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para = langs-bij
kaleo = roepen

= langsbij-roepen



1 Tess. 1:1

 Paulus, Silvanus en Timoteüs aan de gemeente 
der Tessalonicenzen in God, de Vader, en de Here
Jezus Christus: genade zij u en vrede!        



1 Tess. 1:1

 Paulus, Silvanus en Timoteüs aan de gemeente der
Tessalonicenzen in God, de Vader, en de Here Jezus
Christus: genade zij u en vrede !

Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u 
gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig 
aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde en 
de volharding uwer hoop op onze 
Here Jezus Christus voor het oog van onze God en 
Vader.



1Tess.1:6-8


6En gij zijt navolgers geworden van ons en van de 
Here en gij hebt het woord onder zware 
verdrukking met blijdschap des heiligen Geestes
aangenomen, 7zodat gij een voorbeeld geworden 
zijt voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje. 
8Want uit uw midden heeft het woord des Heren 
weerklonken niet alleen in Macedonië en Achaje, 
maar allerwegen is uw geloof, dat zich op God 
richt, bekend geworden, zodat wij daarvan niets 
behoeven te zeggen.  



1 Tess. 4:1

 Voorts, dan broeders, vragen wij en vermanen 
wij u in de Here Jezus, dat gij, zoals gij van 
ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en 
Gode behagen…..
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 Voorts, dan broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Here
Jezus, dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet 
wandelen en Gode behagen  

 ….zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet!!!

( opdat u overvloedig bent )





De komst des Heren


13Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft 
hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de 
andere (mensen), die geen hoop hebben. 14Want indien wij 
geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó 
hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.


15Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, 
levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in 
geen geval de ontslapenen voorgaan, 16want de Here zelf zal 
op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het 
geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, 
die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 
17daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met 
hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de 
Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here 
wezen.


18Vermaant elkander dus met deze woorden.



Bemoedigt elkander dus met deze 
woorden!


