
2 Thessalonicensen 

 
2 Thessalonicensen 1 

1. Paulus, en Silvanus Dat is, Silas. Zie 1 Thess. 

1:1., en Timotheus, aan de Gemeente 
der Thessalonicensen, welke is in Zie de 

aantekening 1 Thess. 1:1. God, onzen Vader, 
en den Heere Jezus Christus: 

2. Genade Zie hiervan in het begin van de 

voorgaande zendbrieven. zij u, en vrede, van 
God, onzen Vader, en den Heere Jezus 
Christus. 

3. Wij moeten God te allen tijd danken 
over u, broeders, gelijk billijk Gr. waardig; 

dat is, billijk of betamelijk. Zie Matth. 3:8; Hand. 

26:20. is, omdat uw geloof zeer Gr. 

overwast; namelijk boven hetgeen zij tevoren 

geweest waren. wast, en dat de liefde 
eens iegelijken van u allen jegens 
elkander overvloedig wordt; 

4. Alzo dat wij zelven van Gr. in u roemen; dat 

is, u prijzen en God danken vanwege Zijn zegen 

over u, en u voorstellen de andere gemeenten tot 

een voorbeeld ter navolging. u roemen in de 
Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid 
en geloof in al uw vervolgingen en 
verdrukkingen, die gij verdraagt; 

5. Een Dat is, hetwelk een bewijs is, dat Gods 

rechtvaardig oordeel eens over de wereld zal 

komen, daar de vromen hier moeten lijden, en de 

goddelozen de overhand hebben. Zie ook Filipp. 

1:28. bewijs van Gods rechtvaardig 
oordeel, opdat gij waardig Of, waardig 

gemaakt; namelijk van God uit genade, gelijk 2 

Thess. 1:11 wordt verklaard, en hiervoor Col. 

1:12. Niet omdat de verdraagzaamheid der 

vervolgingen zulks in zichzelf waardig is, of 

verdient want dit ontkent de apostel 

uitdrukkelijk, Rom. 8:18; maar omdat God Zijn 

kinderen in Christus dit koninkrijk genadig 

waardig acht of maakt, als die in het lijden van 

Christus gelijk gemaakt worden, opdat zij ook 

daarna in Zijne heerlijkheid Hem gelijk mogen 

worden; Rom. 8:17; 2 Tim. 2:12; Openb. 3:21. 

geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor 
hetwelk gij ook lijdt; 

6. Alzo het recht is bij God verdrukking te 
vergelden dengenen, die u verdrukken; 

7. En u Namelijk is het recht bij God verkwikking te 

vergelden. Hetwelk niet alzo moet verstaan 

worden, als of zulke verdrukkingen en 

kastijdingen der gelovigen deze verkwikking 

verdienden en waardig waren voor God, gelijk de 

verdrukkers de rechtvaardige straf Gods 

verdienen en waardig zijn. Want het tegendeel 

betuigt ons Gods Woord doorgaans. Zie Jes. 47:6, 

enz. en Jes. 51:21; Dan. 9:16; Hebr. 12:6, Hebr. 

12:7; 1 Petr. 4:16, 1 Petr. 4:17, enz.; maar omdat 

de gelovigen zulks lijden van de verdrukkers 

aangedaan wordt, om Christus' en der 

gerechtigheid wil, waarvoor hun God zulke 

beloningen van verkwikking belooft uit genade, 

Matth. 5:11, Matth. 5:12; 1 Petr. 4:14, enz. En 

omdat God rechtvaardig en getrouw is in het 

volbrengen van Zijn genadige beloften, zo wordt 

gezegd dat het recht of rechtvaardig is bij God, 

dat Hij zulks doet, gelijk het woord recht en 

rechtvaardig ook elders voor deze getrouwheid 

en waarheid Gods wordt genomen. Zie Ps. 143:1; 

1 Joh. 1:9. # 1Pe 4.14 Ps 143.1 1Jo 1.9, die 
verdru Namelijk is het recht bij God verkwikking 

te vergelden. Hetwelk niet alzo moet verstaan 

worden, als of zulke verdrukkingen en 

kastijdingen der gelovigen deze verkwikking 

verdienden en waardig waren voor God, gelijk de 

verdrukkers de rechtvaardige straf Gods 

verdienen en waardig zijn. Want het tegendeel 

betuigt ons Gods Woord doorgaans. Zie Jes. 47:6, 

enz. en Jes. 51:21; Dan. 9:16; Hebr. 12:6, Hebr. 

12:7; 1 Petr. 4:16, 1 Petr. 4:17, enz.; maar omdat 

de gelovigen zulks lijden van de verdrukkers 

aangedaan wordt, om Christus' en der 

gerechtigheid wil, waarvoor hun God zulke 

beloningen van verkwikking belooft uit genade, 

Matth. 5:11, Matth. 5:12; 1 Petr. 4:14, enz. En 

omdat God rechtvaardig en getrouw is in het 

volbrengen van Zijn genadige beloften, zo wordt 

gezegd dat het recht of rechtvaardig is bij God, 

dat Hij zulks doet, gelijk het woord recht en 

rechtvaardig ook elders voor deze getrouwheid 

en waarheid Gods wordt genomen. Zie Ps. 143:1; 

1 Joh. 1:9. # 1Pe 4.14 Ps 143.1 1Jo 1.9kt wordt, 
verkwikking met ons Namelijk apostelen van 



Jezus Christus, die zulk een belofte van Christus 

ook bijzonder ontvangen hebben; Matth. 19:28., 
in de openbaring Dat is, openbare toekomst; 

Matth. 24:30. van den Heere Jezu Namelijk 

is het recht bij God verkwikking te vergelden. 

Hetwelk niet alzo moet verstaan worden, als of 

zulke verdrukkingen en kastijdingen der gelovigen 

deze verkwikking verdienden en waardig waren 

voor God, gelijk de verdrukkers de rechtvaardige 

straf Gods verdienen en waardig zijn. Want het 

tegendeel betuigt ons Gods Woord doorgaans. 

Zie Jes. 47:6, enz. en Jes. 51:21; Dan. 9:16; Hebr. 

12:6, Hebr. 12:7; 1 Petr. 4:16, 1 Petr. 4:17, enz.; 

maar omdat de gelovigen zulks lijden van de 

verdrukkers aangedaan wordt, om Christus' en 

der gerechtigheid wil, waarvoor hun God zulke 

beloningen van verkwikking belooft uit genade, 

Matth. 5:11, Matth. 5:12; 1 Petr. 4:14, enz. En 

omdat God rechtvaardig en getrouw is in het 

volbrengen van Zijn genadige beloften, zo wordt 

gezegd dat het recht of rechtvaardig is bij God, 

dat Hij zulks doet, gelijk het woord recht en 

rechtvaardig ook elders voor deze getrouwheid 

en waarheid Gods wordt genomen. Zie Ps. 143:1; 

1 Joh. 1:9. # 1Pe 4.14 Ps 143.1 1Jo 1.9s van den 
hemel met de Dat is, met Zijn krachtige 

engelen, waardoormHij Zijne oordelen krachtig 

zal uitvoeren; Ps. 103:20; Matth. 13:41, Matth. 

13:42, en Matth. 24:31. engelen Zijner 
kracht; 

8. Met Gr. in het vuur der vlammen wraak 

gevende; een Hebr. wijze van srpeken. gelijk 

tevoren engelen Zijner kracht. zie een nadere 

beschrijving daarvan Ps. 50:2, enz. vlammend 
vuur wraak doende over degenen, die 
God niet kennen Namelijk gelijk het behoort, 

en daarom ook niet liefhebben, noch op Hem 

vertrouwen., en over degenen, die het 
Evangelie van onzen Heere Jezus 
Christus niet gehoorzaam Dat is, niet 

geloven, en daarnaar hun leven niet aanstellen. 
zijn. 

9. Dewelken zullen tot straf lijden het 
eeuwig verderf, van het Dat is, òf, dat het 

toornig aangezicht van Christus den rechter hun 

dit verderf zal aandoen; òf, dat zij zullen lijden, 

van het aangezicht van Christus verstoten zijnde. 

Zie Matth. 25:41. aangezicht des Heeren, 

en van de heerlijkheid Dat is, Zijne sterke 

heerlijkheid, gelijk tevoren, 2 Thess. 1:8, en Ef. 

1:7. Zijner sterkte, 
10. Wanneer Hij zal gekomen zijn, om 

verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, 
en wonderbaar Dat is, Zijn wonderlijke kracht 

en goedheid in de verheerlijking zijner gelovigen 

te bewijzen. te worden in allen, die 
geloven (overmits onze getuigenis 
onder u is geloofd geworden) in dien 
Namelijk der openbaring van Christus, gelijk 2 

Thess. 1:7. dag. 
11. Waarom wij ook altijd bidden voor 

u, dat onze God u waardig Of, waardig 

maken. Zie 2 Thess. 1:5. achte der roeping 
Dat is, der heerlijkheid, waartoe gij geroepen zijt; 

want zij waren tevoren al krachtig tot het geloof 

geroepen en gebracht., en vervulle al het 
welbehagen Dat is, al hetgeen Hij naar Zijn 

welbehagen en goedheid over u heeft besloten. 

Zie Matth. 25:34, enz.; Luk. 12:32. Zijner 
goedigheid, en het werk Dat is, het geloof, 

dat Hij in u gewrocht heeft; Filipp. 1:6; 1 Thess. 

1:3. des geloofs met Dat is, krachtig, of door 

Zijne kracht. kracht. 
12. Opdat de Naam van onzen Heere 

Jezus Christus verheerlijkt Dat is, heerlijk 

bekend en geroemd. worde in u, en gij in 
Hem, naar de genade Dat is, naar de mate 

der genade of gaven van Christus, gelijk Hij 

spreekt Ef. 4:7. van onzen God en den 
Heere Jezus Christus. 

2 Thessalonicensen 2 

1. En wij bidden u, broeders, door Dat is, zo 

zeker als gij deze toekomst van Christus en onze 

toevergadering Namelijk ten uitersten dage, in Zijne 

heerlijkheid, waarvan hij in den voorgaanden brief, 1 Thess. 

4:16, had gehandeld. tot Hem gelooft en verwacht. 

Anderen zetten het over: wat aangaat de 

toekomst; enz. namelijk waarvan hij in den 

voorgaande brief, 1 Thess. 4:5, had gesproken, 

hetwelk enigen onder hen niet wel schenen 

verstaan te hebben, waarom hij hen daarvan hier 

nader onderricht. Doch het eerste komt met de 

Griekse woorden het best overeen. de 
toekomst van onzen Heere Jezus 



Christus, en onze toevergadering 
Namelijk ten uitersten dage, in Zijne heerlijkheid, 

waarvan hij in den voorgaanden brief, 1 Thess. 

4:16, had gehandeld. tot Hem, 
2. Dat gij niet haastelijk bewogen Ene 

gelijkenis genomen van de baren der zee, die 

door verschillende winden herwaarts en 

derwaarts worden gedreven. wordt van 
verstand Dat is, van de rechte mening over dit 

artikel des geloofs. Anderen nemen het voor het 

wezenlijk verstand der mensen zelf, die, wanneer 

zij zulke voorzeggingen van Christus' tweede 

komst, met uitdrukking van dag en uur, beginnen 

aan te nemen, dan gelijk uitzinnige mensen 

plegen gedreven te worden, gelijk eertijds 

zodanigen onder de Chiliasten (voorstanders van 

het duizendjarig rijk) zijn geweest, en in onzen 

tijd onder enige soorten van drijvers., of 
verschrikt Of, ontroerd, ontzet, gelijk men 

pleegt over een haastig en onverwacht groot 

geroep van woelende mensen ontzet te worden., 
noch door geest Dat is, door voorwending 

van geestelijke openbaringen, welke zulke lieden 

plegen voort te brengen. Zie ook 1 Joh. 4:1., 
noch door woord Of, rede; namelijk als van 

mij of Timotheus en Silas gehoord. Anderen 

nemen het voor enige waarschijnlijke redenen 

hier en daar uit Gods Woord zonder grond 

bijeengebracht., noch door zendbrief 
Namelijk van hen op onzen naam verdicht, dien 

zodanige lieden ook plegen tevoorschijn te 

brengen., als van ons geschreven, alsof 
de dag Namelijk van Christus' tweede komst ten 

oordeel, alsof die terstond daarna zou 

geschieden. van Christus aanstaande 
ware. 

3. Dat u niemand verleide Dit zegt de apostel, 

omdat deze lieden de gemeenten onder zulken 

schijn afkeerden van hun beroep en van hunnen 

gewonen arbeid, als voortaan onnodig, dewijl 

Christus in deze Zijne komst aan alles een einde 

zou maken, en een hemels leven invoeren, 

waarvan hij in het volgende hfdst. breder zal 

spreken. Anderen werden daardoor verleid om te 

twijfelen aan de vastigheid des Evangelies, omdat 

zij tevergeefs op de belofte dezer toekomst 

schenen te wachten, gelijk van zodanigen 

gesproken wordt 2 Petr. 3:3, 2 Petr. 3:8, 2 Petr. 

3:9. op enigerlei wijze; want die Namelijk 

dag van Christus, waarvan hij terstond had 

melding gemaakt. komt niet, tenzij dat 
eerst de afval Gr. Apostasia; hetwelk enige 

oude leraars verstaan van den afval veler 

koninkrijken van het Romeinse rijk, doch beter 

wordt genomen voor een algemenen afval van de 

zuiverheid des Evangelies, welken Paulus ook 

voorzegt 1 Tim. 4: en 2 Tim. 3: 2 Tim. 4: Openb. 

11: Openb. 12: en elders. Daar dit woord 

apostasia in het Nieuwe Testament altijd een 

afval van de leer betekent, en Paulus hier 

eigenlijk van de leer ook handelt. gekomen zij, 
en dat geopenbaard Dat is, Zijne geestelijke 

heerschappij over het Christendom openlijhk zal 

hebben bekend gemaakte en vbevestigd, gel;ijk 

dit woord hierna ook gebruikt wordt, 2 Thess. 2:6, 

2 Thess. 2:8. zij de mens Dat is, de antichrist, 

de mens tot alle zonden overgegeven. Hieruit, 

gelijk ook uit het volgende woord de zoon Dat is, 

die anderen verderft en zelf ten verderve gaat, en daartoe 

door Gods rechtvaardig oordeel beschikt is. Zie Joh. 17:12; 

Openb. 9:11., de ongerechtige, enz., willen 

sommigen besluiten, dat de antichrist, maar een 

persoon zou zijn, dien zij zeggen, dat drie en een 

half jaar zal heersen; dat hij al de Joden de gehele 

wereld door tot zich zal trekken, den tempel te 

Jeruzalem wederom opbouwen, en zich daarin als 

God zal laten eren, en alzo alle koninkrijken der 

aarde onder zijn gebied brengen, enz. Doch dit 

zijn verdichtselen, strijdende tegen alle menselijk 

beleid en macht, om den rechten antichrist te 

verduisteren, daar de werkingen en 

eigenschappen, die hem hierna, en doorgaans in 

de Openbaring van Johannes, worden 

toegeschreven, aan zulke verklaringen geheel 

vreemd zijn. Daarom, hoewel de antichrist hier 

onder den naam van een mens wordt 

beschreven, zo wordt noodzakelijk daaronder, 

niet één mens alleen, maar ene langdurige 

opvolging van mensen verstaan, die de een na 

den ander enerlei, ambt, macht en heerschappij 

hebben, gelijk zulk een manier van spreken in 

zodanige voorzeggingen gebruikelijk is. Zie Jes. 

10:5 en Jes. 14:12; Jer. 48:40; Dan. 7:17; Hebr. 

9:25; 1 Joh. 4:3; Openb. 17:10; te meer, dewijl de 

apostel in 2 Thess. 2:7, betuigt dat deze 

verborgenheid der ongerechtigheid nu reeds in 

zijn tijd begon te werken. # 2Th 2.7 der zonde, 



de zoon Dat is, die anderen verderft en zelf ten 

verderve gaat, en daartoe door Gods rechtvaardig 

oordeel beschikt is. Zie Joh. 17:12; Openb. 9:11. 
des verderfs; 

4. Die zich tegenstelt Namelijk tegen Christus 

en Zijne leer, waarom hij ook de antichrist, dat is 

tegenchrist wordt genoemd, hetwelk verstaan 

wordt, niet van hetgeen hij met woorden zal 

voorgeven, maar dat zijn leer en daden zodanig 

zullen zijn, dat hij daardoor de ware leer van 

Christus en Zijn kerk zal zoeken te verdrukken, 

hoewel hij een anderen schijn zal willen hebben. 

Daarom worden hem twee hoornen 

toegeschreven, gelijk het lam, maar hij spreekt 

nochtans als de draak, en doet de werken van het 

eerste beest; Openb. 13:11, enz., en verheft 
Dat is, neemt meerder gezag aan, dan iets dat 

God genoemd wordt in Of, tegen de tempel Gods. 

Waardoor de tempel van Jeruzalem niet kan verstaan 

worden, gelijk enigen voorgeven, overmits deze nu over 

vijftien honderd jaren verwoest is geweest, en ook verwoest 

moet blijven, naar de getuigenis des engels, Dan. 9:27, en 

van Christus Matth. 23:37, Matth. 23:38, en Matth. 24:1, 

Matth. 24:2. Die ook, zo hij van den antichrist weder 

gebouwed werd, om daarin geëerd te worden, niet de tempel 

Gods zou kunnen genoemd worden, maar de tempel van de 

antichrist, of van den duivel. Maar hierdoor wordt verstaan 

de gemeente Gods, waar de antichrist zichzelven Dat is, 

zodanige majesteit, macht en heerschappij aannemende en oefenende, 

alsof hij God ware. in of tegen zal zetten, en welke hij met zijne 

heerschappij zal drukken, gelijk dit woord tempel Gods ook 

elders in de Schrift wordt gebruikt, 1 Cor. 3:16; 2 Cor. 6:16; 1 

Tim. 3:15; 1 Petr. 2:5,enz.; en gelijk het woord zitten ook van 

de antichrist gebruikt wordt, Openb. 17:15, en Openb. 18:7. 

# Re 17.15 18.7 den hemel en op de aarde. Zie Ps. 

82:6, en Ps. 115:3; 1 Cor. 8:5. Of, verheft tegen al. 

Anderen lezen, boven al dat God genoemd wordt. 
boven al wat God genaamd, of als God 
geeerd wordt, alzo dat hij in Of, tegen de 

tempel Gods. Waardoor de tempel van Jeruzalem 

niet kan verstaan worden, gelijk enigen 

voorgeven, overmits deze nu over vijftien 

honderd jaren verwoest is geweest, en ook 

verwoest moet blijven, naar de getuigenis des 

engels, Dan. 9:27, en van Christus Matth. 23:37, 

Matth. 23:38, en Matth. 24:1, Matth. 24:2. Die 

ook, zo hij van den antichrist weder gebouwed 

werd, om daarin geëerd te worden, niet de 

tempel Gods zou kunnen genoemd worden, maar 

de tempel van de antichrist, of van den duivel. 

Maar hierdoor wordt verstaan de gemeente 

Gods, waar de antichrist zichzelven Dat is, zodanige 

majesteit, macht en heerschappij aannemende en 

oefenende, alsof hij God ware. in of tegen zal zetten, 

en welke hij met zijne heerschappij zal drukken, 

gelijk dit woord tempel Gods ook elders in de 

Schrift wordt gebruikt, 1 Cor. 3:16; 2 Cor. 6:16; 1 

Tim. 3:15; 1 Petr. 2:5,enz.; en gelijk het woord 

zitten ook van de antichrist gebruikt wordt, 

Openb. 17:15, en Openb. 18:7. # Re 17.15 18.7 
den tempel Gods als een Namelijk op 

aarde, zich zelven Goddelijke macht 

toeschrijvende. God zal zitten, zichzelven 
Dat is, zodanige majesteit, macht en heerschappij 

aannemende en oefenende, alsof hij God ware. 
vertonende, dat hij God is. 

5. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, 
u deze dingen gezegd heb? 

6. En nu, wat te Namelijk van God 
verordineerd, en den antichrist 
toegelaten, gelijk hier voor is 
verklaard.'>hem Namelijk de antichrist. 
te Namelijk van God verordineerd, en 
den antichrist toegelaten, gelijk hier 
voor is verklaard.'>wederhoudt Dat is, 
zijn openbaring, of openlijke opkomst 
nog verhindert en ophoudt. Hierdoor 
wordt door sommigen verstaan de 
zuivere prediking van het Evangelie, en 
de oprechtheid der leraars in de 
gemeente Namelijk van God verordineerd, en 

den antichrist toegelaten, gelijk hier voor is 

verklaard. Gods, die zolang zij in Christus' 
Kerk zijn behouden, zulke geeste 
Namelijk van God verordineerd, en den antichrist 

toegelaten, gelijk hier voor is verklaard.lijke 
heerszucht en dwaling hebben 
wederstaan en te Namelijk van God 

verordineerd, en den antichrist toegelaten, gelijk 

hier voor is verklaard.gengehouden. Doch 
door meest alle oude leraars en van 
onzen tijd wordt hierdoor verstaan de 
opperste Namelijk van God verordineerd, en 

den antichrist toegelaten, gelijk hier voor is 

verklaard. autorite Namelijk van God 

verordineerd, en den antichrist toegelaten, gelijk 

hier voor is verklaard.it en aanzien der oude 



keizers in het Romeinse rijk, die door 
hunnen wereldlijke macht de 
opkomende geeste Namelijk van God 

verordineerd, en den antichrist toegelaten, gelijk 

hier voor is verklaard.lijke macht van den 
antichrist over de Christe Namelijk van God 

verordineerd, en den antichrist toegelaten, gelijk 

hier voor is verklaard.nheid heeft 
wederhouden, totdat hun keizerlijke 
autorite Namelijk van God verordineerd, en 

den antichrist toegelaten, gelijk hier voor is 

verklaard.it door de Saracenen en 
Mohammedanen in het Ooste Namelijk 

van God verordineerd, en den antichrist 

toegelaten, gelijk hier voor is verklaard.n, en 
door verscheidene barbaarse volken in 
het Weste Namelijk van God verordineerd, en 

den antichrist toegelaten, gelijk hier voor is 

verklaard.n, zeer is gebroken en onder 
den voet gebracht; bij welke 
gelegenheid deze geeste Namelijk van God 

verordineerd, en den antichrist toegelaten, gelijk 

hier voor is verklaard.lijke overheersende 
macht in het Christe Namelijk van God 

verordineerd, en den antichrist toegelaten, gelijk 

hier voor is verklaard.ndom is 
doorgebroken, en heeft hare 
heerschappij zelfs over keizers, 
koningen, prinsen en volken openlijk 
bevestigd, hetwelk omtrent zes 
honderd jaren na de geboorte Namelijk 

van God verordineerd, en den antichrist 

toegelaten, gelijk hier voor is verklaard. van 
Christus van velen uit de historiën 
(geschiedenis) van dien tijd bewezen is. 
Wie nu deze antichrist is, die deze 
macht in het Christe Namelijk van God 

verordineerd, en den antichrist toegelaten, gelijk 

hier voor is verklaard.ndom vele honderden 
jaren heeft overheerst, wordt klaarlijk 
aangewezen Openb. 13:17, Openb. 
13:18., te Namelijk van God 
verordineerd, en den antichrist 
toegelaten, gelijk hier voor is 
verklaard.'>weet Namelijk door de 
waarschuwing van mij aan u gedaan, 

hetwelk de aposte Namelijk van God 

verordineerd, en den antichrist toegelaten, gelijk 

hier voor is verklaard.l daarom hier niet 
uitdrukt, om, zoals vele ouden menen, 
de keizers van Rome niet te Namelijk van 

God verordineerd, en den antichrist toegelaten, 

gelijk hier voor is verklaard. zeer te Namelijk 

van God verordineerd, en den antichrist 

toegelaten, gelijk hier voor is verklaard. 
vertoornen te Namelijk van God verordineerd, 

en den antichrist toegelaten, gelijk hier voor is 

verklaard.gen de Christe Namelijk van God 

verordineerd, en den antichrist toegelaten, gelijk 

hier voor is verklaard.nen, alzo de 
Romeinen voorgaven dat hunne 
heerschapppij geen einde zou hebben 
in de wereld. gij, opdat hij geopenbaard 
worde te Namelijk van God verordineerd, en 

den antichrist toegelaten, gelijk hier voor is 

verklaard. zijner eigen tijd. 
7. Want de Dat is, de heimelijk opkomst dezer 

ongerechtige antichristische heerschappij wordt 

allengskens in de Kerk van Christus bevorderd, 

namelijk door den Satan en enige zijner 

werktuigen, die door begeerte van heersen gelijk 

een Diotrephes daarover bestraft wordt, 3 Joh. 9, 

3 Joh. 10; en door invoering van valse en 

bijgelovige leerlingen en menselijke inzettingen, 

hier in den Satan, al van de tijden der apostelen 

af, de hand hebben geboden. Zie 1 Joh. 2:18. Of, 

de verborgenheid der ongerechtigheid werkt 

alrede. verborgenheid de Dat is, de heimelijk 

opkomst dezer ongerechtige antichristische 

heerschappij wordt allengskens in de Kerk van 

Christus bevorderd, namelijk door den Satan en 

enige zijner werktuigen, die door begeerte van 

heersen gelijk een Diotrephes daarover bestraft 

wordt, 3 Joh. 9, 3 Joh. 10; en door invoering van 

valse en bijgelovige leerlingen en menselijke 

inzettingen, hier in den Satan, al van de tijden der 

apostelen af, de hand hebben geboden. Zie 1 Joh. 

2:18. Of, de verborgenheid der ongerechtigheid 

werkt alrede.r ongerechtigheid wordt 
alrede Dat is, de heimelijk opkomst dezer 

ongerechtige antichristische heerschappij wordt 

allengskens in de Kerk van Christus bevorderd, 

namelijk door den Satan en enige zijner 

werktuigen, die door begeerte van heersen gelijk 



een Diotrephes daarover bestraft wordt, 3 Joh. 9, 

3 Joh. 10; en door invoering van valse en 

bijgelovige leerlingen en menselijke inzettingen, 

hier in den Satan, al van de tijden der apostelen 

af, de hand hebben geboden. Zie 1 Joh. 2:18. Of, 

de verborgenheid der ongerechtigheid werkt 

alrede. gewrocht; alleenlijk, Die hem 
Namelijk den antichrist in zijne opkomst 

wederhoudt, waarvan in het voorgaande vs. is 

gesproken. nu wede Dat is, de heimelijk 

opkomst dezer ongerechtige antichristische 

heerschappij wordt allengskens in de Kerk van 

Christus bevorderd, namelijk door den Satan en 

enige zijner werktuigen, die door begeerte van 

heersen gelijk een Diotrephes daarover bestraft 

wordt, 3 Joh. 9, 3 Joh. 10; en door invoering van 

valse en bijgelovige leerlingen en menselijke 

inzettingen, hier in den Satan, al van de tijden der 

apostelen af, de hand hebben geboden. Zie 1 Joh. 

2:18. Of, de verborgenheid der ongerechtigheid 

werkt alrede.rhoudt, Die zal hem wede Dat 

is, de heimelijk opkomst dezer ongerechtige 

antichristische heerschappij wordt allengskens in 

de Kerk van Christus bevorderd, namelijk door den 

Satan en enige zijner werktuigen, die door 

begeerte van heersen gelijk een Diotrephes 

daarover bestraft wordt, 3 Joh. 9, 3 Joh. 10; en 

door invoering van valse en bijgelovige leerlingen 

en menselijke inzettingen, hier in den Satan, al 

van de tijden der apostelen af, de hand hebben 

geboden. Zie 1 Joh. 2:18. Of, de verborgenheid der 

ongerechtigheid werkt alrede.rhoude Dat is, de 

heimelijk opkomst dezer ongerechtige 

antichristische heerschappij wordt allengskens in 

de Kerk van Christus bevorderd, namelijk door den 

Satan en enige zijner werktuigen, die door 

begeerte van heersen gelijk een Diotrephes 

daarover bestraft wordt, 3 Joh. 9, 3 Joh. 10; en 

door invoering van valse en bijgelovige leerlingen 

en menselijke inzettingen, hier in den Satan, al 

van de tijden der apostelen af, de hand hebben 

geboden. Zie 1 Joh. 2:18. Of, de verborgenheid der 

ongerechtigheid werkt alrede.n, totdat hij 
Namelijk die hem wederhoudt. uit Dat is, alzo 

gebroken zal worden, en zijn kracht verliezen, dat 

hij deze opkomende geestelijke heerschappij niet 

langer zal kunnen wederstaan. Wie deze nu is, is 

op het voorgaande 2 Thess. 2:6 verklaard. het 
midde Dat is, de heimelijk opkomst dezer 

ongerechtige antichristische heerschappij wordt 

allengskens in de Kerk van Christus bevorderd, 

namelijk door den Satan en enige zijner 

werktuigen, die door begeerte van heersen gelijk 

een Diotrephes daarover bestraft wordt, 3 Joh. 9, 

3 Joh. 10; en door invoering van valse en 

bijgelovige leerlingen en menselijke inzettingen, 

hier in den Satan, al van de tijden der apostelen 

af, de hand hebben geboden. Zie 1 Joh. 2:18. Of, 

de verborgenheid der ongerechtigheid werkt 

alrede.n zal weggedaan worde Dat is, de 

heimelijk opkomst dezer ongerechtige 

antichristische heerschappij wordt allengskens in 

de Kerk van Christus bevorderd, namelijk door 

den Satan en enige zijner werktuigen, die door 

begeerte van heersen gelijk een Diotrephes 

daarover bestraft wordt, 3 Joh. 9, 3 Joh. 10; en 

door invoering van valse en bijgelovige leerlingen 

en menselijke inzettingen, hier in den Satan, al 

van de tijden der apostelen af, de hand hebben 

geboden. Zie 1 Joh. 2:18. Of, de verborgenheid 

der ongerechtigheid werkt alrede.n. 
8. En alsdan Dat is, nadat hij nu zijne kracht van 

wederhouden zal verloren hebben. zal de 
ongerechtige Dat is, de antichrist die alzo 

genoemd wordt, omdat hij zich aan geen wetten 

zou onderwerpen, maar zichzelf boven alle 

wetten zou roemen te zijn; gelijk het Griekse 

woord anomos eigenlijk zonder wet, of wetteloos 

betekent. geopenbaard Zie hiervoor de 

aantekening op 2 Thess. 2:3. worden, 
denwelken de Heere verdoen Of, 

verteren. Het Griekse woord analosei betekent 

eigenlijk spijs, drank, geld, goed, allengskens 

ombrengen en teniet maken. Alzo zal dan 

Christus te Zijner tijd ook den antichrist 

allengskens verdoen, en zijn aanzien benemen in 

de Christenheid. zal door den Geest Dat is, 

door de zuivere prediking des heiligen Evangelies, 

waardoor de Geest des Heeren krachtig is in de 

harten der mensen. Zie dergelijke Jes. 11:4; Hebr. 

4:12; Openb. 1:16. Zijns monds, en te niet 
maken door de verschijning Dat is, door 

Zijn verschijning in Zijn laatste komst. Want 

alsdan zal het beest en de valse profeet gedood 

en in den poel des vuurs geworpen worden; 

Openb. 19:20. Zijner toekomst; 
9. Hem, zeg ik, wiens Namelijk antichrist, 

waarvan hij in Dat is, kracht van tekenen, of wonderen Dat 



is, die ten dele verzonnen zullen zijn, ten dele van den Satan te weeg 

gebracht, om zijn dienaars in aanzien, en de arme verblinde mensen in 

hunnen valse voorgevingen en bijgelovigheden te houden., die de Satan 

zal te voorschijn brengen, om de heerschappij en valse leer 

van den antichrist te bevestigen. Zie Matth. 24:24; Openb. 

13:13, enz. het begin Dat is, kracht van tekenen, of 

wonderen Dat is, die ten dele verzonnen zullen zijn, ten dele van den 

Satan te weeg gebracht, om zijn dienaars in aanzien, en de arme verblinde 

mensen in hunnen valse voorgevingen en bijgelovigheden te houden., die 

de Satan zal te voorschijn brengen, om de heerschappij en 

valse leer van den antichrist te bevestigen. Zie Matth. 24:24; 

Openb. 13:13, enz. van het voorgaande 2 Thess. 2:8 

had gesproken. toekomst is naar de werkin 
Dat is, kracht van tekenen, of wonderen Dat is, die 

ten dele verzonnen zullen zijn, ten dele van den Satan te 

weeg gebracht, om zijn dienaars in aanzien, en de arme 

verblinde mensen in hunnen valse voorgevingen en 

bijgelovigheden te houden., die de Satan zal te 

voorschijn brengen, om de heerschappij en valse 

leer van den antichrist te bevestigen. Zie Matth. 

24:24; Openb. 13:13, enz.g des satans Dat is, 

met zodanige werkin Dat is, kracht van tekenen, of 

wonderen Dat is, die ten dele verzonnen zullen zijn, ten dele van den 

Satan te weeg gebracht, om zijn dienaars in aanzien, en de arme verblinde 

mensen in hunnen valse voorgevingen en bijgelovigheden te houden., die 

de Satan zal te voorschijn brengen, om de heerschappij en 

valse leer van den antichrist te bevestigen. Zie Matth. 24:24; 

Openb. 13:13, enz.g als de Satan pleegt te gebruiken 

om de mensen te verleiden, welke werkin Dat is, 

kracht van tekenen, of wonderen Dat is, die ten dele verzonnen 

zullen zijn, ten dele van den Satan te weeg gebracht, om zijn dienaars in 

aanzien, en de arme verblinde mensen in hunnen valse voorgevingen en 

bijgelovigheden te houden., die de Satan zal te voorschijn 

brengen, om de heerschappij en valse leer van den antichrist 

te bevestigen. Zie Matth. 24:24; Openb. 13:13, enz.g in Dat 

is, kracht van tekenen, of wonderen Dat is, die ten dele verzonnen 

zullen zijn, ten dele van den Satan te weeg gebracht, om zijn dienaars in 

aanzien, en de arme verblinde mensen in hunnen valse voorgevingen en 

bijgelovigheden te houden., die de Satan zal te voorschijn 

brengen, om de heerschappij en valse leer van den antichrist 

te bevestigen. Zie Matth. 24:24; Openb. 13:13, enz. de 

volgende verzen wordt verklaard., in Dat is, 

kracht van tekenen, of wonderen Dat is, die ten dele 

verzonnen zullen zijn, ten dele van den Satan te weeg 

gebracht, om zijn dienaars in aanzien, en de arme verblinde 

mensen in hunnen valse voorgevingen en bijgelovigheden te 

houden., die de Satan zal te voorschijn brengen, 

om de heerschappij en valse leer van den 

antichrist te bevestigen. Zie Matth. 24:24; Openb. 

13:13, enz. alle kracht, en tekenen, en 

wonderen Dat is, die ten dele verzonnen zullen 

zijn, ten dele van den Satan te weeg gebracht, om 

zijn dienaars in aanzien, en de arme verblinde 

mensen in hunnen valse voorgevingen en 

bijgelovigheden te houden. der leugen; 
10. En in alle Dat is, allerlei. Want de Satam 

heeft ene bepaalde macht. verleiding Dat is, 

tot ongerechtige en valse leer, gelijk het woord 

waarheid uitwijst, dat daartegen gesteld wordt, 

en gelijk hierna 2 Thess. 2:12. der 
onrechtvaardigheid in degenen, die 
verloren gaan; daarvoor Dat is, in 

vergelding dat zij, enz., hetwelk het Griekse 

woord medebrengt. Het is dan ene rechtvaardige 

straf Gods over de verkeerdheid en 

ondankbaarheid van zulke mensen, gelijk in het 

volgende 2 Thess. 2:11 nader uitgedrukt wordt. 
dat zij de liefde Dat is, de waarheid niet lief 

gehad hebben, en dientengevolgen ook niet 

geloofd en behouden. Zie dergelijke straf van God 

over de heidenen, die de natuurlijke kennis Gods 

niet hebben behouden; Rom. 1:28. der 
waarheid niet aangenomen hebben, 
om zalig te worden. 

11. En daarom zal God Dat is, God zal den 

Satan den toom over hen los laten, om zijn kracht 

van verleiding tegen hen te gebruiken, en zal 

Zijne genade, die hen nog wederhield, voortaan 

inhouden, en hen alzo aan hunne eigen 

begeerten overgeven waardoor zij krachtiglijk tot 

dwaling zullen gebracht worden. Zie dergelijke 

oordelen Gods over de ondankbare mensen, 

Deut. 28:28; 2 Kron. 18:22; Job 12:17; Jes. 19:14; 

Rom. 1:24, en Rom. 11:8; 2 Cor. 4:3, 2 Cor. 4:4, 

enz. hun zenden een kracht der dwaling, 
dat zij de leugen Dat is, verzonnen en valse 

leer. zouden geloven; 
12. Opdat zij allen veroordeeld Gr. 

geoordeeld; dat is, veroordeeld, of verdoemd, 

gelijk meermalen in andere plaatsen. worden, 
die de waarheid Namelijk des Evangelies. 
niet geloofd hebben, maar een 
welbehagen hebben gehad in de 
ongerechtigheid Dat is, valse en ongerechtige 

leer, gelijk 2 Thess. 2:10.. 
13. Maar wij zijn schuldig altijd God te 

danken over u, broeders, die van den 
Heere bemind zijt, dat u God van den 



beginne Namelijk der wereld, gelijk Micha 5:1; 

1 Joh. 1:1. Dat is, van eeuwigheid, of voor de 

grondlegging der wereld, Ef. 1:4; hoewel het 

enige anderen verstaan van het begin toen hun 

het Evangelie is verkondigd, wanneer hen God 

door Zijnen Geest uit den verdorven hoop der 

mensen heeft verkoren, of uitgezonderd; gelijk 

het woord verkiezen of uitnemen, ook elders 

wordt genomen. Zie Joh. 15:16, en 1 Cor. 1:27. 

Dan, de eerste verklaring schijnt op het volgende 

2 Thess. 2:14 wel zo bekwamelijk te passen, 

dewijl de verkiezing, waar Paulus hier van 

spreekt, voor de roeping gaat, gelijk ook te zien is 

Rom. 8:29, Rom. 8:30, en Rom. 9:23, Rom. 9:24; 

maar de dadelijke uitverkiezing uit den verdorven 

hoop der mensen, die in den tijd geschiedt, volgt 

na de roeping, dewijl deze uitzondering door de 

roeping des Evangelies wordt teweeggebracht. # 

Ro 9.23,24 verkoren heeft tot zaligheid, in 
heiligmaking Of door, dat is, welke zaligheid 

door de heiligmaking des Geestes en het geloof 

Dat is, hetwelk op de waarheid des Evangelies ziet en steunt. 

wordt verkregen, en derhalve van uwe eeuwige 

verkiezing een onfeilbaar merkteken is; Rom. 

8:14; 2 Cor. 1:22. des Geestes, en geloof 
Dat is, hetwelk op de waarheid des Evangelies 

ziet en steunt. der waarheid; 
14. Waartoe Hij u geroepen heeft door 

ons Evangelie, tot Dat is, om de eeuwige 

heerlijkheid door Christus en met Christus te 

verkrijgen; Rom. 8:17; Openb. 3:21. verkrijging 
der heerlijkheid van onzen Heere Jezus 
Christus. 

15. Zo dan, broeders, staat vast en 
houdt de inzettingen Gr. overleveringen, 

overgevingen. Zo noemt de apostel de 

vermaningen en leringen, die zij van hem hadden 

ontvangen, zowel de leer, als het leven 

aangaande, niet alleen als hij bij hen 

tegenwoordig was, maar ook die hij nu in deze 

zendbrieven heeft voorgesteld. Zie 1 Cor. 11:2; 2 

Thess. 3:6., die u geleerd zijn, hetzij door 
ons Namelijk als ik bij u tegenwoordig was. 
woord, hetzij door onzen zendbrief. 

16. En onze Heere Jezus Christus Zelf, 
en onze God en Vader, Die ons heeft 
liefgehad, en gegeven heeft een Dat is 

een vaste vertroostin Dat is, door Zijne genade.g, 

gegrond op de belofte van het eeuwige leven. 
eeuwige vertroostin Dat is, door Zijne 

genade.g en goede Namelijk van onze 

verlossin Dat is, door Zijne genade.g en eeuwige 

zaligheid; 1 Petr. 1:3, 1 Petr. 1:4. hoop in Dat is, 

door Zijne genade. genade, 
17. Vertrooste uw harten, en versterke 

u in alle goed Dat is, geven dat gij u zelven en 

anderen met godzalige woorden en werken altijd 

moogt stichten en versterken. woord en 
werk. 

2 Thessalonicensen 3 

1. Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat 
het Dat is, de prediking van het Evangelie. 
Woord des Heeren zijn Gr. lope; dat is, 

haastig en gelukkig mag verbreid en bevorderd 

worden. loop hebbe, en verheerlijkt Dat is, 

in eer en achtig mag gehouden worden, en 

waardige vruchten voortbrengen. worde, 
gelijk ook bij u; 

2. En opdat wij mogen verlost Dat is Dat is, het 

is niet allen gegeven in Christus te geloven. Zie Matth. 13:11; 

Joh. 6:44, enz., ontslagen, of vrij gehouden van zulke 

mensen, die den loop des Evangelies zoeken te 

verhinderen, gelijk de hardnekkige Joden en hun 

aanhang onder hen waren geweest; Hand. 17, 

Hand. 18. worden van de ongeschikte en 
boze mensen; want het geloof is Dat is, 

het is niet allen gegeven in Christus te geloven. 

Zie Matth. 13:11; Joh. 6:44, enz. niet aller. 
3. Maar de Heere is getrouw, Die u zal 

versterken Namelijk in het geloof en 
bewaren van Namelijk waar hij in het 

voorgaande vs. van had gehandeld; of, van het 

boze; namelijk dat gij daarin niet vervalt. Of, van 

den duivel, dat gij van hem niet verzocht wordt; 

Matth. 6:13. den boze. 
4. En wij vertrouwen van u in den Heere, 

dat gij, hetgeen wij u bevelen Namelijk in 

den naam des Heeren, gelijk hierna 2 Thess. 3:6 

uitgedrukt wordt en hiervoor 1 Thess. 4:2., ook 
doet, en doen zult. 

5. Doch de Heere richte Dat is, besture uwe 

harten recht zonder aan de ene of de andere 

zijde te wankelen. uw harten tot de liefde 
Dit kan verstaan worden, òf van de liefde 



waarmede wij God liefhebben, òf de liefde 

waarmede God ons liefheeft, opdat wij namelijk 

in het gevoel derzelve meer en meer worden 

gesterkt. Zie Rom. 5:5, en Rom. 8:39. van God, 
en tot de lijdzaamheid Dat is, de 

verdraagzaamheid in het kruis en de 

verdrukkiung om Christus' wil; of, tot de lijdzame 

verwachting van Christus ten oordeel. van 
Christus. 

6. En wij bevelen u, broeder Dat is, die Dit kan 

hier in het algemeen voor alle ongeregeldheid worden 

genomen, waardoor ergenis wordt gegeven in de gemeente 

God; of van die bijzondere ongeregeldheid, waarvan hij 2 

Thess. 3:11 nadere verklaring doet; namelijk dergenen die 

ledig omgingen en ijdele dingen pleegden, zonder hun 

beroep behoorlijk waar te nemen, gelijk het vervolg schijnt te 

vereisen. belijdenis doet van het geloof in Christus, 

hoewel hij zulks niet recht beleeft, gelijk Paulus 

verklaart 1 Cor. 5:11.s, in Dat is, als gelast zijnde, 

of gezag daartoe hebbende van Christus. Zie 2 

Cor. 5:19, 2 Cor. 5:20. den Naam van onzen 
Heere Jezus Christus, dat Dat is, schuwt, 

geen gemeenzamen omgang houdt met 

zodanigen; namelijk nadat behoorlijke kennis in 

de gemeente daarvan is genomen, en hij, 

vermaand zijnde, ongehoorzaam blijft. Zie Matth. 

18:15, enz. ;1 Cor. 5:11 en hierna 2 Thess. 3:14. 
gij u onttrekt van een iegelijk broeder 
Dat is, die Dit kan hier in het algemeen voor alle 

ongeregeldheid worden genomen, waardoor ergenis wordt 

gegeven in de gemeente God; of van die bijzondere 

ongeregeldheid, waarvan hij 2 Thess. 3:11 nadere verklaring 

doet; namelijk dergenen die ledig omgingen en ijdele dingen 

pleegden, zonder hun beroep behoorlijk waar te nemen, 

gelijk het vervolg schijnt te vereisen. belijdenis doet van 

het geloof in Christus, hoewel hij zulks niet recht 

beleeft, gelijk Paulus verklaart 1 Cor. 5:11., die 
Dit kan hier in het algemeen voor alle 

ongeregeldheid worden genomen, waardoor 

ergenis wordt gegeven in de gemeente God; of 

van die bijzondere ongeregeldheid, waarvan hij 2 

Thess. 3:11 nadere verklaring doet; namelijk 

dergenen die ledig omgingen en ijdele dingen 

pleegden, zonder hun beroep behoorlijk waar te 

nemen, gelijk het vervolg schijnt te vereisen. 
ongeregeld wandelt, en niet naar de in 
Dat is, als gelast zijnde, of gezag daartoe 

hebbende van Christus. Zie 2 Cor. 5:19, 2 Cor. 

5:20.zettin Dat is, als gelast zijnde, of gezag 

daartoe hebbende van Christus. Zie 2 Cor. 5:19, 2 

Cor. 5:20.g, die Dit kan hier in het algemeen 

voor alle ongeregeldheid worden genomen, 

waardoor ergenis wordt gegeven in de gemeente 

God; of van die bijzondere ongeregeldheid, 

waarvan hij 2 Thess. 3:11 nadere verklaring doet; 

namelijk dergenen die ledig omgingen en ijdele 

dingen pleegden, zonder hun beroep behoorlijk 

waar te nemen, gelijk het vervolg schijnt te 

vereisen. hij van ons ontvangen heeft. 
7. Want gijzelven weet, hoe men ons 

behoor Namelijk niet alleen mij, maar ook 

Timotheus en Silvanus, uit wier naam deze brief 

ook is geschreven.t na te volgen; want wij 
hebben ons niet ongeregeld Namelijk 

gelijk deze lediggangers of dieners van ijdele 

dingen buiten hun beroep. gedragen onder 
u; 

8. En wij hebben geen Of, geen brood van 

iemand; dat is, geen spijs en drank genoten; gelijk 

Gen. 3:19. brood bij iemand gegeten voor 
niet, maar in arbeid en moeite, nacht 
en dag werkende Dat is, boven het zorgvuldig 

waarnemen van ons apostelambt, ook werkende 

met onze handen om onszelven te onderhouden, 

Zie Hand. 20:34, en hier voor 1 Thess. 2:9., 
opdat wij niet iemand van u zouden 
lastig zijn; 

9. Niet, dat wij de macht Van u lastig te vallen, 

of onderhoud van u te nemen, gelijk andere 

apostelen deden, en hij elders leert, dat de 

Dienaren des Woords ook vermogen te doen. Zie 

hiervan breder 1 Cor. 9:3, enz. niet hebben, 
maar opdat wij onszelven u geven 
zouden tot een voorbeeld, om ons na 
Namelijk in het waarnemen van uwen arbeid, elk 

in zijn beroep, en niet onder een dekmantel, òf 

van het Evangelie te willen bevorderen, òf dat 

Christus tot het oordeel haast zou komen, uw 

lediggang en plegen van ijdele dingen te 

verontschuldigen. te volgen. 
10. Want ook toen wij bij u waren, 

hebben wij u dit bevolen, dat, zo 
Namelijk gezondheid, sterkte en gelegenheid 

daartoe hebbende; want anderszins is de 

gemeente gehouden ook een ieder die gebrek 

heeft, zoveel doenlijk is, te verzorgen. Zie 2 Cor. 



8, 2 Cor. 9. iemand niet wil werken, hij 
ook niet ete. 

11. Want wij Dit doet de apostel daarbij, om 

aan te wijzen, dat hij deze voorgaande 

vermaninge en voorbeelden hun niet tevergeefs 

voorstelt; en dit hangt eigenlijk aan hetgeen door 

hem 2 Thess. 3:6 is gezegd. horen, dat 
sommigen onder u ongeregeld 
wandelen, niet werkende, maar ijdele 
Dat is, doende dingen zonder beroep en tegen 

hun beroep; gelijk dit woord van sommige 

lediggaande weduwen ook gebrukt wordt; 1 Tim. 

5:13. dingen doende. 
12. Doch de zodanigen bevelen en 

vermanen wij door onzen Heere Jezus 
Christus, dat zij met stilheid werkende, 
hun Dat is, dat zij met hun eigen arbeid hebben 

verkeregen. Zie 1 Thess. 4:11. eigen brood 
eten. 

13. En gij, broeders, vertraagt Het 

Griekse woord betekent eigenlijk erger, dat is, 

slapper of trager worden, en de apostel doet dit 

hierbij om hen te vermanen, dat zij om het 

misbruik van deze lediggangers niet slapper of 

trager moesten worden in het weldoen aan de 

rechte armen. niet in goed te doen. 
14. Maar indien iemand ons Dat is, deze 

onze vermaning van in stilheid te werken, zijn 

eigen zaken waar te nemen, en een geregeld 

leven te leiden. Zie verder 2 Thess. 3:6. woord, 
door deze brief geschreven, niet 
gehoorzaam is, tekent Sommigen voegen 

dit woord tekenen bij het voorgaande woord 

brief, alsof de apostel zei: tekent dien, of wijst mij 

dien aan door een brief; doch deze samenvoeging 

komt met het Griekse woord semeiousthai en 

met hetgeen volgt niet wel overeen. Want dit 

Griekse woord betekent eigenlijk niet iemand 

aanwijzen, maar iemand merken, of 

merktekenen, die men enige schande aandoet, of 

uit enige eerlijke vergaderingen laat, en zijn 

naam, als de eer van zulk een onwaardig, 

aantekenen, of uitdoen. Zodat dit woord hier 

door anderen zeer bekwamelijk wordt verstaan 

van den Christelijken ban en uitsluiting uit de 

gemeenschap der Kerk, volgens de orde door 

Christus ingesteld, Matth. 18:15; gelijk ook de 

volgende woorden klaar medebrengen. dien; 

en vermengt Zie van ditzelfde woord en de 

zaak daardoor betekend, breder 1 Cor. 5:9, 1 Cor. 

5:11. u niet met hem, opdat hij 
beschaamd En door deze schaamte wederkere 

tot zijn schuldigen plicht, gelijk het Griekse woord 

medebrengt. Zie Matth. 21:37. worde; 
15. En houdt hem niet als een vijand, 

Namelijk dien gij geheel moet vlieden, of 

verlaten, gelijk men vijanden pleegt te doen. 
maar vermaant hem als een broeder. 
Namelijk die verdwaald is, en dien men derhalve 

weder op den rechten weg moet brengen; 2 Cor. 

2:7. 
16. De Heere nu Dat is, die een auteur is van 

allen vrede en gelukzaligheid. des vredes Zelf 
geve u vrede te allen tijd, in Dat is, zo met 

God als onder de anderen. allerlei wijze. De 
Heere zij met u allen. 

17. De groetenis met mijn hand, van 
Paulus; hetwelk is een Namelijk waardoor 

mijn eigen brieven van andere, die op mijn naam 

zouden mogen versierd zijn, bij de gemeente 

kunnen worden onderscheiden. Zie Col. 4:18. Dit 

onderscheid, gelijk voor deze in andere 

zendbrieven is aangetekend, gaat niet vast, en 

(het) is geloofwaardiger dat deze brief, gelijk de 

voorgaande, ook van Corinthe is geschreven, 

waar Paulus na zijn vertrek van Thessalonica 

anderhalf jaar is stil geweest, en waar Timotheus 

en Silas eerst tot hem zijn gekomen, in wier naam 

deze zendbrief ook is geschreven; 2 Thess. 1:1. 

Zie Hand. 18:5, Hand. 18:11. teken in iederen 
zendbrief; alzo schrijf ik. 

18. De genade van onzen Heere Jezus 
Christus zij met u allen. Amen. 

 


