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Samenvatting 

LEVEN IN VERWACHTING VAN DE KOMST VAN CHRISTUS 
EEN ONDERZOEK NAAR DE UITLEG EN HET GEBRUIK VAN PAULUS’ 

TEKSTEN OVER DE (WEDER)KOMST VAN CHRISTUS IN 
1 TESSALONICENZEN IN PREKEN 

 

Inleiding 

In deze studie onderzoek ik de vraag, hoe over apocalyptische teksten uit 1 
Tessalonicenzen gepreekt wordt. Daartoe onderzoek ik zeventien preken van 
predikanten uit verschillende richtingen in protestantse kerken. Ik onderzoek hoe zij 
met deze teksten omgaan en welke betekenis zij daaraan geven voor hun hoorders. 

In het eerste hoofdstuk geef ik allereerst de achtergronden van de 1e Brief aan de 
Tessalonicenzen weer. Daarna geef ik een uitleg van de betreffende teksten. Dat zijn 1 
Tessalonicenzen 1:8-10; 2:17-20; 3:11-13; 4:13-18; 5:1-11. 

In het tweede hoofdstuk schets ik de achtergronden van de apocalyptiek, zoals die bij 
Paulus in 1 Tessalonicenzen voorkomt. Ik ga in op de vraag wat apocalyptiek is en wat 
de kenmerken daarvan zijn. Daarna bespreek ik de apocalyptiek en de Jezusbeweging, 
omdat Paulus zijn basis in de beweging rond Jezus vond. Daarbij gaat het om de 
verwachting van het Koninkrijk van God en van de Mensenzoon. Vervolgens laat ik zien, 
hoe bij de Paulus de apocalyptiek naar voren komt in de thema’s reeds en nog niet, vlees 
en geest en in-Christus-zijn. Daarna behandel ik de vraag, hoe Paulus in 1 
Tessalonicenzen de komst van de Heer ziet, waarbij het gaat om de parousie, het met de 
Heer zijn, de ethiek en het pastoraat van Paulus. 

In het derde hoofdstuk geef ik een schets van de theologie van 1 Tessalonicenzen. 
Daarbij gaat het allereerst over het spreken van Paulus over God. Daarna bespreek ik de 
betekenis van Christus in deze brief, waarbij het gaat om de christologische titels, de 
opstanding van Christus, Christus’ sterven voor ons en de verwachting van Christus. 
Vervolgens behandel ik in dit hoofdstuk de verkondiging aan de Tessalonicenzen. De 
conclusie is dat de theologie van 1 Tessalonicenzen getypeerd kan worden als een 
theologie van de hoop. 

In het vierde hoofdstuk geef ik een analyse van de preken, waarover dit onderzoek 
gaat. Ik doe dat aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoe wordt in deze preken de toekomst ter sprake gebracht en hoe wordt die 
verbonden met de Bijbeltekst? 

2. Welke rol speelt de apocalyptiek in de preken? 
3. Op welke manier wordt de context van de tekst verbonden met het leven van 

nu? 
4. Hoe wordt in de preek troost gegeven en waarschuwing, vermaning? 

Bij vraag 1 gaat het om eschatologie en geschiedenis en om eschatologie en het leven na 
de dood. Bij vraag 2 gaat het om apocalyptiek als onderscheiden van eschatologie en om 
de vraag hoe apocalyptiek in de preken naar voren komt. Bij de behandeling van vraag 3 
gaat het om de vergelijking met de situatie in Tessalonica, om de vraag hoe in de preken 
over de dood gesproken wordt en om de omgang met Bijbelteksten. Bij vraag 4 gaat het 
om troost en vermaning. In dit hoofdstuk analyseer ik hoe in de preken deze thema’s 
behandeld worden, welke lijnen van uitleg er zichtbaar worden en welke verschillen. 



In het vijfde hoofdstuk geef ik een evaluatie van het onderzoek. Daarbij behandel ik 
eerst het gebruik van de exegese in de preek. Daarbij probeer ik patronen in de exegese 
te ontdekken. Deze hebben betrekking op de context en op centrale begrippen zoals 
dankbaarheid, heiliging, hoop, de komst van Christus, licht en duisternis, dag en nacht. 
Deze exegese vergelijk ik met de resultaten van mijn onderzoek. Vervolgens bespreek ik 
het gebruik van de apocalyptiek in de preek. Daarbij onderscheid ik het negeren van de 
apocalyptische Bijbeltekst in de preek en het gebruik als voorspelling van de 
apocalyptische Bijbeltekst in de preek. Daarna ga ik de betekenis na van de 
apocalyptische Bijbeltekst in de preek voor de hoorder van nu. Daarbij onderscheid ik 
de apocalyptische Bijbeltekst als bemoediging, de apocalyptische Bijbeltekst als 
waarschuwing en de apocalyptische Bijbeltekst als bron van inspiratie. Vervolgens 
bespreek ik de verkondiging van de apocalyptische Bijbeltekst. Daarbij onderscheid ik 
de apocalyptische Bijbeltekst als teken van hoop, de apocalyptische Bijbeltekst als basis 
voor de ethiek en de apocalyptische Bijbeltekst als verwijzing naar Gods overwinning. 
Tot slot bespreek ik in dit hoofdstuk het homiletisch gebruik van de Bijbeltekst. Dit 
vergelijk ik met de behandeling in de relevante homiletische literatuur. Ik onderzoek 
eerst de verhouding tussen tekst en preek. Daarbij onderscheid ik de volgende thema’s: 
geschiedenis en actualiteit, de preek als dialoog tussen tekst en hoorder, de preek als 
verkondiging-op-basis-van-de-Bijbeltekst van wat God doet. Vervolgens onderzoek ik 
het theologisch verstaan van apocalyptische teksten. Daarbij onderscheid ik de volgende 
thema’s: de taal van apocalyptische teksten, apocalyptische teksten met betrekking tot 
de wereld, apocalyptische teksten met betrekking tot de mens. Tot slot geef ik in dit 
hoofdstuk enkele aanbevelingen voor het preken over apocalyptische teksten. Deze 
aanbevelingen richten zich op het preken over apocalyptische teksten om tot verstaan 
van de samenleving te komen, op het preken over apocalyptische teksten om tot 
zelfverstaan te komen en op het preken over apocalyptische teksten als verkondiging 
van een God die alles nieuw maakt. 
 

Uitleg van de 1e Brief aan de Tessalonicenzen 

In dit hoofdstuk leg ik de relevante teksten uit die met de parousie te maken hebben. 
 

De achtergrond van de brief 
Tessalonica was in de tijd van Paulus een belangrijke plaats, die zich ontwikkeld had tot 
een grote kosmopolitische havenstad. De bevolking was gemengd en er woonden ook 
Joden, omdat er volgens Handelingen 17:1 een synagoge was. Paulus heeft daar op zijn 
tweede zendingsreis met Silas een gemeente gesticht. Volgens Handelingen 17 traden 
Paulus en Silas drie sabbatten op in de synagoge. Een aantal Joden sloten zich bij hen aan 
en ook een grote menigte Grieken, Godvrezenden. Vanwege de dreigingen van de Joden 
moesten Paulus en Silas de stad voortijdig verlaten. Waarschijnlijk zijn ze er wel enkele 
maanden geweest. 

Veel geleerden denken dat de brief in 50 n C geschreven is. Anderen komen tot een 
vroegere datering. Dit heeft te maken met verschil van mening over het tijdstip van het 
apostelconvent en het verblijf van Paulus in Korinte. Een combinatie van de gegevens uit 
de brieven en de Handelingen der Apostelen maakt als jaartal voor het apostelconvent 
48/49 n C en voor de reis van Paulus naar Griekenland 50 n C waarschijnlijk. Het bezoek 
van Paulus en de zijnen aan Tessalonica zal dan in dat jaar plaatsgevonden hebben, 
zodat de brief ook in dat jaar geschreven zal zijn. 



De brief is geschreven na het bezoek van Timoteüs aan de gemeente in Tessalonica. 
Paulus had hem na hun overhaaste vertrek gestuurd om poolshoogte te nemen. De 
goede berichten van Timoteüs brengen Paulus en de zijnen ertoe een brief te sturen om 
hun dankbaarheid te uiten en nog wat vermaningen te geven. Dit staat tegen de 
achtergrond van de parousie. De brief kenmerkt zich door uitvoerige aandacht voor de 
parousie. In de brief zijn twee delen te onderscheiden. Na de opening in 1:1 volgt in 1:2-
3:13 een persoonlijk gedeelte waarin het gaat over de goede relatie van de apostel met 
de gemeente. Dit is bedoeld om zijn dank aan God voor het ontstaan van de gemeente en 
voor wat zij gedaan heeft tot uitdrukking te brengen en de band met haar te versterken. 
Het tweede gedeelte 4:1-5:22 bevat vermanend onderricht en wil uitsluitsel geven over 
vragen die met betrekking tot de parousie gerezen waren. In de brief neemt het woord 
parousie een belangrijke plaats in. Het gaat daarbij om de komst van de Heer. In 1 
Tessalonicenzen wijst het woord parousie op het koningschap van Christus die zijn 
koninklijke aanwezigheid aan de zijnen kenbaar maakt. Wat dit inhoudt, zal bij de uitleg 
van de betreffende teksten duidelijk gemaakt moeten worden. 

 

Werkvertaling 
In deze paragraaf geef ik een werkvertaling in het Nederlands van de betreffende 
teksten. 
 

Uitleg van de teksten 
1 Tessalonicenzen 1:8-10 
In dit gedeelte uit de apostel zijn dank voor de gemeente in Tessalonica en hij noemt 
daarbij met name het werk van hun geloof, de inspanning van hun liefde en de 
volharding van hun hoop. Hier komt de trits geloof, hoop en liefde al in een andere 
volgorde voor. De gemeente is een voorbeeld in heel Macedonië en Griekenland. Dat valt 
uiteen in drie delen: a. Hoe zij Paulus en de zijnen ontvangen hebben. b. Hoe zij zich van 
de afgoden bekeerd hebben om de levende God te dienen. c. Hoe zij Gods Zoon uit de 
hemel verwachten, die hij heeft opgewekt uit de dood, Jezus die ons redt van de 
komende toorn. 

Ad a: Wat van de Tessalonicenzen verteld wordt en waarvoor de apostel dankt, is dat 
God door de verkondiging van het evangelie op een geweldige wijze in hen heeft 
gewerkt en grote verandering heeft teweeggebracht. 

Ad b: Hun bekering is een radicale breuk tussen de andere goden en Israëls God, die 
niets gemeen heeft met de afgoden. De gelovigen zijn voortaan in dienst van die levende 
God en laten dat blijken in geloof, liefde en hoop. 

Ad c: Zij verwachten Gods Zoon uit de hemel. Dit is de apocalyptische verwachting 
van de Mensenzoon. Omdat dit een typisch Joodse uitdrukking is, gebruikt Paulus het bij 
de Grieken bekendere Zoon van God. Het is de verwachting van de opgestane die hen 
redt van de komende toorn. Wat de opgestane Heer doet, is de gelovigen redden van het 
komende strafgericht. 
 
1 Tessalonicenzen 2:17-20 
In dit gedeelte wijst Paulus erop hoe belangeloos hij het evangelie gebracht heeft. Hij 
dankt dat de Tessalonicenzen zijn verkondiging van het evangelie aanvaard hebben. Zij 
zijn navolgers geworden van de gemeenten in Judea, die eveneens door hun 
volksgenoten verdrukt zijn. Paulus oordeelt hier hard over zijn mede-Joden die Jezus 
afwijzen, waardoor Gods toorn over hen gekomen is. Deze tekst maakt een 



antisemitische indruk en is vaak als zodanig uitgelegd. Sommige geleerden zoals Baarda 
en Tomson zien hierin geen antisemitisme. 1 Paulus staat hiermee in de Joodse traditie 
van de profetenvervolging. Dit past ook bij de taal van bepaalde kringen van de 
Farizeeën en van de geschriften van de gemeenschap van Qumran. Paulus wil de 
Tessalonicenzen bemoedigen door hun situatie te vergelijken met de verdrukking die de 
gemeenten in Judea moesten ondergaan. 

De apostel spreekt zijn verlangen uit de gemeente weer te zien. De reden daarvan is 
dat de gemeente van Tessalonica de hoop van Paulus is of zijn vreugde of zijn erekrans 
tegenover onze Heer Jezus Christus bij zijn komst. Hier gebruikt hij voor het eerst het 
woord parousie. Daarbij gaat het om de komst van Jezus uit de hemel. En bij die komst is 
de gemeente Paulus’ hoop of vreugde of erekrans. Deze termen hebben te maken met de 
wijze waarop de gemeente gestalte geeft aan het dienen van de levende God. De apostel 
verwacht van de gemeente dat zij onberispelijk is in heiligheid. Dit is voor de apostel van 
belang, omdat hij zo de gemeente presenteert aan de Heer bij zijn komst. Het laat zien 
dat zijn werk niet vruchteloos is geweest. 
 
1 Tessalonicenzen 3:11-13 
In dit gedeelte herinnert Paulus aan zijn grote zorg om de gemeente die hij zo abrupt 
moest achterlaten. Daarom had hij Timoteüs gestuurd om te zien hoe het de gemeente 
verging en om haar te bemoedigen. Timoteüs komt met goede berichten terug en dat 
stemt de apostel dankbaar. Dit versterkt het verlangen om de gemeente te bezoeken en 
aan te vullen wat aan haar geloof ontbreekt. Er mankeert dus toch nog iets aan de 
gemeente. Daarom bidt de apostel dat de Heer de harten van de Tessalonicenzen 
versterkt, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid bij de komst van onze Heer Jezus  met 
al de heiligen. Daarin zit een kritische notie. Omdat de Heer komt, moeten zij zich 
onberispelijk gedragen. 

Paulus spreekt hier over de komst van de Heer met al de heiligen. Er is verschil van 
mening wie er met die heiligen bedoeld zijn. Aan de ene kant is er de opvatting dat 
daarmee de engelen bedoeld zijn. Daarbij wordt verwezen naar Zacharia 14:5, waar bij 
de openbaring van de heer op de Olijfberg gesproken wordt over het komen van de Heer 
met al zijn heiligen. Daarmee worden bij Zacharia de engelen bedoeld. Aan de andere 
kant is er de opvatting dat met die heiligen de al gestorven gelovigen bedoeld worden. In 
de Joodse apocalyptische literatuur wordt ook gesproken over de rechtvaardigen die 
met de Messias meekomen. Paulus verwijst met ‘heiligen’ altijd naar de gelovigen. De 
opvatting dat met de heiligen de gelovigen bedoeld worden is naar mijn mening het 
meest waarschijnlijk. 
 
1 Tessalonicenzen 4:13-18 
In hoofdstuk 4 begint het tweede deel van de brief waarin Paulus de meer specifieke 
vragen van de gemeente behandelt en ingaat op haar situatie. Hij begint in 4:1-12 met 
een uitvoerig vermanend gedeelte. Daarin legt hij de nadruk op de heiliging van de 
gemeente. Hoewel het hem niet nodig lijkt over de broederliefde te spreken, doet hij dat 
toch. Dit is overdrachtelijk voor de onderlinge liefde van de gemeenteleden. Ondanks 
alle lof acht hij het toch nodig die vermaning te geven. Dit ontbreekt wellicht nog aan 
hun geloof. 

                                                        
1
 T. Baarda, ‘Maar de toorn is over hen gekomen…’ in T. Baarda, Hans Jansen, S.J. Noorda, J.S. Vos (red.), 

Paulus en de andere Joden, Delft 1984, pag. 15-74, P.J. Tomson, Als dit uit de hemel is…, Hilversum 1977, pag. 

148. 



In vers 13-18 gaat de apostel uitvoerig in op de parousie en geeft hij uitleg over de 
verwachting die de gelovigen daarbij mogen hebben. Er is waarschijnlijk onrust 
ontstaan door het overlijden van gemeenteleden vóór de parousie en de vraag was hoe 
het dan met hen zou gaan bij de parousie. Harnisch is van mening dat hier in 4:13 op de 
achtergrond een gnostische invloed in de gemeente speelt.2 Vanuit de gnostische 
gedachtegang heeft de opstanding reeds plaats gevonden en wel in degenen die ‘verlicht’ 
zijn. Degenen die niet tot deze ‘verlichte’ elite behoren zijn dood en voor hen is er geen 
hoop. Dit zou onrust gegeven hebben in de gemeente. Deze opvatting is niet 
waarschijnlijk. Paulus gebruikt een woord dat slapen betekent en ook overdrachtelijk 
gebruikt wordt voor sterven. Tegen de achtergrond van de apocalyptische verkondiging 
van de parousie is het begrijpelijk dat er vragen komen bij het overlijden van 
gemeenteleden. Paulus’ verkondiging heeft tot een Nah-erwartung geleid, die geschokt 
werd, toen gemeenteleden overleden. 

In vers 14 geeft de apostel antwoord op de gebleken problematiek. De basis voor de 
verwachting voor de overledenen is de dood en opstanding van Jezus. Die opwekking is 
de garantie dat de overleden gelovigen niet gescheiden zullen blijven van Jezus maar 
opnieuw bij hem zullen zijn. Dat werkt de apostel in het vervolg uit en hij doet dat met 
een woord van de Heer. Het is niet duidelijk waar dit woord vandaan komt. Het staat 
niet in de evangeliën. Het is mogelijk een woord van Jezus dat slechts mondeling is 
overgeleverd. Het kan ook een woord zijn van de opgestane Jezus, door een profeet 
uitgesproken. Er is geen zekerheid waar dit woord vandaan komt. 

Waar dit woord van de Heer op neerkomt, is dat wij levenden die achterblijven tot de 
parousie in geen geval de overledenen zullen voorgaan. Paulus geeft hier aan de parousie 
nog tijdens zijn leven te verwachten. Omdat dit niet is uitgekomen, hebben velen een 
uitweg gezocht door dit ‘wij’ zodanig te verklaren dat Paulus zichzelf niet insluit b.v. dat 
‘wij’ en ‘ons’ in algemene zin gebruikt wordt of dat ‘wij’ een facultatieve strekking heeft: 
voor zover wij dit mogen beleven. Hoewel Paulus leeft en werkt vanuit de nabijheid van 
de Heer, chronologisch opgevat, weet hij tegelijkertijd dat over de tijden en 
gelegenheden niets meegedeeld kan worden. De Nah-Erwartung is voor Paulus niet 
wezenlijk. Het enige waar het hem om gaat is duidelijk te maken dat bij de parousie de 
dan levenden de overledenen niet zullen voorgaan. 

In de volgende verzen geeft Paulus een uitvoerige beschrijving van de parousie. 
Hierin komen we allerlei voorstellingen en motieven uit de apocalyptiek tegen zoals de 
stem van de aartsengel, de bazuin, het neerdalen vanuit de hemel. Toch is Paulus minder 
uitvoerig dan de meeste apocalyptische geschriften. Het zijn slechts korte aanduidingen. 
Hij wil alleen maar aangeven dat de overledenen niet achterblijven bij de levenden. De 
parousie heeft als achtergrond het binnenhalen van een Hellenistische heerser. De 
voornaamste inwoners van de stad gingen hem tegemoet om hem feestelijk in te halen. 
Zo gaan de dan nog levende en de opgestane overleden gelovigen de Heer tegemoet in 
de lucht. De parousie betekent dat er geen scheiding meer is tussen de Heer en de 
gelovigen. Zij zullen voor altijd met de Heer zijn. Gelovigen leven en handelen in 
verbondenheid met de Heer. Het gaat om de eschatologische verbondenheid van de 
gelovigen met Christus, een verbondenheid die alomvattend is zowel in het leven als in 
het lijden als in de eeuwigheid. 
 
Hoofdstuk 5 
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 W. Harnisch, Eschatologische Existenz: ein exegetischer Beitrag zum Sachanliegen von 1 Thessalonicher 4:13-

5:11, Göttingen 1993, pag. 23 ev. 



In hoofdstuk 5:1-11 gaat de apostel in op de vraag naar het wanneer van de parousie, 
welke vraag hij niet beantwoordt. Wel moeten de gelovigen rekening houden met de 
parousie. Hij gebruikt hier niet het woord parousie maar spreekt over de dag van de 
Heer. Deze term wijst op de oordeelsdag. Paulus interpreteert deze term christologisch: 
de dag waarop Christus verschijnt. Hij maakt duidelijk dat over de tijden en 
gelegenheden van die dag niets te zeggen valt. De dag van de Heer komt als een dief in 
de nacht, zodat de gelovigen er altijd rekening mee moeten houden. Daarom roept de 
apostel de gelovigen op tot waakzaamheid. Dit houdt in een leven in geloof, liefde en 
hoop. De gelovigen zijn kinderen van het licht die niet aan de nacht of de duisternis 
toebehoren. De tegenstelling licht en donker vinden we ook in de teksten van Qumran, 
waarin de leden van de sekte de zonen van het licht zijn en de buitenstaanders behoren 
tot de duisternis. De uitdrukking behoort tot het Joods apocalyptisch taalgebruik en als 
zodanig komt deze ook bij Paulus voor. 

In de verzen 9-10 komt Paulus tot een soort conclusie: ‘Want God heeft ons niet 
gesteld tot toorn maar tot verkrijging van heil door onze Heer Jezus Christus, die voor 
ons gestorven is, opdat wij hetzij wij waken hetzij wij slapen gelijk met hem zullen 
leven’. Het sterven van Christus is de basis voor de hoop die de gelovigen mogen 
koesteren. Mogelijk staat hier een prepaulinische samenvatting of een doopformule op 
de achtergrond.3 De uitdrukking ‘Christus die voor ons gestorven is’ kan ook zijn 
achtergrond hebben in de vermanende verkondiging van de vroegste, Grieks sprekende, 
christelijke gemeenschap.4 Aan het slot van dit gedeelte komt Paulus weer uit op zijn 
conclusie dat wij altijd met de Heer zullen zijn. 

Het slot van hoofdstuk 5, de verzen 12-28, bevat algemene vermaningen voor de 
gemeente. Hij eindigt met het gebed dat God de gemeenteleden zal heiligen bij de 
parousie van onze Heer Jezus Christus. 
 

De achtergronden 

 

Inleiding 
In dit gedeelte wil ik de achtergronden aangeven van Paulus’ spreken over de parousie 
in 1 Tessalonicenzen. In de 1e eeuw v C en de 1e eeuw n C heersten er in Israël en de hele 
Joodse gemeenschap apocalyptische verwachtingen. Sommige geleerden  noemen 
Paulus zelfs een apocalypticus.5 Hij gebruikt in elk geval een apocalyptische 
terminologie. Apocalyptiek moet gezien worden als achtergrond van Paulus. 
 

Wat is apocalyptiek? 
Er is veel discussie geweest over de definiëring van apocalyptiek. Collins formuleert de 
definitie, die in 1979 door gezamenlijke inspanning van een groep – grotendeels 
Amerikaanse – wetenschappers is vastgesteld: 

 

                                                        
3
 Zie M.H. Bolkestein, De Brieven aan de Tessalonicenzen, Nijkerk 1970, pag. 139. 

4
 Zie H.J. de Jonge, ‘The original setting of the Xristo\v a)pe/qanen u(pe/r  formula’, in R.F. Collins, The 

Thessalonian Correspondence, Leuven 1990, pag. 230 en 234. 
5
 Zie b.v. B.J. Lietaert Peerbolte, Paulus en de rest. Van farizeeër tot profeet van Jezus, Zoetermeer 2010, pag. 

97. 



Apocalyps is een genre van openbaringsliteratuur met een verhalende structuur, 
waarin een openbaring door een bovennatuurlijk wezen aan een menselijke 
ontvanger bemiddeld wordt. Er wordt een transcendente werkelijkheid onthuld die 
zowel een tijdelijk aspect heeft in zoverre het het heil aan het einde der tijden 
betreft, als een ruimtelijk aspect heeft in zoverre het een andere bovennatuurlijke 
wereld betreft.6  

 
Later werd vanuit dezelfde groep wetenschappers de suggestie gedaan om de volgende 
zinsneden met betrekking tot de functie van het genre aan de definitie toe te voegen: 

 
Een apocalyps is bedoeld om huidige aardse omstandigheden te verklaren in het 
licht van de bovennatuurlijke wereld en van de toekomst en zowel de mening als het 
gedrag van het publiek te beïnvloeden door middel van goddelijke autoriteit.7 

 
Bovengenoemde definitie is vrij algemeen aanvaard. 
 

Kenmerken van apocalyptiek 
De voornaamste kenmerken van de apocalyptiek zijn de volgende: 
a. Het is openbaring van verborgen kennis, die in eerste instantie alleen voor 

ingewijden bestemd is. De vorm van openbaring verschilt van boek tot boek. Het zijn 
visioenen, dromen, het horen van stemmen, hemelreizen. 

b. De taal van de apocalyptische geschriften is geheimzinnig en heeft over het algemeen 
een bijzonder symbolisch karakter. 

c. De auteur verschuilt zich achter een pseudoniem. De meeste apocalyptische boeken 
staan op naam van een gezagsvolle figuur uit de oudheid zoals bv. Daniël, Henoch, 
Ezra, Baruch. 

d. Veelal is sprake van een dualistische tendens. Het gaat om deze wereld en de 
komende. Er is de tegenstelling tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad. 

e. De periodisering van de geschiedenis speelt een belangrijke rol. Daarbij worden 
overzichten van de geschiedenis geboden vanaf de vroege tijd tot het eschaton. Een 
voorbeeld daarvan is de Tien-weken-apocalyps uit 1 Henoch. 

f. Grote aandacht is er voor de wereld van engelen en demonen. Heel het 
wereldgebeuren wordt bepaald door geestelijke machten, hetzij goede hetzij kwade. 

g. In de apocalyptiek gaat het veelal niet alleen om het volk Israël maar ook om heel de 
schepping. Er zit een universalistische tendens in deze literatuur 

h. Sommige elementen worden apocalyptisch genoemd: leringen over opstanding, 
laatste oordeel, hemel en hel, Messias, maar deze komen ook buiten de 
apocalyptische literatuur voor. 

 

De apocalyptische Literatuur 
De voornaamste apocalyptische literatuur verschijnt tussen 200 v C en 100 n C. Ook na 
die tijd verschijnen er nog wel apocalyptische geschriften in Joodse kringen maar deze 
hebben toch niet zo’n grote betekenis als de werken uit de genoemde periode. 

Tot de belangrijkste apocalyptische geschriften uit die tijd behoren: 
a. Daniël, 2e eeuw v C. 
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b. 1 Henoch; een verzameling van een aantal boeken, waarvan het merendeel uit de 2e 
eeuw v C is. 

c. Het boek van de Jubileeën, 2e eeuw v C. 
d. De Sibillijnse Orakels, vanaf 150 v C tot 2e eeuw n C.8 
e. Gedeelten van de Testamenten van de 12 Patriarchen, laatste deel van de 2e eeuw v 

C. 
f. De Psalmen van Salomo, ± 48 v C. 
g. 2 Henoch, 1e eeuw n C. 
h. 4 Ezra, ± 80 n C. 
i. 2 Baruch of de Apocalyps van Baruch, ± 90 n C. 
j. De Hemelvaart van Mozes, 1e eeuw n C. 

Daarnaast zijn ook in de geschriften van Qumran teksten gevonden die apocalyptisch 
van aard zijn. Het zijn niet volledig apocalyptische werken, maar verschillende rollen 
bevatten wel gedeelten die sterk apocalyptisch getint zijn.9 

Ook onder de eerste christenen speelt de apocalyptiek een belangrijke rol. In de 
evangeliën vinden we de apocalyptische redevoeringen (Marcus 13, Matteüs 24-25, 
Lucas 21). Daarnaast speelt in de evangeliën de verwachting van de Mensenzoon een 
grote rol en daarin komt ook een belangrijk apocalyptisch thema naar voren. In het 
Nieuwe Testament is zelfs een volledige apocalyps opgenomen: de Openbaring van 
Johannes, eind 1e eeuw n C. 
 

De oorsprong van de apocalyptiek 
Over de oorsprong van de apocalyptiek bestaan grote verschillen van mening. 
Sommigen zijn van mening dat de apocalyptiek voortkomt uit de profetie. Anderen zien 
naast de profetie de wijsheid als oorsprong. Sommigen zien bij de apocalyptiek 
buitenlandse invloeden en dan met name vanuit Perzië. In alle onderzoeken blijkt de 
profetie zeker ten grondslag te liggen aan de apocalyptiek. Hoewel er tussen beide 
verschillen zijn, is er toch een voortgaande ontwikkeling te bespeuren. Toch is het 
eenzijdig om de profetie als enige oorsprong te zien. Naast de profetie zijn er ook andere 
invloeden zoals die van de wijsheidsliteratuur en zelfs is Perzische invloed mogelijk 
vanuit de ballingschap. De Joodse apocalyptiek staat in een brede context. De 
ontwikkeling van de apocalyptiek is vooral gekomen door de crisis in de Joodse 
samenleving. Het volk leefde onder vreemde heerschappij en werd verdrukt. Dat alles 
was zozeer in strijd met Gods beloften in Thora en Profeten dat er een vernieuwing 
moest komen door de ondergang heen. De apocalyptische geschriften hebben de 
bedoeling om de vromen in hun benarde omstandigheden te bemoedigen. 
 

De apocalyptiek en de Jezusbeweging 
De apocalyptische verwachtingen die leefden in de wereld van Paulus moeten ook 
gezocht worden in de Jezusbeweging. Paulus vond immers zijn basis in die beweging. 
Een aantal thema’s laat het apocalyptisch karakter van het optreden van Jezus zien. 
Daarbij gaat het om wat centraal staat in zijn verkondiging: het Koninkrijk van God is 
nabijgekomen. Op de achtergrond hiervan staat de apocalyptische indeling van de 
geschiedenis in twee perioden: de tijd van het kwade beheerst door de Satan en de tijd 
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waarin God de heerschappij uitoefent. De tweede verwijzing naar het apocalyptisch 
karakter van de optreden van Jezus is te vinden in de verwachting van de Mensenzoon. 
In de evangeliën komen we ook wat wel genoemd wordt de kleine apocalyps tegen. 
Jezus’ rede over de laatste dingen in Matteüs 24, Marcus 13 en Lucas 21 draagt bij 
uitstek een apocalyptisch karakter. Paulus is dus niet alleen beïnvloed door de Joodse 
apocalyptiek maar ook door de apocalyptische achtergrond van de Jezusbeweging 
waarmee hij zich verbonden had. 
 

Paulus als apocalypticus 
In de wereld van Paulus vonden snelle veranderingen plaats door het ontstaan van grote 
rijken. Die tijd van onrust was een voedingsbodem voor de apocalyptiek. Bij Paulus 
vinden we elementen van een apocalyptische eschatologie, b.v. de dag van de toorn, de 
tegenwoordige boze aeon, het einde der eeuwen. Paulus’ leven en werk wordt beheerst 
door zijn ontmoeting met Christus op de weg naar Damascus. Die nieuwe ervaring kan 
hij niet anders weergeven dan in een hem bekend apocalyptisch kader. Soards vat het 
apocalyptisch perspectief van Paulus als volgt samen: ‘Paul, the apostle articulates an 
apocalyptic perspective that has modified in the light of the Christ-event’.10 

In de Joodse apocalyptische geschriften zijn de tegenwoordige boze aeon en de 
komende van elkaar gescheiden. Voor Paulus is bepalend dat in Christus de nieuwe aeon 
al in de oude is doorgebroken. Dit is het ‘reeds’ en het ‘nog niet’ van de nieuwe 
schepping. Enerzijds zijn de mensen onderworpen aan de kwade machten die hen 
verleiden tot zonde en afgoderij, anderzijds hebben de gelovigen zich onderworpen aan 
God die hen brengt tot een leven in gerechtigheid en dienst aan hem. De doorbraak voor 
Paulus is gegeven in het kruis en de opstanding van Christus. 

De spanning tussen het ‘reeds’ en het ‘nog niet’ is bij Paulus ook zichtbaar in de 
tegenstelling tussen ‘vlees’ en ‘geest’. ‘Vlees’ is het menselijk bestaan beheerst door de 
zonde. ‘Geest’ is de beheersende kracht van de nieuwe aeon. Enerzijds leven gelovigen in 
het ‘vlees’, beheerst door de macht van deze aeon, anderzijds leven zij ook in de ‘geest’ 
en kan de kracht van de nieuwe aeon hen beheersen. 

Een bijzondere uitdrukking van Paulus is de term ‘in Christus’. Omdat dit buiten de 
brieven van Paulus nauwelijks voorkomt, is Paulus waarschijnlijk ook de schepper 
daarvan. De uitdrukking heeft twee kanten. Enerzijds is het dat wat God in Christus doet 
en dan gaat het om de bevrijding en verlossing die hij door het werk van Christus 
gebracht heeft. Anderzijds duidt de uitdrukking de nieuwe situatie aan waarin de 
gelovigen leven. Bepalend voor hen is hun verbondenheid met Christus. Mensen zijn in 
Adam of in Christus. Adam en Christus zijn corporatieve figuren die de oude aeon, die 
van de dood, en de nieuwe, die van het leven vertegenwoordigen. In Christus zijn is dan 
behoren tot de nieuwe schepping. Ook hier gebruikt Paulus dus apocalyptische  
categorieën om zijn verkondiging weer te geven. 
 

Hoe ziet Paulus in 1 Tessalonicenzen de komst van de Heer? 

Paulus gebruikt voor de komst van de Heer het woord parousie, parousi/a. Alleen in 1 

Tessalonicenzen gebruikt hij dit woord in dit verband. Paulus stelt zich de komst van de 
Heer voor als die van een heerser die met groot vertoon een stad, behorend tot zijn rijk, 
binnenkomt. Hij verbindt de parousie met de opstanding van Christus. Deze opstanding 
is het begin van het doorbreken van de nieuwe aeon, de parousie is de voltooiing van die 
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nieuwe aeon. De nieuwe aeon is in principe al aangebroken, omdat de machten van de 
oude ontwapend zijn. Maar de overwinning is nog niet ten volle zichtbaar en dat gebeurt 
bij de parousie. Hierin komt tot uitdrukking het ‘reeds’ en het ‘nog niet’ dat kenmerkend 
is voor Paulus’ apocalyptiek. De nieuwe aeon is niet alleen toekomst meer maar voor 
een deel al heden geworden. 

Bij de parousie van de Heer wordt voltooid wat bij de opstanding begonnen is. Dat is 
blijkens 1 Tessalonicenzen 1:10 het gered worden van de komende toorn. De 
verwachting van Gods Zoon uit de hemel, uit Gods verborgenheid, bepaalt ons bij de 
betekenis van zijn opstanding: het gered worden van de komende toorn. 

De parousie betekent ook de onthulling van wat nog verborgen is. Wat de opstanding 
van Christus heeft bewerkt wordt bij de parousie ten volle zichtbaar. Nu lijkt het volgen 
van een gekruisigde Heer nog dwaasheid maar dan zal de wijsheid daarvan blijken. 

Wat de parousie uiteindelijk brengt, is dat de gelovigen voor altijd met de Heer zullen 
zijn, zowel de levenden als de gestorvenen. Daarmee gaat de apostel in op de kwestie die 
bij de Tessalonicenzen speelde. Hoe zat het nu met die gemeenteleden die gestorven 
waren vóór het aanbreken van de parousie? De verkondiging van Paulus heeft geleid tot 
een Nah-erwartung, die geschokt is door het sterven van gemeenteleden. De apostel 
reageert op deze kwestie door te laten zien dat zowel de doden als de levenden de 
parousie zullen meemaken. Op grond van Jezus’ dood en opstanding zullen zij met hem 
zijn. Daarmee wordt verbondenheid met Christus tot uitdrukking gebracht. Met Christus 
zijn is leven in heerlijkheid in de nieuwe aeon. De gelovigen hoeven zich geen zorgen te 
maken om hun overledenen. Er komt geen einde aan hun verbondenheid met Christus. 

Paulus geeft in zijn brief ook vermaningen voor de levenswandel van 
Tessalonicenzen. De vraag is in hoeverre zijn ethische richtlijnen bepaald worden door 
zijn verwachting van de komst van de Heer. Paulus legt nadruk op de heiligheid van de 
gemeente. Dit is in de eerste plaats een cultische term. Heilig wil zeggen dat iets of 
iemand bij God hoort. In 1 Tessalonicenzen heeft heilig te maken met het horen bij God 
en de levenshouding vertonen die daarbij past. Best noemt heiligheid en liefde in 1 
Tessalonicenzen paraplu-woorden voor het geheel van het christelijk handelen.11 Dat is 
mijns inziens een goede karakterisering van het begrip heilig in deze brief. De heiliging 
moet voor de gemeente leiden tot fatsoenlijk gedrag. Het zijn voorschriften die de 
apostel geeft door Jezus Christus. De instructies van Paulus worden bepaald door de 
nieuwe aeon die in Christus is doorgebroken en in die zin zijn ze door Christus gegeven. 
Paulus vermaant de Tessalonicenzen onberispelijk te zijn in heiligheid tegenover God 
onze Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen (1 
Tessalonicenzen 3:13). Het verwachten van de parousie moet de gelovigen erbij bepalen 
dat zij heilig moeten zijn tegenover God. Ook de oproep tot waakzaamheid heeft een 
ethische notie. In het licht van Christus behoren zij de nieuwe aeon toe en dat houdt niet 
alleen in een leven in geloof en hoop maar ook in liefde. De verwachting van de parousie 
is bepalend voor de ethiek. 

De verwachting van de parousie heeft ook te maken het pastoraat van Paulus. Hij wil 
de gemeente versterken en bemoedigen. Dat doet hij vooral door de gelovigen te wijzen 
op de komst van de Heer. In hun vragen met betrekking tot de overledenen mogen zij 
elkaar bemoedigen met de zekerheid dat zij na de parousie voor altijd met de Heer 
zullen zijn. In 1 Tessalonicenzen 5:24 bemoedigt Paulus de gemeente door te verwijzen 
naar de verwachting dat zij bij de parousie vlekkeloos bewaard zullen blijven, omdat 
God, die haar daartoe roept, ook trouw is. 
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De theologie van 1 Tessalonicenzen 

 
In dit hoofdstuk onderzoek ik welke theologische noties er zijn in de Eerste Brief aan de 
Tessalonicenzen. Het voert te ver om te spreken over de theologie van 1 
Tessalonicenzen, omdat de brief daarvoor te beperkt is. Het gaat dus om theologische 
noties die een beeld kunnen geven van de betekenis van deze brief. 

Het eerste dat daarbij aan de orde komt is Paulus’ spreken over God. De 
Tessalonicenzen hebben zich bekeerd van de afgoden tot de levende en waarachtige God 
(1 Tessalonicenzen 1:9). Dit is de God van Israël. De apostel noemt God ook Vader. 
Hoewel dit ook vanuit de Joodse traditie bekend is, is voor Paulus het bijzondere van 
God dat hij de Vader is van Jezus Christus. Centraal in het denken van Paulus over God 
staat dat de God van Israël zijn Zoon heeft opgewekt uit de dood. God is de levende God 
die leven geeft. De God van Israël maakt een nieuw begin met zijn schepping en de 
opwekking Jezus is de doorbraak van dat nieuwe begin. Deze opgewekte Zoon kunnen 
de gelovigen uit de hemel verwachten en dit kan hen troosten die dierbaren verloren 
hebben. 

Van groot belang voor de theologische noties van 1 Tessalonicenzen is de betekenis 
van Christus. In deze brief wordt hij voornamelijk Heer genoemd. Deze titel heeft Paulus 
overgenomen van de eerste volgelingen van Jezus. Voor Paulus is deze titel belangrijk, 
omdat deze wijst op de heerschappij van Christus. Daarin zit ook het verband met de 
parousie. Het komen van de Heer wijst op het aanbreken van zijn heerschappij. 

Eenmaal in deze brief wordt Christus Zoon van God genoemd. De Tessalonicenzen 
verwachten uit de hemel Gods Zoon die hij (God) uit de doden heeft opgewekt. Het 
gebruik van deze titel heeft een eschatologische klank. De Zoon van God is de redder die 
komt. 

Van groot belang met betrekking tot Christus is, dat hij de opgestane is. Dit is de basis 
van de verwachting die de gelovigen mogen hebben. Opstanding is, zoals Beker zegt, 
eindtijdtaal.12 In de opstanding breekt de nieuwe aeon door. Het is het begin van Gods 
bevrijdend en herscheppend handelen. 

Eenmaal wordt in de brief gesproken over Christus’ sterven voor ons (1 
Tessalonicenzen 5:9). De dood van Christus redt ons van de toorn van God. Ter 
vergelijking van de betekenis van Christus’ dood voor ons kan verwezen worden naar de 
dood van de Joodse martelaren in 2 en 4 Makkabeeën. Hun zelfopoffering leidt tot 
verzoening tussen God en het volk Israël. Door de dood van Christus voor hen hebben de 
gelovigen een basis voor hun verwachting. Zij mogen daardoor weten dat God hen niet 
bestemd heeft voor zijn toorn (1 Tessalonicenzen 5:9). De formule is een fundering van 
de bewering dat voor hen die hun vertrouwen op Christus stellen, redding tot stand 
gebracht is door God. Het sterven van Christus voor ons wil de gelovigen moed geven 
om het vol te houden in moeite en dreiging. 

Tot een van de belangrijkste theologische noties van 1 Tessalonicenzen behoort de 
verwachting van Christus. De apostel wijst er herhaaldelijk op hoe die verwachting het 
leven van de gelovigen bepaalt. Zij verwachten Gods Zoon uit de hemel die hen verlost 
van de komende toorn (1 Tessalonicenzen 1:10). Met zijn verkondiging van de komst 
van de Heer in 1 Tessalonicenzen 4:13-18 wil Paulus de gelovigen bemoedigen die 
bedroefd zijn door het sterven van medegelovigen vóór het aanbreken van die komst. De 
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apostel doet dat in apocalyptische taal. Net als de opstanding is de parousie eindtijdtaal. 
In opstanding en parousie worden gebeurtenissen weergegeven in menselijk 
voorstelbare beelden, die zich niet binnen het kader van de menselijke geschiedenis 
laten uitleggen. Het is een verwachting van het handelen van God dat elk 
voorstellingsvermogen te boven gaat. De apostel verkondigt hier dat God in de komst 
van Jezus Christus mensen niet aan hun lot over laat, zelfs niet als ze gestorven zijn. In 
deze verwachting zit de spanning tussen het reeds en het nog niet. Door de opstanding 
van Christus zijn de gelovigen al betrokken in het nieuwe leven. Toch moeten zij nog 
lijden en dood verduren. De verwachting van Christus moet hen moed geven om te 
volharden en niet vast te blijven zitten in oude wereldse patronen. Leven in verwachting 
doet de gelovigen open staan voor dat wat boven hen uitgaat. 

In de verkondiging aan de Tessalonicenzen gaat het om twee theologische noties: de 
vermaning en de troost. De apostel sluit een paar belangrijke stukken in zijn brief af met: 
vermaant/troost elkaar met deze woorden (1 Tessalonicenzen 4:18 en 5:11). Bij beide 
noties speelt de eschatologie een belangrijke rol. 

De apostel roept de gelovigen op tot een levenswandel die past bij het dienen van de 
levende en waarachtige God en het verwachten van zijn Zoon uit de hemel. Hun 
levenshouding dient bepaald te worden door de verwachting van de komst van de Heer. 
Centraal daarbij staat het begrip heiliging. De apostel bidt om hun heiliging dat zij heilig 
zijn bij de komst van de Heer. Dat is een leven van waakzaamheid, dat hierin bestaat dat 
zij leven in geloof, liefde en hoop. Dit is niet alleen een zaak van gebod. De gelovigen 
mogen verwachten dat de God en Vader van Jezus Christus in hen werkt, wanneer zij 
zich voor hem openstellen. 

In zijn brief wil de apostel de gelovigen ook troosten. Zij verkeren in moeilijke 
omstandigheden. Er is sprake van druk en vervolging. Er sterven gelovigen, mogelijk als 
slachtoffers van verdrukking. Hij troost hen door te wijzen op de komst van Christus die 
bevrijding brengt. Zij mogen uitzien naar de voltooiing van Gods overwinning. 

De theologie van 1 Tessalonicenzen kan getypeerd worden als een theologie van de 
hoop. Die hoop is gewekt door wat de God van Israël in en door Jezus Christus gedaan 
heeft. In de opwekking van Jezus Christus heeft hij het begin gegeven van zijn bevrijding 
en gelovigen mogen uitzien naar de voltooiing daarvan. Die hoop kan de gelovigen 
helpen om in alle moeite en strijd door te gaan met een leven in geloof en liefde. 
 

Analyse van preken 

In dit hoofdstuk heb ik een analyse gemaakt van de preken over de teksten uit 1 
Tessalonicenzen. Dit heb ik gedaan aan de hand van de volgende thema’s: de toekomst, 
de apocalyptiek, de context van de Bijbeltekst verbonden met het leven van nu, de troost 
en vermaning. Deze thema’s heb ik gekozen, omdat juist deze het zijn die duidelijk 
maken, hoe de preken met deze Bijbelteksten omgaan. 

Met betrekking tot de toekomst komen er in de preken twee benaderingen voor. De 
eerste gaat uit van een concreet komen van Christus aan het eind van de geschiedenis. 
Dit betekent niet dat de preken daar details over geven, omdat de verwachting van de 
komst van de Heer ten dele weergegeven wordt in beeldtaal. De tweede benadering 
houdt in dat er geen of nauwelijks een ingrijpen van God aan het eind van de 
geschiedenis is. Daarnaast komt in de preken de toekomst ook ter sprake als leven na de 
dood. Met name gebeurt dit in preken die gehouden zijn op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, wanneer in de kerk de overledenen herdacht worden. Daarbij wordt in de 
preken met name aandacht gegeven aan het oordeel. Met betrekking tot dat oordeel zijn 



er twee benaderingen. De eerste ziet dit als een reëel gebeuren, de tweede ontkent de 
realiteit ervan. In beide benaderingen willen de preken de hoorders doordringen van de 
ernst van hun verantwoordelijkheid, waarbij ze hen ook willen bemoedigen door hun 
hoop te geven en vertrouwen. 

De apocalyptiek heb ik onderzocht aan de hand van de volgende apocalyptische 
motieven: rechtvaardiging, universalisme, dualisme en nabijheid. Deze heb ik gekozen, 
omdat deze motieven een centrale rol spelen in de apocalyptiek. 

De rechtvaardiging heeft in de preken vooral te maken met het laatste oordeel. Dit 
gebeurt niet om de hoorders angst aan te jagen maar om hen te bemoedigen. God wil 
hen redden uit het oordeel. In de rechtvaardiging gaat het om Gods vaste belofte tot 
bevrijding en vernieuwing van zijn schepping. 

Bij het universalisme gaat het om een verwachting voor heel de schepping. Met 
betrekking tot dit motief vinden we in de preken twee benaderingen. Enerzijds worden 
de apocalyptische teksten als voorspellingen gezien en zal het in de toekomst gaan 
volgens het scenario dat de Bijbelteksten aangeven. Tegelijkertijd geven deze preken 
ook wel aan dat het in apocalyptische teksten om de eindtijd gaat en daarom onze 
geschiedenis en werkelijkheid te boven gaat. Anderzijds worden apocalyptische teksten 
louter als beeldtaal gezien die niets met concrete verwachtingen te maken hebben. Bij 
deze benadering geven de preken aan dat apocalyptische taal tot een verouderd 
wereldbeeld hoort en daarom anders geïnterpreteerd moet worden dan als een 
verwachting van een geheel nieuwe wereld. 

Het dualisme vinden we in de preken op twee manieren. Enerzijds de tegenstelling 
licht – duisternis. Anderzijds de tegenstelling deze aeon en de komende, deze wereld en 
de komende wereld. Wat betreft de eerste tegenstelling wijzen de preken op het licht dat 
in Jezus Christus verschenen is en alle duisternis verdrijft. Tegelijk klinkt in deze preken 
de oproep aan de hoorders om in dat licht te leven en zich niet door het donker, dat er in 
allerlei vormen kan zijn, te laten bepalen. Het dualisme in de tegenstelling tussen deze 
aeon en de komende vinden we in de preken, wanneer gesproken wordt over de 
verwachting van de nieuwe wereld. Bij dit dualisme speelt de spanning tussen ‘het reeds 
en het nog niet’ ook een rol. Aan de ene kant mogen de gelovigen al leven in dat licht als 
kinderen van het licht en iets ervaren van die nieuwe wereld, aan de andere kant 
ontbreekt er nog veel in hun leven, omdat ze te maken hebben met tekortkomingen, 
lijden en dood. 

De nabijheid van de komst van Christus speelt een belangrijke rol in 1 
Tessalonicenzen. De parousie staat voor de deur. Het probleem is dat we inmiddels 
tweeduizend jaar verder zijn en de parousie niet gekomen is. In de preken vinden we 
twee benaderingen van deze problematiek. Enerzijds benadrukken preken dat Paulus 
zich niet vergist heeft in zijn spreken over de nabijheid van de komst van de Heer, 
anderzijds wordt de nabijheid van de parousie gerelativeerd en geherinterpreteerd. 
Daarbij moet wel geconstateerd worden dat maar weinig preken werkelijk ingaan op de 
spanning die het uitblijven van de parousie oproept. Dit leidt tot de conclusie dat 
tegenwoordig in de kerken het uitblijven van de parousie niet als een probleem ervaren 
wordt. 

De apocalyptische geschriften verwachten de uiteindelijke bevrijding van God en 
daarmee geven zij uitdrukking aan de centrale plaats van hun geloof in God. Ook preken 
brengen God ter sprake. Dingemans zegt: ‘De eigenlijke vraag, waarom het gaat bij 
preken, is de vraag hoe men – binnen het vragenveld van de hoorders – God ter sprake 



kan brengen in een tijd waarin God allesbehalve vanzelfsprekend is’.13 In het kader van 
de apocalyptiek komt in de preken God ter sprake als de God die handelt in het verleden, 
het heden en de toekomst. Zijn handelen in het verleden betreft in de preken zijn 
schepping en zijn openbaring in Jezus Christus. Bij Gods handelen in het heden brengen 
de preken hem ter sprake als de God die kracht geeft. Gods handelen in de toekomst 
betreft zijn bevrijdend ingrijpen, waarnaar de gelovigen vol verwachting mogen uitzien. 
Daarbij wordt ook verwezen naar Gods schepper-zijn. Omdat hij de schepper is, kan hij 
ook nieuw leven scheppen, zelfs in de situatie van de dood. Bij het spreken over Gods 
handelen in heden en toekomst vinden we in de preken twee benaderingen. In de eerste 
spreken de preken over een concrete verwachting van Gods ingrijpen in de 
geschiedenis. In de tweede wordt zijn handelen in de geschiedenis ontkend. In die 
preken is God slechts een naam die betekenis geeft aan wat voor mensen wezenlijk is of 
komt God alleen maar voor in verbinding met andere begrippen zoals Gods koninkrijk of 
Gods heilzame orde. In hun spreken over God willen de preken openheid voor God 
teweegbrengen en daarmee de hoorders hoop geven op de toekomst. 

Omdat de preken teksten uit 1 Tessalonicenzen als uitgangspunt hebben, speelt de 
situatie in Tessalonica van die tijd een belangrijke rol. Die situatie uit de eerste eeuw na 
Christus is een andere dan die van de hoorders van de preken in de 21e eeuw na 
Christus. De preken gaan op twee verschillende manieren in op de situatie in 
Tessalonica, zoals die in de brief voorkomt. In de eerste gaan de preken uit van het gelijk 
blijven van het probleem van de Tessalonicenzen en dat van de gelovigen in deze tijd. Zij 
stellen de situatie van de gemeente van Tessalonica gelijk met die van de gemeenten van 
nu. Bij de tweede manier wordt de situatie in Tessalonica niet of nauwelijks genoemd en 
het probleem van de Tessalonicenzen meteen vertaald naar een vraag van nu. 

Het grootste probleem van de Tessalonicenzen was de vraag naar het lot van hen die 
gestorven waren vóór de parousie. Met name de preken die gehouden zijn op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar bij het gedenken van de overledenen gaan op dit probleem 
in. Daarbij komt de vraag aan de orde wat er met de overledenen gebeurt. In de preken 
zien wij vier benaderingen. De eerste benadering wijst op de opstanding van de doden 
aan het eind der tijden, die als een concreet gebeuren verwacht wordt. De tweede 
benadering geeft op de vraag naar het lot van de overledenen geen antwoord, omdat er 
in de Bijbel allerlei voorstellingen over het leven na de dood voorkomen en geen 
daarvan als de enig juiste gezien kan worden. De derde benadering spreekt in dit 
verband over het oordeel van God dat mensen na de dood te wachten staat. Deze preken 
willen de hoorders waarschuwen en hen aansporen om de Heer te blijven verwachten. 
De vierde benadering richt zich niet zozeer op het lot van de overledene zelf maar op de 
situatie van hen die met hen verbonden zijn. Deze preken willen troost brengen en 
bemoediging. 

In 1Tessalonicenzen spelen troost en vermaning een belangrijke rol. De preken 
sluiten aan bij deze brief aan de Tessalonicenzen en zijn er bijna allemaal op gericht om 
troost en vermaning te bieden. De troost is gericht op situaties van verdriet. Dit gebeurt 
met name in de preken die gehouden zijn bij het gedenken van de overledenen. 
Daarnaast is de troost gericht op crises in het leven van de hoorders. En dat kunnen 
zowel crises in de samenleving als in het persoonlijk leven zijn. In 1 Tessalonicenzen 
wordt de troost bepaald door de verwachting van de komst van Christus. In de preken 
vinden we enerzijds een benadering die aansluit bij 1 Tessalonicenzen door ook de 
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troost te laten bepalen door de verwachting van de komst van Christus. Anderzijds 
speelt bij de troost die verwachting geen rol. 

Bij de vermaningen vinden we in de preken enerzijds de waarschuwing voor Gods 
oordeel, anderzijds zijn de vermaningen gericht op de levenshouding. Daarin klinkt de 
oproep tot levensheiliging. Dit is zowel gericht op het persoonlijk leven als op de 
verantwoordelijkheid voor de samenleving. De vermaningen worden in de preken 
eensdeels bepaald door de verwachting van de komst van de Heer, anderdeels speelt die 
verwachting met betrekking tot de vermaning geen rol. 

Wanneer wij conclusies trekken met betrekking tot de omgang met de apocalyptiek in 
de preken zien wij vier benaderingen. In de eerste wordt aangegeven dat het 
apocalyptisch wereldbeeld bevreemdend is voor de hoorders. Vanuit alle modaliteiten 
in de kerken wordt de problematiek van apocalyptische teksten voor de verkondiging 
erkend. In de tweede benadering uiten de preken zich niet of nauwelijks over de 
vreemdheid van de apocalyptische teksten. Ze gaan uit van de betrouwbaarheid van 
deze teksten en van de realiteit van de daarin uitgesproken verwachtingen. Deze 
benadering komt voor in gemeenten met een meer behoudende Schriftbeschouwing. In 
de derde benadering wordt niets met de apocalyptiek gedaan en wordt deze geheel of 
bijna geheel genegeerd. De vierde benadering gebruikt wel de apocalyptiek maar geeft 
daaraan een andere interpretatie. Het bevreemdend karakter van de apocalyptiek wordt 
in de preken met enkele uitzonderingen wel aangegeven. In kerken met een meer 
behoudende Schriftbeschouwing worden de apocalyptische elementen tot op zekere 
hoogte letterlijk genomen, in pluralistische PKN-gemeentes en vrijzinnige gemeentes 
worden ze genegeerd of geherinterpreteerd. 

Wanneer wij zien naar de omgang van de preken met de Bijbelteksten, kunnen we 
vaststellen dat de situatie waarin de preek gehouden is, de omgang met de Bijbeltekst 
bepaalt. Dit is duidelijk in de preken die gehouden zijn bij het gedenken van de 
overledenen. De situatie van rouw en vragen met betrekking tot de dood bepalen de 
benadering van de Bijbeltekst. De preken kiezen uit de tekst datgene waarmee de 
predikanten iets kunnen in de verkondiging bij die bijzondere gelegenheid en daarbij 
speelt de hoop een belangrijke rol. 

Waarop de preken niet of nauwelijks ingaan is de nabijheid van de parousie. De reden 
daarvoor is dat er sinds het schrijven van de brief aan de Tessalonicenzen al 
tweeduizend jaar voorbijgegaan is en de parousie niet gekomen is. Dat maakt het 
moeilijk om de nabijheid van de parousie te blijven benadrukken. De verwachting blijft 
in de preken wel een rol spelen maar zonder details. Het gaat erom de hoorders voor te 
houden dat zij open staan voor Gods toekomst, hoe dat ook zal zijn 
 

Evaluatie van het onderzoek 

 

Het gebruik van exegese in de preek 
In deze paragraaf heb ik een evaluatie gegeven van het gebruik van de exegese in de 
onderzochte preken. Dat heb ik vergeleken met een aantal commentaren en met de 
resultaten van mijn onderzoek. 

Ik heb patronen gevonden in de exegese die in een aantal van de preken voorkomen. 
Dat zijn de historische context van 1 Tessalonicenzen en de specifiek Joodse context. 
Daarnaast zijn er een aantal centrale begrippen in deze brief die in de preken uitgewerkt 
worden. Dat zijn de volgende begrippen: dankbaarheid, heiliging, hoop, de komst van 



Christus, licht en duister en dag en nacht. De historische context en de specifiek Joodse 
context worden in een apart blokje weergegeven, de centrale begrippen worden in het 
geheel van de preek uitgelegd in de betekenis die zij voor de hoorders van de preek 
hebben. 

Er zijn verschillen in het voorkomen van deze patronen. De historische context van de 
brief wordt in het merendeel van de preken aangeroerd, de specifiek Joodse context 
maar in drie. Dat betekent dat het merendeel van de preken geen aandacht schenkt aan 
de specifiek Joodse context. 

Bij de exegese van de centrale begrippen is er een opmerkelijk verschil tussen de 
preken. Met uitzondering van het begrip dankbaarheid hebben alle genoemde centrale 
begrippen een eschatologische en apocalyptische betekenis. Een aantal van deze preken 
legt deze begrippen in eschatologische en apocalyptische zin uit, andere preken doen 
dat niet. Daaruit moet geconcludeerd worden dat in de exegese de preken juist ten 
aanzien van de apocalyptiek verschillen. 
 

Het gebruik van apocalyptiek in de preek 
In deze paragraaf evalueer ik hoe de preken met de apocalyptiek zijn omgegaan. 
Daarnaast heb ik het homiletisch gebruik van apocalyptische teksten besproken. Tot slot 
ben ik nagegaan wat de specifieke uitdagingen zijn van het preken over een 
apocalyptische tekst. 
 

Evaluatie van de apocalyptiek 
In deze paragraaf heb ik geëvalueerd wat de preken met de apocalyptiek hebben gedaan. 
Allereerst heb ik geëvalueerd hoe de preken de apocalyptische Bijbelteksten gebruikt 
hebben. Daarbij heb ik drie manieren van gebruik van deze teksten gezien. De eerste is 
het negeren van deze teksten. Een aantal preken, die van dezelfde predikant zijn, 
negeren deze teksten, hoewel er zeker aanleiding is om er aandacht aan te besteden. Ik 
heb geconstateerd dat de reden daarvan is de vreemdheid van deze teksten, die 
voorstellingen uit een andere wereld en een andere tijd behelzen. Bij het verzamelen 
van preken over deze teksten heb ik ook vastgesteld dat er weinig over deze 
apocalyptische teksten uit 1 Tessalonicenzen gepreekt wordt, omdat verschillende 
predikanten mij berichten geen preken over deze teksten te hebben. Dat zal ongetwijfeld 
ook met de vreemdheid van deze teksten te maken hebben. Ten tweede heb ik 
geconstateerd dat deze apocalyptische Bijbelteksten in de preek gebruikt worden als 
voorspelling. Een aantal preken zien deze teksten als beschrijving van wat de gelovigen 
mogen verwachten. Ik heb vastgesteld dat deze preken de apocalyptische Bijbelteksten 
meer eschatologisch gebruiken dan apocalyptisch. In de apocalyptische teksten gaat het 
om het einde van de geschiedenis en dit is geen scenario van de toekomst. De 
apocalyptische teksten geven verwachtingen voor de toekomst maar doen dat met 
zodanige beelden dat daar geen concrete verwachting uit op te maken is. Ten derde heb 
ik geconstateerd dat de apocalyptische Bijbelteksten in de preek gebruikt worden als 
symbool. Zij zijn een symbool van wat de hoorders van de preek in hun leven kunnen 
meemaken, b.v. schokkende veranderingen. Dit kan aansluiten bij de apocalyptiek die de 
huidige aardse omstandigheden wil verklaren vanuit de bovennatuurlijke wereld. De 
apocalyptiek wil die aardse omstandigheden echter ook verklaren vanuit de toekomst. 
Dit betreft de eindtijdverwachting, die een transcendent karakter heeft. Ook 
eindtijdverwachting is toekomstverwachting. Dit betekent dat de apocalyptische 



Bijbelteksten niet louter symbool zijn. Ook hier moet weer rekening gehouden worden 
met het ‘reeds en nog-niet’ van de nieuwe aeon.14 

Vervolgens evalueer ik de betekenis die in de preek gegeven wordt van de 
apocalyptische Bijbeltekst aan de hoorder van nu. Een groot aantal preken geven aan die 
tekst de betekenis van bemoediging. Dit geldt vooral in situaties van rouw en verdriet. 
De bemoediging is dat de gelovigen hoop mogen hebben. Dit sluit aan bij de bedoeling 
van 1 Tessalonicenzen. De apostel wil de gelovigen bemoedigen in hun moeilijke 

omstandigheden. Het werkwoord parakale/w in de zin van bemoedigen speelt in de 

brief een belangrijke rol. Andere preken geven aan de apocalyptische Bijbeltekst voor de 
hoorder van nu de betekenis van waarschuwing. Zij waarschuwen de hoorders voor het 
komende oordeel en wijzen erop dat zij verloren gaan, wanneer ze Christus niet 
aanvaarden. Sommige preken zeggen alleen dat je verantwoording moet afleggen voor 
de Heer. Nu is er in de apocalyptiek zeker sprake van gericht, maar dat is niet bedoeld 
als waarschuwing. De apocalyptische geschriften willen de trouwe gelovigen die zich 
houden aan de Thora bemoedigen door te laten zien dat de goddelozen en heidenen die 
hen verdrukken ten onder zullen gaan. Ook in 1 Tessalonicenzen betekent de 
apocalyptische Bijbeltekst meer bemoediging dan waarschuwing. Een aantal preken 
geeft aan de apocalyptische Bijbeltekst voor de hoorder van nu de betekenis van bron 
van inspiratie. Daarbij gaat het niet om de concrete inhoud van de Bijbelteksten maar 
om de inspiratie die zij de hoorders kunnen geven voor nieuwe mogelijkheden in hun 
leven. Zij geven nieuwe inzichten en wijzen op nieuwe wegen. Dit geldt vooral voor 
hoorders die op de een of andere wijze vastgelopen zijn in hun leven. Daarmee geven zij 
de apocalyptische Bijbeltekst een nieuwe betekenis. De vraag is: sluit die aan bij de 
oorspronkelijke? De apocalyptiek wijst op een gebeuren van de eindtijd dat kosmisch-
universeel en definitief is. Het gaat om een transcendente werkelijkheid. Paulus laat in 
zijn brief aan de Tessalonicenzen zien dat die transcendente werkelijkheid betekenis 
heeft voor de situatie van de gelovigen. De apocalyptische Bijbelteksten wijzen op 
onverwachte mogelijkheden die ons begrip te boven gaan. Daarmee kunnen ze 
aanleiding geven tot nieuwe mogelijkheden. 

Vervolgens heb ik geëvalueerd wat de verkondiging van de apocalyptische 
Bijbelteksten in de preken is voor de hoorder van nu. Een groot aantal preken 
verkondigen de hoorders op basis van de apocalyptische Bijbelteksten dat zij hoop 
mogen hebben. Zij mogen uitzien naar een nieuwe toekomst. Het is de hoop op een 
nieuwe tijd en een nieuwe wereld. De hoorders mogen uitzien naar het voor altijd met 
de Heer zijn. Daarmee sluiten deze preken aan bij de thematiek van de brief. De hoop 
speelt een centrale rol in 1 Tessalonicenzen. De gelovigen mogen hopen dat zij in 
verdrukkingen en situaties van dood en ondergang toekomst hebben. De theologie van 1 
Tessalonicenzen kan getypeerd worden als een theologie van de hoop.15 In een aantal 
preken behelst de verkondiging van de apocalyptische Bijbelteksten aanwijzingen voor 
het gedrag van de hoorders. Deze teksten zijn aansporingen aan de hoorders om te leven 
overeenkomstig de wil van God. Het begrip heiliging speelt daarbij een rol. Daarmee 
sluiten deze preken aan bij wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Tessalonicenzen. De 
apostel legt daarbij de nadruk op de heiliging van de gelovigen. Het uitgangspunt van de 
richtlijnen die hij geeft is de verwachting van de parousie. Omdat de gelovigen uitzien 
naar de parousie, moeten zij nu al gestalte geven aan de nieuwe aeon die in Christus 
gekomen is en wacht op de voltooiing. Andere preken verkondigen op basis van de 
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apocalyptische Bijbelteksten Gods definitieve overwinning op de machten van dood en 
ondergang. Zij verkondigen Gods blijvende liefde en een nieuwe wereld die door vrede 
en gerechtigheid bepaald wordt. Deze verkondiging sluit aan bij de verwachting van 
Paulus. Zijn spreken over de parousie in 1 Tessalonicenzen is een verkondiging van 
Gods definitieve overwinning. Terwijl de preken nadruk leggen op de nieuwe aarde die 
God doet komen, wordt die in 1 Tessalonicenzen niet genoemd. Gods overwinning 
betekent daar dat de gelovigen altijd met de Heer zullen zijn. Wat dat inhoudt vult de 
apostel niet concreet in. 

Dit onderzoek laat zien dat het gebruik van de apocalyptiek in de preken zeer 
verschillend is. Enerzijds wordt zij als onbruikbaar voor deze tijd genegeerd, anderzijds 
wordt zij of als een reële verwachting of als symbolisch opgevat. Het merendeel van de 
preken sluit wel bij de teksten van de brief aan de Tessalonicenzen aan. Soms leggen de 
preken accenten op thema’s die geen of nauwelijks een rol spelen in de brief. Het 
onderzoek toont aan dat in de preken ook nieuwe betekenissen gegeven worden aan de 
apocalyptische Bijbelteksten. 
 

Het homiletisch gebruik van de Bijbeltekst 
In deze paragraaf heb ik het homiletisch gebruik van de Bijbeltekst en met name de 
apocalyptische tekst besproken. Ik heb daartoe homiletische literatuur onderzocht 
gericht op de vraag welke betekenis de Bijbeltekst en met name de apocalyptische tekst 
kan hebben voor de hoorders van deze tijd en in deze samenleving. Dit heb ik 
vergeleken met de in het onderzoek betrokken preken. 

Daarbij moet wel geconcludeerd worden dat de homiletische literatuur heel weinig 
ingaat op apocalyptische Bijbelteksten. Alleen Bohren wijdt in zijn homiletiek een 
paragraaf aan de apocalyptische preek.16 Daarbij moet ook genoemd worden de studie 
van Jacobsen, die in zijn geheel betrekking heeft op de apocalyptische prediking.17 

In deze paragraaf heb ik allereerst de verhouding onderzocht tussen Bijbeltekst en 
preek, en dan vooral de apocalyptische Bijbeltekst, met name zoals die gevonden wordt 
in 1 Tessalonicenzen. Ik onderscheid daarbij drie thema’s: 1. Geschiedenis en actualiteit, 
2. De preek als dialoog tussen tekst en hoorder, 3. De preek als verkondiging-op-basis-
van-de-Bijbeltekst van wat God doet. 

Bij het thema Geschiedenis en actualiteit gaat het om de vraag: hoe kan een 
historische tekst betekenis hebben voor nu? Dit is een vraag die zeker ook geldt voor 1 
Tessalonicenzen, een brief die ongeveer 50 n C aan een concrete gemeente geschreven is 
en ingaat op de vragen en omstandigheden van die gemeente. 

Een aantal homileten ziet de verbinding tussen toen en nu in een voortgaande 
interpretatie van de tekst. Paulus gebruikt b.v. in 1 Tessalonicenzen apocalyptische taal 
en interpreteert die met het oog op de situatie in de gemeente van Tessalonica. Volgens 
Buttrick gaat het daarbij niet om de inhoud maar om de structuur.18 In de homiletische 
analyse moet de vraag beantwoord worden, wat de beweging van de tekst is en wat de 
schrijver probeert te bereiken bij zijn hoorders of lezers. Long gebruikt het beeld van de 
getuige. De prediker moet getuigen van wat hij of zij gehoord heeft in de Bijbelse 
teksten. De prediker luistert naar een stem, hopend op de ontmoeting met God door de 
tekst.19 Daarbij moeten de woorden van de Bijbel wel geïnterpreteerd worden als 
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producten van hun tijd. In de opvatting van deze homileten moet de betekenis van de 
tekst uit het verleden voor hoorders van nu gezocht worden in de vraag wat de schrijver 
wilde bereiken bij zijn lezers. De prediker moet de tekst zo interpreteren  dat hij of zij 
dat wat de schrijver wilde bereiken bij zijn lezers hij of zij ook wil teweegbrengen bij 
zijn of haar hoorders. Zoals Christus werkt in de gelovigen van Tessalonica, zo kan hij 
dat ook doen in de hoorders van de preek. En op die wijze is de prediker, om met Long 
te spreken, getuige van Christus en laat hij of zij weten wat hij of zij gehoord heeft.20 

De onderzochte preken erkennen voor het grootste deel de discrepantie tussen de 
apocalyptische Bijbelteksten en deze tijd. Ze verschillen in de wijze waarop ze ermee 
omgaan. Sommige preken relativeren met erkenning van de vreemdheid van de teksten 
de verschillen en verkondigen de verwachtingen van de Bijbeltekst als concrete 
gebeurtenissen. Daarbij gaan zij niet in op het door de natuurwetenschappen 
veranderde wereldbeeld in onze Westerse wereld. Andere preken vertalen de situaties 
van toen in de lijn van Buttrick en Long naar situaties van nu. Zij leggen meer nadruk op 
de voortgaande interpretatie van de apocalyptische Bijbeltekst en geven weer wat de 
tekst toen zei en wat ze nu zegt in andere omstandigheden. Door te getuigen van wat ze 
in de tekst gehoord hebben willen ze een brug slaan tussen geschiedenis en actualiteit. 

Een aantal homileten ziet de verhouding tussen Bijbeltekst en preek als een dialoog 
tussen tekst en hoorder. De predikant is dan om met Dingemans te spreken een hoorder 
onder de hoorders.21 Er vindt in de preek een gesprek plaats tussen Bijbeltekst en 
hoorder, waarbij het gaat om het delen van levens- en geloofservaring. De ervaringen 
die ten grondslag liggen aan de Bijbeltekst kunnen in het leven van de hoorders 
ervaringen geven die hun situatie in een geheel nieuw licht plaatsen. Hirschler geeft aan 
dat de ervaringen van de eerste discipelen en de eerste gemeente met Jezus Christus een 
beslissende  ontsluitingssituatie geven, die ook nu voor mensen een nieuw licht kan 
werpen op hun situatie.22 

Hoewel de homileten die de verhouding tussen Bijbeltekst en preek als een dialoog 
tussen tekst en hoorder zien, niet spreken over apocalyptische teksten, kunnen deze 
teksten ook vanuit die dialoog benaderd worden. Alle voorgangers zijn erop uit de 
hoorders van hun preek de tekst te doen verstaan en houden daarom rekening met hun 
omstandigheden. Toch zijn er grote verschillen tussen de preken, wanneer het gaat om 
de dialoog tussen tekst en hoorder. Sommige leggen sterk de nadruk op de tekst als het 
Woord van God, dat aanvaard moet worden. Dan vindt er geen gesprek plaats tussen 
tekst en hoorder. Een aantal preken is gehouden op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar waarop de overledenen herdacht werden. Deze gaan in op de dood en het gemis van 
geliefden. De ervaringen van de Tessalonicenzen in de brief worden betrokken op de 
ervaringen van de hoorders. Andere preken gaan nadrukkelijk in dialoog met de 
Bijbeltekst en zoeken de geloofservaring die aan die tekst ten grondslag ligt. Zo kan b.v. 
het onverwachte van de parousie licht werpen op de crisissituaties van deze tijd. Zij 
laten zien dat de dialoog tussen tekst en hoorder goede mogelijkheden geeft om de tekst 
verstaanbaar te maken voor hoorders van nu. 

Met betrekking tot de verhouding tussen Bijbeltekst en preek speelt ook de 
verkondiging van wat God doet een belangrijke rol. In Bijbeltekst en preek gaat het om 
wat God doet. De Bijbeltekst herinnert aan het woord van God. In 1 Tessalonicenzen 
4:15 spreekt de apostel de gemeente van Tessalonica aan met een woord van de Heer: 
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Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, (Tou=to ga\r u9mi=n le/gomen 
e0n lo/gw| kuri/ou). Dit woord is de belofte die God doet, zoals Bohren zegt.23 Het is de 

verkondiging van de God die alles nieuw maakt. Van daaruit kan de predikant Gods 
belofte toepassen in de huidige levensomstandigheden en daarin laten zien wat God nu 
doet op basis van wat de tekst zegt. Hierbij gaat het niet om het schema belofte – 
vervulling. De belofte biedt telkens nieuwe, verrassende uitzichten en is niet afhankelijk 
van de historische omstandigheden en voorstellingen, zoals Moltmann betoogt.24 Dit 
woord van de belofte betekent geen lijdzaam afwachten van wat God doet, maar houdt 
voor de hoorders in dat zij zich richten naar die belofte en zo op weg gaan naar Gods 
toekomst. 

In het merendeel van de onderzochte preken speelt de verkondiging van wat God 
doet een belangrijke rol. Zij verschillen in de uitwerking daarvan. In een aantal preken is 
wat God doet: spreken. Hij spreekt mensen aan. Andere preken leggen er de nadruk op 
dat God kracht geeft in het leven van mensen, waardoor zij verder kunnen of het leven 
kunnen leiden dat God van hen vraagt. Veel preken wijzen op de beloften van God welke 
voor een deel te maken hebben met de komst van Christus aan het eind der tijden. 
Verschillende preken herinneren hierbij aan de opstanding van Christus. Omdat God 
Christus heeft opgewekt uit de dood, mag verkondigd worden hoe hij alles nieuw zal 
maken. De preken verschillen in wat van God verwacht wordt. Een aantal verwacht de 
letterlijke vervulling van de beloften, een ander deel ziet de belofte als een bron van 
inspiratie voor het dagelijks leven. Bij het herdenken van de doden heeft de belofte van 
God vooral te maken met het leven na de dood. 

Vervolgens heb ik in deze paragraaf het theologisch verstaan van apocalyptische 
teksten onderzocht. Het onderzoek betreft de vraag, welke theologische concepten 
vanuit apocalyptische teksten een rol spelen in de verkondiging. Daarbij onderscheid ik 
drie thema’s: 1. De taal van apocalyptische teksten. 2. Apocalyptische teksten met 
betrekking tot de wereld. 3. Apocalyptische teksten met betrekking tot de mens. 

De taal van apocalyptische teksten heeft een theologische betekenis. De 
apocalyptische taal maakt gebruik van metaforen en spreekt in beelden. Ze verwijst naar 
een transcendente werkelijkheid. De vraag is: hoe moet deze taal verstaan worden? 
Jacobsen spreekt over de kosmische strekking van apocalyptische taal. Deze is het 
kosmische symbool van een maatschappelijke wereld die zichzelf projecteert in een 
hemelse. Deze taal laat zien dat gefixeerde sociale werelden niet voor altijd vast hoeven 
te staan.25 Ook Grözinger stelt dat de metafoor uitgaat van de menselijke werkelijkheid 
maar die tegelijkertijd te boven gaat. Daarmee zet zij die werkelijkheid in een nieuw 
licht.26 De apocalyptische taal stelt deze wereld onder kritiek en ziet uit naar een nieuwe 
wereld. 

Het merendeel van de onderzochte preken erkent wel het beeldkarakter van de 
apocalyptische taal, maar verschilt onderling met betrekking tot de reikwijdte van de 
metaforen. Sommige stellen dat de beelden wel vertellen wat er in de toekomst gaat 
gebeuren maar dat het alleen ontbreekt aan precieze informatie. Anderen zien in de 
apocalyptische taal alleen maar beeldtaal waarin het gaat om symbolen. De opvatting 
dat apocalyptische taal gebruikt wordt om kritiek te leven op de bestaande wereld komt 
nauwelijks naar voren in de onderzochte preken. De preken geven niet of nauwelijks aan 
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waartoe de metaforen in de apocalyptische taal gebruikt worden. Het is of realiteit of 
beeld. De theologie van de apocalyptische taal komt dus slechts in beperkte mate naar 
voren in de preken. 

De apocalyptische teksten kunnen ook gebruikt worden om de wereld te duiden. 
Jacobsen wijst in dat verband op de kosmische strekking van apocalyptische teksten, de 
‘cosmic scope’.27 Dit heeft te maken met de overtuiging dat de Schepper God ook de 
Verlosser God is en dat daarom schepping en verlossing met elkaar te maken hebben. De 
schepping en de verlossing van de wereld hangen samen. Dit heeft te maken met de 
opstanding van Christus, die de basis is van de verwachting voor de toekomst van de 
schepping. Centraal in apocalyptische teksten staat de verwachting van een nieuwe 
wereld. De apocalyptische teksten maken duidelijk dat de wereld met zijn onrecht, 
narigheid en dood niet zo hoeft te blijven. Zo zijn de apocalyptische teksten een middel 
om de wereld te duiden.  

De onderzochte preken geven weinig aandacht aan de wereld en de 
wereldomstandigheden. Hoewel er alle reden is om na de aanslagen van 11 september 
2001 de wereld apocalyptisch te duiden, gebeurt dit in de preken nauwelijks. Wanneer 
er gesproken wordt over de angsten die de apocalyptische teksten kunnen veroorzaken, 
heeft dit meestal een persoonlijk karakter als angst voor het oordeel of blijft het juist 
algemeen. De hoop speelt in de preken een belangrijke rol maar wordt voornamelijk 
verbonden met het leven na de dood. Slechts een paar preken schenken aandacht aan de 
wereld, waarbij het gaat om de nieuwe wereld waar Christus zal regeren en om Gods 
bevrijding van zijn schepping, die leidt tot het weer normaliseren van de betrekkingen 
tussen mensen. In het algemeen blijft in de preken de kosmische betekenis van 
apocalyptische teksten onderbelicht. Het theologisch duiden van wat er in de 
samenleving gebeurt, zoals Jacobsen dat bespreekt,28 vindt in de preken slechts in zeer 
beperkte mate plaats. Dat verschillende preken bij het herdenken van de overledenen 
gehouden zijn, kan de oorzaak zijn dat de uitgesproken hoop niet zozeer op de wereld 
gericht is maar op de persoonlijke situatie van de hoorders, die vol verdriet zijn en grote 
vragen hebben met betrekking tot de dood. 

Jacobsen wijst erop dat naast een scheppingstheologische behandeling van 
apocalyptische teksten ook de theologische antropologie een rol speelt.29 De kosmische 
dimensie van apocalyptische teksten is bepalend voor de antropologie. Zij plaatsen de 
mensen in het kader van hun oordelen over en hun verwachtingen voor de wereld. 
Bepalend daarvoor is het eschatologische oordeel. De mens wordt gezien als gevangen 
onder de macht van het kwaad en de zonde. Hij is aangewezen op verlossing. 

Voor de antropologie speelt ook de opstanding van Christus een belangrijke rol. Deze 
wordt in 1 Tessalonicenzen verbonden met de opstanding van de gelovigen bij de 
parousie. Daarin gaat het om het nieuwe mens-zijn dat gestalte gekregen heeft in de 
opstanding van Christus. De gelovigen delen in de opstanding van Christus door een 
nieuwe wijze van leven. Jacobsen meent dat een theologie die een apocalyptisch 
karakter heeft, een prototype is van christelijke praktische of contextuele theologie.30 Zo 
kunnen preken over apocalyptische teksten een middel zijn tot zelfverstaan. 

Van de onderzochte preken wijzen slechts enkele op het onderworpen zijn van de 
mens aan de macht van de zonde. Ze noemen de mens in het algemeen zondaar en ze 
doen dat in het kader van de verlossing. Deze preken wijzen daarbij op de consequenties 
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die de hoorder moet verbinden aan de verlossing. Andere preken beschouwen het 
mens-zijn vanuit de eschatologische werkelijkheid maar wijzen meteen op de 
consequenties voor de levenshouding. De preken leggen de nadruk op het geestelijk-
ethische aspect van het mens-zijn. 
 

Aanbevelingen voor het preken over apocalyptische teksten 

In deze paragraaf heb ik de mogelijkheden van het preken over apocalyptische teksten 
besproken. Daarin gaat het allereerst over de problemen bij het preken over deze 
teksten, vervolgens over de betekenis die deze teksten kunnen hebben voor het heden 
en tot slot geef ik enkele aanbevelingen voor het preken over die teksten. 

De problemen van het preken over apocalyptische teksten hebben te maken met de 
taal en het wereldbeeld van deze teksten. Deze sluiten niet aan bij de taal en het 
wereldbeeld van het merendeel van de hoorders in onze westerse wereld. Dit roept 
vragen op met betrekking tot de realiteitswaarde van deze teksten en de preken moeten 
daar rekening mee houden. Apocalyptische teksten verwijzen naar het transcendente in 
metaforische taal. Daarachter gaan ervaringen van mensen schuil. Er kan over die 
teksten gepreekt worden, wanneer gezocht wordt naar die ervaringen en wanneer die in 
verband gebracht worden met ervaringen van de hoorders van de preek. 

Vervolgens is er het probleem van het toekomstige karakter van apocalyptische 
teksten. In Nieuwtestamentische apocalyptische teksten is sprake van het op korte 
termijn verwachten van de parousie. Het probleem is dat die gebeurtenis niet heeft 
plaatsgevonden en er inmiddels tweeduizend jaar verstreken zijn. Hoe kan dan over die 
teksten gepreekt worden? De teksten gaan over het transcendente en hebben 
betrekking op iets dat de tijd te boven gaat. De parousie kwalificeert de tijd als 
eschatologische tijd, waarin beslissingen genomen moeten worden. Preken over deze 
teksten kunnen de hoorders oproepen tot een beslissende keuze en hen bemoedigen vol 
te houden in moeilijke omstandigheden. 

Wanneer het gaat om de betekenis van apocalyptische teksten voor de verkondiging, 
zie ik twee thema’s. Allereerst apocalyptische teksten als kritiek op de huidige 
samenleving. Vervolgens apocalyptische teksten als verkondiging van hoop. 

Apocalyptische teksten verkondigen de doorbraak van Gods heerschappij en daarmee 
het oordeel over de machten die deze wereld in hun greep houden. Deze teksten willen 
de lezers bewust maken van hun situatie. Ze laten zien waar het fout gaat en ze wijzen 
op de nieuwe wereld van Gods heerschappij. Preken over deze teksten kunnen de 
hoorders oproepen zich los te maken uit vastgeroeste situaties en de weg van geloof, 
liefde en hoop te gaan. 

In hun verwijzing naar de eindtijd verkondigen apocalyptische teksten hoop. Deze 
hoop wordt gevoed door de opstanding van Christus. Daardoor mogen de gelovigen 
hopen op een nieuwe toekomst. Deze teksten wijzen op wat God doet en wekken zo 
hoop. Preken over deze teksten kunnen gaan over de hoop die de hoorders mogen 
koesteren. Dat kan hen helpen een weg te vinden, wanneer ze met tegenslagen te maken 
krijgen en hen bemoedigen vol vertrouwen verder te gaan. 

Tot slot heb ik in deze paragraaf enkele korte aanbevelingen gedaan voor het preken 
over apocalyptische teksten. Daarbij onderscheid ik drie thema’s. Allereerst preken over 
apocalyptische teksten om tot verstaan van de samenleving te komen. Vervolgens 
preken over apocalyptische teksten om tot zelfverstaan te komen. En tot slot preken 
over apocalyptische teksten als verkondiging van een God die alles nieuw maakt. 



Apocalyptische teksten geven een duiding van de wereld, omdat zij een nieuwe 
wereld verkondigen die in de plaats komt van de oude, door machten van het kwaad 
beheerste wereld. Preken over die teksten kunnen ook de omstandigheden in de 
samenleving duiden. Zij kunnen de hoorders duidelijk maken dat ze zich niet door angst 
voor al het kwaad in de wereld hoeven te laten leiden of moedeloos te worden. Ze 
kunnen een weg wijzen naar de nieuwe wereld waarin God heerst en zijn liefde en recht, 
zichtbaar geworden in Jezus Christus, gestalte krijgen.  

Preken over apocalyptische teksten kunnen hoorders ook tot zelfverstaan brengen. 
Zij kunnen de hoorders helpen te verstaan, of en hoe zij onder de macht van zonde en 
onrecht gevangen zitten. Daarbij kunnen zij bevrijding verkondigen en wegen wijzen om 
uit die greep van zonde en onrecht te komen. In dit verband speelt de opstanding van 
Christus een belangrijke rol, omdat daarin de doorbraak van die machten van het kwaad 
gegeven is. De hoorders kunnen zich spiegelen aan Christus. Dat kan hen helpen om als 
mensen het beeld van Christus te vertonen. Zij kunnen zichzelf leren zien als mensen die 
in leven en sterven voor altijd met Christus verbonden zijn. Voor het leren zichzelf te 
verstaan moet rekening gehouden worden met het ‘reeds’ en ‘nog niet’. Mensen zijn 
enerzijds nog onderworpen aan de machten van kwaad en dood, anderzijds zijn zij door 
de verbinding met Christus al betrokken bij het nieuwe leven. 

Apocalyptische teksten verkondigen de Naam. Dat is de vierlettergrepige Naam 
JHWH, Ik ben die Ik ben. Het is de Naam die handelt in de wereld en in de mensen. De 
apocalyptische teksten verkondigen een God die alles nieuw maakt. Het op basis van die 
teksten preken over een God die alles nieuw maakt, heeft te maken met concrete 
situaties van de hoorders. Zij kunnen de hoorders helpen nieuw zicht te krijgen op hun 
omstandigheden en een nieuwe weg te vinden. De verkondiging van een God die alles 
nieuw maakt, kan de hoorders wijzen op een nieuwe toekomst en hen helpen zich 
daarvoor in te zetten. Wanneer God alles nieuw maakt, heeft dat ook te maken met de 
toekomst van de gestorvenen. Preken over apocalyptische teksten kunnen de hoorders 
hoop bieden dat er ook voor de doden toekomst is. Zij verkondigen dat levenden en 
doden voor altijd met de Heer zullen zijn. 

Ondanks de vreemdheid van apocalyptische teksten kunnen zij betekenis hebben 
voor nu. Zij verkondigen een doorbraak die alles op zijn kop zet. Zo kunnen zij helpen de 
wereld van vandaag op een nieuwe wijze te verstaan en zicht te geven op een nieuwe 
toekomst. Daarom is het zinvol om over deze teksten te preken, zodat deze een nieuwe 
dynamiek kunnen brengen in het leven van de hoorders. Zij kunnen helpen de tijd 
waarin zij leven, te verstaan, zicht te geven op nieuwe mogelijkheden en hoop te bieden 
in chaos en ontreddering. Preken over deze teksten kunnen gelovigen helpen te 
vertrouwen op een God die alles nieuw maakt.  


