moeten wij evenwel zorgvuldig 

zijn, om de middelen te gebruiken, waardoor 

ons God ter zaligheid brengt. Zie Ef. 2:10, en 

Filipp. 2:12. der zaligheid, door onzen 
Heere Jezus Christus; 

10. Die voor ons gestorven is, opdat 
wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat 
wij slapen Dit woord slapen wordt hier niet 

genomen gelijk tevoren 1 Thess. 5:6, want die 

in de zonden slapen, leven met Christus niet; 

maar wordt genomen òf voor de natuurlijken 

slaap des mensen, òf veeleer voor ontslapen 

of gestorven zijn. Want Christus is daartoe 

gestorven, opdat hetzij dat wij waken, dat is 

hier leven, of dat wij slapen, dat is gestorven 

zijn, wij met Christus zouden leven, namelijk 

hier een geestelijk leven, en hiernamaals een 

eeuwig en onvergankelijk leven in 

heerlijkheid. Zie dergelijke Rom. 14:8, enz., 
te zamen met Hem leven zouden. 

11. Daarom vermaant Of, vertroost; want 

het Griekse woord betekent beide. 
elkander, en sticht Namelijk zo met 

goede exempelen, als met goede 

onderrichtingen. de een den anderen, 
gelijk gij ook doet. 

12. En wij bidden u, broeders, erkent 
Namelijk voor zodanigen als zijn vanwege hun 

beroep zijn, en behoren gehouden te worden. 

Zie 1 Cor. 16:18. degenen, die onder u 
arbeiden Namelijk in Dat is, in het werk des 

Heeren, namelijk om die te onderscheiden van de 

werelse overheden, waar zij onder stonden. het 

woord en de leer, gelijk hij daar bijvoegt, 1 

Tim. 5:17., en uw voorstanders Namelijk 

nevens de leraars in Dat is, in het werk des Heeren, 

namelijk om die te onderscheiden van de werelse 

overheden, waar zij onder stonden. de regerin Dat is, 

in het werk des Heeren, namelijk om die te 

onderscheiden van de werelse overheden, waar zij 

onder stonden.g der gemeente en uitoefenin Dat 

is, in het werk des Heeren, namelijk om die te 

onderscheiden van de werelse overheden, waar zij 

onder stonden.g der tucht, gelijk de apostel deze 

twee soorteen van ouderlin Dat is, in het werk des 

Heeren, namelijk om die te onderscheiden van de 

werelse overheden, waar zij onder stonden.gen ook 

klaarlijk onderscheidt, 1 Tim. 5:17. zijn in 
Dat is, in het werk des Heeren, namelijk om 

die te onderscheiden van de werelse 

overheden, waar zij onder stonden. den 
Heere, en u vermanen Dit kan beiden 

worden verstaan, zo van de ouderlingen, die 

in het woord arbeiden, alsook van degenen, 



die alleen voorstanders zijn in de regering, 

welken de bijzonder vermaningen ook 

toekomnen nevens de leraars. Zie hiervan 

Rom. 12:8; 1 Cor. 12:28.; 
13. En acht hen zeer veel in Dat is, niet 

uit vrees of dwang, maar uit toegenegenheid. 
liefde, om Dat is, vanwege den dienst, dien 

zij u van Christus' wege doen, en tot 

bevordering van den dienst. huns werks 
wil. Zijt vreedzaam onder elkander. 

14. En wij bidden u, broeders, 
vermaant de ongeregelden Namelijk 

lediggangers en dergelijke, waarvan hij breder 

handelt 2 Thess. 3:10, enz., vertroost de 
kleinmoedigen, ondersteunt Of, houdt 

staande de zwakken; namelijk in het geloof; 

gelijk Rom. 15:1. de zwakken, zijt 
lankmoedig jegens allen. 

15. Ziet, dat niemand kwaad voor 
kwaad iemand vergelde; maar jaagt 
allen tijd het goede Dat is, 

goeddadigheid, alzo dit hier wordt gesteld 

tegen wraakgierigheid. na, zo jegens 
elkander als jegens allen. 

16. Verblijdt Dat is, zijt altijd goedsmoeds 

en wel tevreden, zelfs in het midden van alle 

verdrukkingen; Rom. 5:3; 2 Cor. 6:10. u te 
allen tijd. 

17. Bidt zonder Dat is, bij alle 

gelegenheden en al uwen nood. 
ophouden. 

18. Dankt God in alles Dat is, zowel in 

tegenspoed als in voorspoed, u den wil des 

Heeren alzo gaarne onderwerpende. Zie Job 

1:21; Matth. 5:11, Matth. 5:12.; want dit is 
de wil Dat is, hetgeen God aangenaam is in 

Christus Jezus; Hebr. 13:21. Of, het 

welbehagen Gods over u. Zie 1 Petr. 3:17. 
van God in Christus Jezus over u. 

19. Blust Dit kan verstaan worden, òf van de 

verlichting en andere gaven des Geestes, die 

in de gelovigen zelf zijn, en die door de 

middelen daartoe geordineerd, geduriglijk 

moeten opgewekt worden, gelijk Paulus 

vermaant 2 Tim. 1:6, 2 Tim. 1:7, en door het 

verzuimen van welke middelen de Geest in 

ons wordt bedroefd, en zijn gaven als 

uitgeblust worden, Ef. 4:30; òf, van de 

geestelijke gaven, die in anderen zijn, die door 

verachting en tegenspreking somwijlen 

onderdrukt worden. Dit laatste schijnt met 

hetgeen volgt het best overeen te komen. 
den Geest niet uit. 

20. Veracht de Dat is, de verklaringen en 

toeëigeningen van Gods woord, waarvan de 

apostel in het brede handelt 1 Cor. 14:3, enz., 

hetwelk zo wel van gewone als buitengewone 

profetiën kan verstaan worden, tegen 

degenen, die zichzelven wijs genoeg achtten, 

en meenden zodanig niet van node te 

hebben. Zie Hebr. 10:25; 2 Petr. 1:19, enz. 
profetieen niet. 

21. Beproeft Namelijk die u van de leraars 

voorgesteld worden, aan den toeststeen van 

Gods Woord. Zie een loffelijk exempel Hand. 

17:11. alle dingen; behoudt Namelijk 

standvastig, zonder daarvan af te wijken. het 
Dat is, de goede leer, die gij in Gods Woord 

vast gegrondvest vindt. goede. 
22. Onthoudt u van Of, van allen kwaden 

schijn; veel meer dan onthoudt u van het 

kwaad zelf. allen schijn des kwaads. 
23. En de God Dat is, God, die de oorsprong 

is van al het geluk en heil, gelijk dit woord 

vrede doorgaans in Dit doet de apostel daarbij om 

aan te wijzen dat deze heiligmaking van al onze krachten 

dan eerste ten volle zal geschieden, hoewel wij daarin 

dagelijks meer en meer moeten toenemen. Zie 1 Cor. 

13:9, 1 Cor. 13:10; Filipp. 3:12, enz. de Schrift 

genomen wordt. Of, die een auteur is van den 

rechten vrede met God en met onzen naaste. 

Zie Rom. 5:1, en Rom. 14:17. des vredes 
Zelf heilige u geheel en Of, in Dit doet de 

apostel daarbij om aan te wijzen dat deze heiligmaking 

van al onze krachten dan eerste ten volle zal geschieden, 

hoewel wij daarin dagelijks meer en meer moeten 

toenemen. Zie 1 Cor. 13:9, 1 Cor. 13:10; Filipp. 3:12, enz. 

alle delen; dat is, dengene die het goede werk 

in Dit doet de apostel daarbij om aan te wijzen dat deze 

heiligmaking van al onze krachten dan eerste ten volle 

zal geschieden, hoewel wij daarin dagelijks meer en 

meer moeten toenemen. Zie 1 Cor. 13:9, 1 Cor. 13:10; 

Filipp. 3:12, enz. u heeft begonnen, volein Dit doet 

de apostel daarbij om aan te wijzen dat deze 

heiligmaking van al onze krachten dan eerste ten volle 

zal geschieden, hoewel wij daarin dagelijks meer en 



meer moeten toenemen. Zie 1 Cor. 13:9, 1 Cor. 13:10; 

Filipp. 3:12, enz.dige het ook tot den dag van 

Jezus Christus, gelijk Hij spreekt Filipp. 1:6. al; 
en uw geheel oprechte geest Door het 

woord geest wordt bekwamelijk verstaan het 

verstand des mensen, en door het woord ziel 

de wil en genegenheden, en door het lichaam 

de leden zelf, waardoor hetgeen het verstand 

beraamt en de wil besluit, ein Dit doet de apostel 

daarbij om aan te wijzen dat deze heiligmaking van al 

onze krachten dan eerste ten volle zal geschieden, 

hoewel wij daarin dagelijks meer en meer moeten 

toenemen. Zie 1 Cor. 13:9, 1 Cor. 13:10; Filipp. 3:12, 

enz.delijk wordt uitgevoerd; gelijk dergelijk 

onderscheid bijna ook te zien is in Dit doet de 

apostel daarbij om aan te wijzen dat deze heiligmaking 

van al onze krachten dan eerste ten volle zal geschieden, 

hoewel wij daarin dagelijks meer en meer moeten 

toenemen. Zie 1 Cor. 13:9, 1 Cor. 13:10; Filipp. 3:12, enz. 

de woorden van Christus, Matth. 22:37; Luk. 

10:27; want hoewel de mens maar ééne ziel 

heeft, zo zijn in Dit doet de apostel daarbij om aan te 

wijzen dat deze heiligmaking van al onze krachten dan 

eerste ten volle zal geschieden, hoewel wij daarin 

dagelijks meer en meer moeten toenemen. Zie 1 Cor. 

13:9, 1 Cor. 13:10; Filipp. 3:12, enz. dezelve 

nochtans verscheidene krachten, die, 

overmits zij allen in Dit doet de apostel daarbij om 

aan te wijzen dat deze heiligmaking van al onze krachten 

dan eerste ten volle zal geschieden, hoewel wij daarin 

dagelijks meer en meer moeten toenemen. Zie 1 Cor. 

13:9, 1 Cor. 13:10; Filipp. 3:12, enz. den natuurlijken 

mens zijn bedorven, Ef. 4:17, Ef. 4:18, alzo 

allen door den Geest Gods moeten vernieuwd 

en geheiligd worden., en ziel, en lichaam 
worde onberispelijk bewaard in Dit 

doet de apostel daarbij om aan te wijzen dat 

deze heiligmaking van al onze krachten dan 

eerste ten volle zal geschieden, hoewel wij 

daarin dagelijks meer en meer moeten 

toenemen. Zie 1 Cor. 13:9, 1 Cor. 13:10; 

Filipp. 3:12, enz. de toekomst van onzen 
Heere Jezus Christus. 

24. Hij, Die u roept, is getrouw, Die 
het ook doen Dat is, u naar Zijne belofte 

geheel en al heilige te Zijner tijd. zal. 
25. Broeders, bidt voor ons. 

26. Groet al de broeders met Zie 

hiervan de aantekening Rom. 16:16. een 
heiligen kus. 

27. Ik Zie dergelijke Matth. 26:63. bezweer 
ulieden Namelijk regeerders en 

voorstanders der gemeente, aan wie deze 

brief gezonden is, om denzelven daarna de 

gehele gemeente mede te delen. Waarom 

kwalijk doen degenen, die het lezen van de 

brieven van Paulus en van de gehele Schrift 

der gemeenten zoeken te ontrekken. bij den 
Heere, dat deze zendbrief al den 
heiligen broederen gelezen worde. 

28. De Van dit besluit, zie Rom. 16:20. 
genade van onzen Heere Jezus 
Christus zij met ulieden. Amen. 


