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Lees: 1 Tess. 2,7-12
Met welke houding moet je
ambtsdrager zijn? En is dat
anders bij een gemeentelid?
Paulus, Silvanus/ Silas en
Timoteüs (7): ‘Wij hebben ons
in Tessalonika niet laten gelden
als apostelen’ > dus wij ook
niet als ambtsdragers!
Hoe dan wel? ‘We zijn u
tegemoet getreden met de
tederheid van een voedster die
haar kinderen koestert’ (7) =
als een moeder! Aandacht,
warmte, zorgzaamheid,
veiligheid, opoﬀering.
Prachtig voorbeeld voor

ambtsdragers - maar ook
gemeenteleden! Want er is
alleen een gradatieverschil (we
zijn allemaal schaap van voren
en herder van achteren).

kunnen ze ook bij hun ouders
zien, maar de relatie met hun
ouders vaak ook ingewikkeld.
Dus nodig vooral jongere
christenen uit in je leven!

Ons allemaal afvragen: ‘Voor
wie kan ik geestelijke moeder
zijn/ wie kan mijn geestelijke
moeder zijn?’

Wees een moeder (7) voor
hen (aandacht etc) en ook
een vader (11): vaders geven
aansporing en bemoediging
(12). Moeders zijn meer van:
‘Kom maar’ en vaders meer
van: ‘Hup, probeer het maar,
je kunt het wel!’ Allebei nodig!

Daar is wel wat voor nodig:
nabijheid. PST: ‘Wij waren niet
alleen bereid u te laten delen
in het evangelie, maar ook in
ons eigen leven’ (8). Dus elkaar
meer uitnodigen in ons huis/
leven dan we gewend zin.
Dan krijgen jonge christenen
(ook jonge gezinnen) voorbeelden van hoe je het leven
als christen in praktijk brengt.
Christenen in Tessalonica
hebben gezien ‘hoe hard
PST zich ingespannen
hebben; hoe toegewijd,
oprecht en zuiver ze geleefd
hebben en dat ze als een vader
voor hen zijn geweest’ (9-11).
Voorbeelden zijn belangrijk
voor jongere christenen! Die

Geestelijke
ouders
Doel geestelijke ouders?
Je helpen te groeien naar
volwassenheid in het geloof!
Dus wees als predikant,
ouderling en diaken een
geestelijke vader en moeder
voor je ‘wijk’. En vraag je als
‘gewoon gemeentelid’ af:
‘Voor wie kan ik geestelijke
vader of moeder zijn?’ En
vraag je als jongere christen
af: ‘Wie kan mijn geestelijke

vader/ moeder zijn?’ En vraag
hem/ haar!
Bespreek:
1. Heb jij geestelijke ouders
(gehad)? Zo ja: Wat heeft de
meeste indruk gemaakt op je?
Zo nee: Wat heb je het meest
gemist?
2. Ben jij een geestelijke ouder
voor een jongere christen? Zo
ja: Wat betekent het voor
hem/ haar en wat betekent het
voor jou? Zo nee: Zou je dat
willen zijn? Wat weerhoudt je?
3. Zou jij je leven meer willen
delen met geestelijke ouders/
kinderen? Waarom wel/ niet?
4. Verlang jij zelf te groeien in
geloof/ anderen te helpen
groeien? Waarom wel/niet?
Bid:
1. Voor rijpere christenen dat
ze voorbeelden mogen zijn.
2. Voor jongere christenen dat
ze voorbeelden mogen
hebben.
ⓒ Sape Braaksma

