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1 Oor die tyd en omstandigheid wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skrywe nie, broers. 2 
Julle weet self maar alte goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. 3 Wanneer die mense 
sê: “Alles is rustig en veilig,” sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne 'n swanger vrou, en niemand 
sal ontkom nie. 4 Maar, broers, julle leef nie in die duisternis nie; dié dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. 5 Julle is 
tog almal mense van die lig, mense van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie. 6 Laat ons dan nie slaap 
soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. 7 Dié wat slaap, is van die nag; en dié wat hulle dronk 
drink, is van die na. 8 Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en 
die hoop op verlossing as helm. 9 God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus 
Christus verlos te word. 10 Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, 
saam met Hom kan lewe. 11 Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens 
reeds doen. 

#Mense van die lig vs 4-10 

Dit is belangrik om op die hier en nou te fokus, ja, te leef as mense van die lig. 

Daar is ’n spreekwoord wat die gevolge hiervan vir ons mooi verduidelik: 

“If there is light in the soul, there will be beauty in the person.  

If there is beauty in the person, there will be harmony in the house.  

If there is harmony in the house, there will be order in the nation.  

If there is order in the nation, there will be peace in the world.” 

Ja, Paulus kom skakel die ligte aan en herinner ons dat ons werk vir God se Lig-maatskappy 
– wees daarom 24/7 ingeprop by die kragbron! Paulus beskryf ’n toestand sonder Christus as 
een van donkerte. Maar as die lig van Christus op jou skyn, is jy in staat om sonder vrees te 

leef en om in die lig te loop…   

Soos die Message dit stel: 5 You’re sons of Light, daughters of Day. We live under wide open 
skies and know where we stand. 6  So let’s not sleepwalk through life like those others. Let’s 

keep our eyes open and be smart. 7  People sleep at night and get drunk at night. 8  But not 
us! Since we’re creatures of Day, let’s act like it. Walk out into the daylight sober, dressed up 

in faith, love, and the hope of salvation. 
 

#Borsharnas van liefde (vir jou naaste en jouself).  

Jesus het Sy liefdesgebod nie vir ons gegee as ’n voorstel om uit te probeer nie, maar as ’n 
opdrag om uit te voer!  Dis die belangrikste, naas die eerste gebod:  “Jy moet die Here jou 
God liefhê met jou hele hart, siel, verstand en met al jou kragte.” 

 Daar is 16 verwysings in die Nuwe Testament wat ons vertel dat ons ons naaste moet liefhê 
soos onsself, om geen kwaad aan ander te doen nie, om jou naaste gelukkig te maak en om 
altyd die waarheid met jou naaste te praat. As jy nie lief het nie, skyn jou lig maar floutjies of 

dis eintlik afgeskakel! 

“When you stop giving and offering something to the rest of the world, it's time to turn out 
the lights.” (George Burns ) 

Iemand anders het gesê: “Thousands of candles can be lighted from a single candle, and 

the life of the candle will not be shortened. Love never decreases by being shared, but 
increases without limit.”  
 

#As mense van die lig, maak Jesus-Christus-volgelinge ŉ verskil 

Die digter, Sam Walter Foss, het op ŉ warm dag onder ŉ boom gaan rus. Toe sien hy ŉ 
bord: “Daar is ŉ stroom goeie water binne die heining. Drink daarvan.” Hy het ingegaan en 

gedrink. Toe sien hy nog ŉ teken by ŉ bankie: “Moeg? Sit gerus.” Terwyl hy sit, sien hy nog 
ŉ teken by ŉ mandjie vol appels: “As jy van appels hou, help jouself.” Daarna kom ŉ ou oom 

daar aan en Sam vra hom uit oor die tekens. Hy antwoord: “Ek en my vrou het gedink, ons 
het al hierdie goed om moeë stappers se pad ligter te maak. Daarom die tekens.” Foss 
bedank die oom én het verfris verder gestap. Hy het toe ŉ gedig geskryf met hierdie woorde 

daarin: “Let me live in a house by the side of the road, and be a friend to man.” Dis hoe 
Jesusvolgelinge as mense van die lig lewe – met oop hande én warm harte. Daarom hou 

Jesus-Christus-volgelinge nie hulleself op met bangmaak en beskaming praatjies oor die 



einde nie, want Jesus-liefde maak niemand bang nie.  Ware liefde  - Jesus-liefde verdryf 
vrees  (1 Joh 4:18) 

 
 

 

 

 

 

Lees: 1 Tessalonisense 5:1-11 

 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae het by jou 

opgekom? 

 Raakvat vrae:  

 Sal enige iemand weet wanneer die wederkoms gaan gebeur? 

 Hoe help die teks ons wanneer mense daardie datum probeer voorspel? 

 Watter oorlogklere gee God wat ons kan aantrek as mense van die lig? 

As ’n mens te laat in die aand 

gaan slaap sukkel ’n mens om 

vroeg wakker te word. 

Gaan slaap Vrydagaand laat 

en hou dan ’n laatslaap-

kompetisie... kyk wie staan die 

laatste op Saterdagoggend. 

Liefde gee mense hoop (vers 

8 en 9). Neem hierdie week 

vir iemand ’n kers - vertel vir 

hulle van Jesus se liefde wat 

vir ons hoop (en lig) bring. 

Hulle kan die kers aansteek 

wanneer hulle voel dat hulle 

hoop nodig het. 

So: 1 Tessalonisense 5:1-11 
Ma - Di: Rigters 4:1-7; 

Wo - Do: Psalm 123; 

Vr - Sat: Matteus 25:14-30 

Hierdie week kan julle ’n kussing-(geveg)-oorlog hou! 

 

Voordat julle begin kan elkeen vir hulle oorlogklere aantrek of maak. 

Gebruik: komberse, sport kopskerms (helmets) / beenskutte..  

Hierdie oorlogklere kan jou beskerm terwyl julle oorlog maak. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Dankie Here dat ons vandag genoeg het om te eet. 
Oorgee-gebed 
Jesus ek wil vandag U voorbeeld volg. 
Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag God se goeie nuus vertel. 

Lewe in God se lig. 

Julle sal gereed wees, want julle leef altyd in die Here se lig. 

1 Tessalonisense 5:1-11 
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