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Geloven vraagt om bekering: je keren tot God en je schuld belijden. Maar dat is maar 

het begin. Jezus roept om hem te volgen. Dat betekent eenvoudig dat je hem voor 

laat gaan en dat hij je hele leven beïnvloedt. Je keuzes, hoe je leeft, het draait 

voortaan om hem. Jezus volgen betekent dat je nooit en nergens meer los van hem 

verkrijgbaar bent. Zo alleen kun je leven met God. 

Thessaloniki is een stad in Griekenland waar al vroeg een 

christelijke gemeente ontstond. Paulus, Sil(v)a(nu)s en 

Timoteüs hebben het evangelie daar gebracht en door de 

kracht van de heilige Geest een gemeente gesticht. Dat het 

niet anders kan dan dat volgeling van Jezus Christus worden 

je hele leven op de kop gooit en anders maakt, blijkt wel in 

Thessaloniki.  

 

Geloof – verleden 

Het evangelie werd gebracht (lees Handelingen 17) en er 

kwam geloof. Het waren merkbaar niet maar mensenwoorden 

die Paulus en de anderen spraken, maar Góds woorden. En zo 

zijn ze ook herkend. Én geloofd. Dat God hen door Jezus 

Christus verzoening biedt, hebben ze geloofd. Dat betekent 

niet minder dan dat ze hun vertrouwen op Jezus hebben 

gesteld. En dat heeft hun leven beïnvloed: hun geloof werkt. 

Het blijkt dat hun leven nu op Jezus is gericht. Zij werden zijn 

navolgers. En daarmee een voorbeeld voor anderen. 

 

Liefde – heden  

Liefde tot God betekent een breuk met de afgoden. Hoe die 

afgoden er ook uit ‘zien’: beelden en rituelen toen, dingen 

waaraan je vandaag ver-slaafd kan zijn. Een volgeling van 

Christus breekt ermee om de levende en ware God te dienen. 

Jezus volgen betekent God dienen en dús breken met iedere 

afgod. Dat vormt voortaan je leven. 

 

Hoop – toekomst 

Jezus volgen betekent ook dat je leeft met een nieuw 

toekomstperspectief. Je stemt je leven af op het moment dat 

Jezus terugkomt, de redder. Hoe je bezig bent met morgen 

en overmorgen draait uiteindelijk alleen om die toekomst, om 

Jezus’ komst op de laatste dag. 

Om over door te praten 

Lezen: 1 Tessalonicenzen 1 

 

1.  Vers 3 is wel genoemd ‘een korte definitie 

van wat een echte christen is’. Wat herkent 

u daarvan in de gemeente? En wat bij uzelf? 

 

2. Paulus zegt dat de gelovigen in Tessaloniki 

hem hebben nagevolgd en daarmee de Heer 

zelf. En ook dat ze even later een voorbeeld 

werden voor andere gelovigen.    

 Praat eens door hoe dat navolgen ‘werkt’: 

zelf Christus volgen én zo een 

navolgenswaardig voorbeeld voor anderen. 

 

3. Volgeling van Jezus zijn betekent een breuk 

met de afgoden. Dat is radicaal. Het dwingt 

tot een keuze. De navolging van Jezus 

begint met bekering, maar op hem gericht 

blijven gaat niet vanzelf. Hoe radicaal is uw 

volgen van Jezus, uw dienen van ‘de levende 

en ware God’?  


