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09 September 2012

SKRIFLESING: 1 Tessalonisense 5: 1 – 11
TEKS: 1 Tessalonisense 5: 6
TEMA: Jesus kom – beskerm jouself teen die gevare daarvan!
SANG: Ps 118: 12, 13; Sb 9 – 3: 1, 2; Sb 14-3: 1, 3; Sb 7 – 2: 1

Ons doen baie om onsself en ons kinders te beskerm.  
Daar is soveel gevare wat ons kan bedreig.  
Ons moet voorsorgmaatreëls tref, anders word ons ’n maklike teiken vir teenspoed.  

Ons probeer onssself beskerm as ons bv. in die motor klim om te ry.  
Ons maak ons met ‘n gordel vas.  
Ons ry ‘n veilige spoed, gehoorsaam die padreëls en koop motors met 
lugsakke in.

Besighede beskerm hulleself so ver moontlik teen brand, stromskade, diefstal, 
ens.  

Hulle  sorg  dat  die  geboue  veilig  is,  huur  veiligheidswagte,  neem 
versekering uit, ens.

Ons beskerm ons deur voor te berei vir nagmaal.
Ons pas selfondersoek toe.
Ons doen dit sodat ons nie ‘n oordeel oor onsself eet en drink nie.

Dit  is  nodig  dat  ons  onsself  ook beskerm teen die  verskriklikste  dag wat  nog gaan 
aanbreek.  

Daar het in die verlede nog nie so ‘n dag plaasgevind nie en daar sal ook nie ‘n ander  
dag wees wat so ontsettend sal wees as daardie dag nie.  
Dit is die dag as JX weer kom!

Daardie dag sal so verskriklik wees omdat dit so skielik sal kom en omdat die dinge wat 
op daardie dag gaan plaasvind so erg gaan wees.

# Daardie dag gaan skielik kom.

Ons ken nie die datum nie.
God alleen weet wanneer presies dit gaan gebeur.  
Vandag, more, volgende week of dalk eers teen die jaar 2150.

Tog herinner Paulus sy lesers weereens daaraan dat daardie dag soos ‘n dief  
in die nag sal kom.  

‘n Dief maak nie met jou vooraf ‘n afspraak en laat jou weet presies op 
watter dag en op watter uur hy gaan kom nie.  
Dan sal hy mos nie in sy doel slaag om jou onverhoeds te oorval en so 
met buit weg te kom nie.  
Hy maak juis daarop  staat dat jy rustig slaap sodat hy die huis kan 
leegdra.  
Hy wil juis hê jy moet nie weet nie, tensy hy so dom is soos sommige 
diewe wat ons in televiesieprogramme sien.  
‘n Mens kan maar net jou kop oor hulle stommighede skud!

Die punt van vergelyking met die wederkoms as die beeld van ‘n dief gebruik 
word, 

is nie dat die Here met kwade bedoelings weer kom nie, 
maar bloot dat dit op ‘n tydstip sal gebeur wanneer die meeste mense 
dit nie sal verwag nie.  
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# Daardie dag sal ook ‘n verskrikilike dag wees.

Ons gelese gedeelte noem dit ook die dag van die Here.  
Dit is ‘n uitdrukking wat die eerste in die Bybel deur die profeet Amos gebruik is as 
ons in 5: 18 – 20 lees:

“Ellende  wag  vir  die  wat  smag na  die  dag  van  die  Here……Dit  sal 
donker bring en nie lig nie……net duisternis, nie ‘n ligstraal nie”.  

Die volk Israel het gedink daardie dag sal ‘n dag wees van besondere ingrype 
deur die Here net tot hulle voordeel.

Hy sou hulle dan aanstel as hoof oor die nasies ongeag hoe getrou hulle 
die Here gedien het.  
Dan verklaar Amos dat daardie dag vir die volk straf sal inhou.    
Ook die omringende nasies sal dit as ‘n verskriklike dag beleef as God 
hulle oor hulle oortredinge en harteloosheid besoek.  

Die  dag  van  die  Here  is  daarom  daardie  gebeurtenis  waar  God  op  ‘n 
besondere manier gaan ingryp om die sonde te straf wat tot ‘n klimaks gekom 
het.  

In  die  NT word  dit  veral  aangedui  as die  dag van Jesus Christus wat  dui  op Sy 
wederkoms.

Hy sal dan op ‘n besondere manier ingryp 
omdat dit tyd geword het om die sonde finaal te straf, 
maar ook om hulle wat glo finaal te verlos van sonde en sondegevolge.  

Die  dag  van  die  Here  druk  uit  dat  ‘n  nuwe  begin  met  ‘n  nuwe  tydperk 
aangebreek het.  
Ons  leef  nou  as  gelowiges  in  die  skemerlig  van  die  nuwe  dag  wat  sal 
deurbreek as JX weer kom. 

Die verskriklike van hierdie dag word vir ons op verskeie plekke beskryf.  
In Jes 2 word dit beskryf as ‘n dag waarop die Here die rotse sal begin skud en die 
mense in grotte en in gate in die grond sal invlug.

So sal hulle probeer om van die verskrikking van die Here af weg te kom en 
van die glans van Sy majesteit (v 19, 21).  

In 2 Petrus 3: 12 ev hoor ons: 
“En op die dag sal die hemel met ‘n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame 
brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan…..die 
dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand 
en wegsmelt”.

Op daardie dag sal die finale oordeel voor die regterstoel van God oor die mensheid 
plaasvind (Mat 25).  

Baie sal dit as ‘n verskriklike ramp ervaar omdat hulle hulleself onbeskermd gelaat het.  
Dit is baie gevaarlik om jouself onbeskermd te laat.  
Jy  kan  aangeval  word,  ernstige  siektes  opdoen,  sommer  baie  seerkry  as  gevolg 
daarvan.
Ons sien bv. baie advertensies wat waarsku teen onverantwoordelike padgebruik en 
vigs.

As jy jouself nie beskerm nie, kan dit vir jou ernstige probleme skep.
Dit kan lewenslange of selfs ewige nadelige gevolge vir jou inhou as jy jou ook 
nie teen sonde beskerm nie!

Sommige in die tyd van Paulus het hulle onbeskermd gelaat teenoor die wederkoms.
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• Hulle het hulle onbeskermd gelaat omdat hulle in ‘n toestand verkeer het waar hulle 
die Here tot ‘n vyand gemaak het.

Dit word uitgedruk met die gedagte dat hulle in die donkerte is.  
Hulle is nagmense.  

Donkerte in die Bybel druk meer male uit dat so iemand onder die mag van 
Satan verkeer.
Dit is die gebied waar mense die slegte werke van die duisternis doen.  

Christus kom juis om mense uit die gebied van die donkerte te roep na 
die ware lig.  
Lig en duisternis sluit mekaar uit sodat Paulus in 2 Kor 6: 14 kan vra: 

“Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis?”.  
Wie met duisternis toegevou wil  wees,  maak ‘n duidelike keuse teen 
God en daarteen om deur Sy Gees beheers te word.  

• Hulle het hulle ook deur valse gerustheid onbeskermd gelaat.

Hulle sê: “Alles is veilig en rustig” terwyl dit glad nie so is nie.  
Hulle sal skielik oorval word met al die rampe wat met die wederkoms sal plaasvind.  

Hulle sien nie die tekens raak dat die wederkoms nader kom nie.  
Hulle hou nie rekening met die feit dat die Here se wederkoms onverwags sal  
kom nie.  

Dit sal wees soos in die tyd van Noag toe hy hulle gewaarsku het teen die komende 
vloed.  

Hulle het seker gedink hy is mal om ‘n groot skip daar ver van die see af te 
bou.  
Hulle kon nie glo dat die water so baie kon word nie.  
Hulle het maar aangegaan met hulle normale lewe van trou en kinders kry en 
werk terwyl hulle hulle nie aan die Here en sy profeet gesteur het nie.  

Ons  kan  maklik  ook  so  verkeerdelik  rustig  raak omdat  ons  in  ‘n 
bepaalde roetine verval en dit oor die algemeen goed gaan.  
Jy het eintlik genoeg om van te leef en jy is tevrede.  

Daar is eintlik niks wat jou baie ontstel nie.  
Jy lewe lekker en hartgrondige bekering is nie regtig nodig nie.   
Jou gebedslewe kan ook maar taan.  
Jy leer om maar saam met die geweld en morele verval te leef.   
Jy beweeg maar so saam met die stroom.  

• Sommige in die tyd van Paulus het hulle ook onbeskermd gelaat omdat hulle geslaap 
het en dronk was.

Nie letterlik nie, maar dit is die geestelike manier waarop hulle geleef het.   
Iemand wat vas aan die slaap is, sal nie die dief hoor kom nie.  
Iemand wat  dronk  is,  sal  dink  die  dief  is  ‘n  vriend  en  hom selfs  dalk  nog 
binnenooi.  

So iemand sien nie om hom raak wat hy moet raaksien nie en kan nie 
die gevaarlike onderskei nie.  
So het hulle hulle onbeskermd gemaak teen die verskriklike dinge wat 
met die wederkoms gaan gebeur.

Beskerm jouself deur ‘n kind van die lig te wees.  
Om ‘n kind van die lig te wees, hou meer in as om bloot in die lig te wees.  
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Lig word ‘n kenmerkende karaktertrek van jou lewe.  
Dit veronderstel ‘n algehele toestandsverandering.  
Dit druk ons hele nuwe bestaan in die Here uit.  

Lig  word  in  die  Bybel  op ‘n  besondere manier  aan God en Christus 
verbind.  
Die Here word alreeds in die OT bely as die Lig van Israel (Jes 10: 17).  

God is met ‘n kleed van lig omhul en Hy woon in ‘n ontoeganklike 
lig en Hy is self lig in Wie geen duisternis is nie (1 Joh 1: 5). 

Wie in die lig is, verkeer nie net in ‘n toestand wat heeltemal anders as die duiternis is 
nie, maar leef ook nou anders. 

Wie glo, wie in gemeenskap met God leef, leef in die lig.  
In Efesiërs 5 word ons ook opgeroep om as mense van die lig te leef.  
Hy skryf:

“Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle 
lig.  Leef dan as mense van die lig” (8).  

Die Here verwag van ons om soos dagmense geestelik wakker en nugter te bly.    
Iemand wat wakker is, is verstandelik op sy hoede.  

So iemand dink gedurig aan die tweede koms van die Here en kan die nodige 
voorsorg tref.  

Die gedagte dat ons nugter moet bly, laat meer die klem val daarop dat ons op morele 
vlak onsself moet beskerm.   

So ‘n leefwyse staan teenoor alle vorme van oordaad, van buitensporigheid, 
van ‘n “te” lewe.  

Te veel alkohol.  
Te veel plesier.  
Te veel kos.  
Te spandabelrig, ens.   

Christene word opgeroep om matigheid voor oë te hou en om getemperd en 
geballanseerd te lewe.

Ons sal onsself ook beter kan beskerm as ons vashou aan geloof, liefde en hoop.  
Paulus skryf: 

“Ons moet geloof en liefde as borsharnas(plaat)  dra en die  hoop op 
verlossing as helm” (5: 8).  

In Jesaja 59: 17 word van die Here gesê: 
“Hy trek regverdigheid aan soos ‘n borsplaat en sit die helm van redding 
op Sy kop”. 
God is besig om Sy volk te verlos.  
Met die uitrusting beskerm die Here Homself omdat Hy verskeie vyande 
het wat ook die vyande van Sy kerk is.  
Paulus gebruik nou 

in  plaas  van  regverdigheid  geloof  en  liefde  saam  met  die 
borsplaat 
en in plaas van die verlossing by helm die gedagte van hoop.

% Trek dan geloof en liefde as ‘n borsplaat aan.

‘n Soldaat het ‘n borsplaat gedra om die belangrikste organe in sy lyf te beskerm teen 
aanvalle van die vyand.  

Ons dra ook baie kere beskermingsklere.  
Dink maar aan sekere beroepe, bv. polisiemanne wat koëlvaste baadjies dra.  
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Hier  beskerm ons  nou  nie  ons  letterlike  hart,  borskas,  ens  nie,  maar  ons 
geestelike hart, siel, daardie geestelike deel van ons lewe wat kontak met God 
het. 

Die borsplaat bestaan deels uit geloof en deels uit liefde.  
Dit is die geloof wat van God af kom en op God gemik is.  

Dit sal ons beskerm.
Deur die geloof stort die Here Sy genade op ons uit en bind Hy Hom op ‘n 
besondere manier aan ons.  

Maar ook God se liefde.  
Sonder liefde is geloof dood, sonder liefdesdade ook teenoor ons naaste is ons 
geloof niks werd nie.  

Ons geloof is nie net ‘n gevoel nie, maar is ook praktiese dinge wat ons 
doen.  
Daarom vorm hierdie twee eintlik een borsplaat.  

Jakobus benadruk dat ons geloof moet uitkom in die nakom van 
die wet wat vrymaak, die wet van liefde.  
Dit moet ook uitkom in ons deernis teenoor ander mense, ons 
hulp en betrokkenheid by hulle wat in nood verkeer.  
Wie  nie  daardie  deernis  bewys  nie,  daardie  barmhartigheid 
teenoor  ander  uitleef  nie,  sal  aan  die  einde  van  die  tye 
onbarmhartig geoordeel word, 

“Maar” skryf hy: “ barmhartigheid triomfeer oor die oordeel” 
(2: 13).  

Wie  God  se  barmhartigheid  aan  ander  bewys,  sal  nie  die 
wederkoms as ‘n dag van verskrikking beleef nie.  

 % Trek dan ook die hoop op verlossing as helm aan

Die helm was ‘n ysterhoed wat die soldaat se kop moes beskerm.  
Ons hoop op verlossing word nou vergelyk met ‘n beskermingshoed.   
Ons hoop is die verwagtinge wat ons koester oor ons finale verlossing wat nog in die 
toekoms lê.  

Verwagtinge wat  ons finale  verlossing van die  sonde en gevolge en ewige 
heerlikheid insluit.  
Daardie verwagtinge laat ons opnuut weer konsentreer op die regte dinge.  

Dit is verwagtinge wat vasstaan omdat dit op God se beloftes gebou is.  
Dit moet nie verflou nie!  
Iemand verklaar die beeld soos volg: 

“Soos ‘n soldaat ‘n helm dra, so moet die gelowige die hoop op 
verlossing gebruik om sy kop veilig en helder te hou, sodat jy 
aanhou om reg te dink oor God se toekoms”.  

Dit sal jou help om wakker te kan bly en nugter te kan wees.

Geliefdes, ons is dagmense, kinders van die lig.  
Ons het gehoor, ons leef al in die skemerte van die nuwe dag wat in al sy volheid 
gaan deurbreek as JX weer kom.  
Laat ons dan geestelik wakker en nugter wees.  
Gebruik geloof, liefde en hoop om so te kan leef.  

Dan sal jy jou kan beskerm teen die Dag van die Here wat kom.  
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Vir  hulle  wat  dit  nie  doen  nie,  sal  dit  ‘n  onheilsdag  wees  wat  hulle 
onvoorbereid oorval en hulle in die allergrootste ellende vir alle eeue 
gaan dompel!
Ons is egter kinders van die lig.  

Vir ons sal dit ‘n dag van bevryding en die verwesenliking van al 
ons geloofsverwagtinge wees.   
Kom ons hou dan aan om mekaar moed in te praat en geestelik 
op te bou!

Jesus kom – beskerm jouself teen die gevare van die wederkoms!


