HANDELINGEN LES 14  PAULUS PREDIKT HET EVANGELIE IN
ATHENE
HANDELINGEN 17:16-34

KERN VAN DE LES
De kinderen zullen de juiste reactie hebben op de juiste kennis van God.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
Te vertellen waarom Paulus razend werd in Athene.
Op te sommen wat Paulus verkondigt over God aan de Atheners.
Uit te leggen waarom de Atheners schuldig waren voor het niet kennen van God.
De verschillende reacties naar Paulus’ verkondiging te beschrijven.

MEMORIEVERS
Hand.16:31

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.






Wees bedroefd wanneer je mensen iemand anders dan God ziet aanbidden.
Denk eraan dat God rechtvaardig is wanneer hij eenieder oordeelt.
Loof God dat Hij ieder schepsel maakt en in leven houdt.
Waarschuw ongelovigen dat ze geoordeeld zullen worden door Christus.

VOLGENDE WEEK

PAULUS IS EEN VOORBE ELD VAN CHRISTUS
Lees Handelingen 20-23
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TOEPASSINGEN
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ACHTERGROND
Na Filippi te hebben verlaten (Hand.16:16-40) zette Paulus zijn tweede zendingsreis verder. In beide grote
bestemmingen die nog volgden, Thessalonica en Berea, toonde Paulus vanuit de Schriften aan dat Jezus de
Messias was (Hand.17:2-3, 11) en in beide steden reageerden zowel de Joden als de Godvrezende Grieken in
geloof op Paulus’ verkondiging van Christus (17:4,12). Omdat de ongelovige Joden van Thessalonica jaloers
waren op Paulus’ ontvangst, veroorzaakten ze een oploop en verstoorden ze de orde in de stad waardoor
Paulus gedwongen werd om ’s nachts de stad te verlaten (17:5-10). Toen ze hoorden “dat het Woord van God
door Paulus ook in Berea verkondigd werd, kwamen zij ook daar de menigten in verwarring brengen” zodat
Paulus voor een tweede keer gedwongen werd om de stad te verlaten (17:13-15). Paulus haastte zich naar de
stad Athene in het Zuidelijke gebied van Griekenland waar Silas en Timotheüs hem zouden vergezellen (17:1516). Terwijl hij in Athene verbleef verkondigde Paulus wie God was en riep hij de Atheners op om de juiste
reactie te hebben naar Hem.

Omdat hij ijverig was voor Gods eer begon hij te prediken in de stad. “Hij ging dan (op de Sabbat) in de
synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die
hij er tegenkwam” (17:17). Onder degenen die met Paulus discussieerden waren “epicurische en stoïsche
wijsgeren” (17:18). De epicuriërs waren materialisten die niet geloofden in de opstanding en dachten dat het
leven gemaakt was om te genieten en pijn te vermijden. De stoïcijnen waren pantheïsten die hun leven
trachtten te leiden door logica en onverschillig waren naar pijn en plezier. Paulus reageert naar beide aspecten
van zowel de stoïcijnse als epicurische filosofie (17:22-31).
De nieuwsgierigheid van de Atheners (Handelingen 17:18-21)
De Atheners die nog nooit eerder zoiets als het Evangelie hadden gehoord waren nieuwsgierig naar de
boodschap van Paulus. Tijdens het beschrijven van de intellectuele atmosfeer in de stad schrijft Lukas: “Alle
inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteedden hun tijd aan niets anders dan
om wat nieuws te zeggen en te horen” (17:21). Omdat de Atheners ervan hielden om te luisteren naar en
discussiëren over nieuwe ideeën, werd de boodschap van Paulus al gauw het gespreksonderwerp. Sommigen
onder hun verwierpen Paulus als een praatjesmaker, iemand die hier en daar wat opgevangen had en nu deze
ideeën verkondigde alsof ze van zichzelf waren maar eigenlijk niet wist waar hij het over had (17:18). Anderen
dachten dat hij “een verkondiger … van vreemde goden” was “want hij verkondigde hun Jezus en de
opstanding” (17:18). Deze Atheners dachten dat Paulus twee goden verkondigde: Jezus en een godheid
genaamd “Opstanding”. De Atheners begrepen duidelijk niet waar de boodschap van Paulus werkelijk om
draaide.
Omdat de Atheners meer wilden weten over deze “nieuwe leer” brachten ze Paulus op de Areopagus. De
Areopagus was een gerechtshof dat genoemd was naar de berg Ares waar de rechtsprekers bijeen kwamen.
Mogelijk kwam de Areopagus samen in de koninklijke portiek (zuilengang) ten noordwesten van de marktplaats
(waar Paulus discussieerde met de filosofen) en niet op de berg zelf. Hoewel het gerechtshof publieke
rechtspraak kon uitoefenen, is er geen aanduiding dat er enige aanklachten waren tegen Paulus. Omdat de
Atheners “enkele vreemde dingen” hoorden van Paulus zeiden ze: “Wij willen daarom weten wat die te
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Paulus had zich blijkbaar voorgenomen om te wachten met het prediken in Athene totdat Silas en Timotheüs
hem zouden vergezellen, maar toen hij de afgoderij van de Atheners zag “raakte zijn geest in hem geprikkeld”
(17:16). De volledige betekenis van het woord “geprikkeld” helt meer naar het “woedend zijn” of “razend”.
Paulus was woedend door de aanbidding die gewijd was aan de afgoden en zich afkeerde van de ware God.
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De uitdaging van Paulus (Handelingen 17:16-17)
Hoewel Athene door Korinthe vervangen was als meest machtige stad in Griekenland was het nog steeds het
intellectuele en culturele centrum van het Romeinse Rijk. In Athene zag Paulus “dat de stad vol afgodsbeelden
stond” (17:16). Waar Paulus ook maar keek, overal zag hij sporen van afgoderij. De straten waren omlijnd met
beelden, ieder gebouw was opgedragen aan een heidense god en overal in de stad waren tempels te vinden.
De liefde van de Atheners voor het filosofische denken schiep een atmosfeer waarin iedereen de vrijheid had
om datgene wat hij het best vond te aanbidden. Geen spoor van de waarheid was te bespeuren in de
aanbidding van de heidenen.

betekenen hebben” (17:20). God had Paulus niet enkel een gelegenheid gegeven om de Atheners te
confronteren met hun verkeerd beeld over God, maar ook om hun op te roepen tot berouw en inkeer.

Terwijl Paulus God verder bekend maakte aan de Atheners, begon hij te argumenteren dat ze ook een
verantwoordelijkheid hadden naar God. Paulus had al eerder aangehaald dat God “aan allen het leven, de
adem en alle dingen geeft” (17:25). God houdt mensen niet enkel in stand, maar Hij is ook soeverein over de
mens. God is de Maker van alle mensen: “Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de
aardbodem te wonen” (17:26). Zelfs nog voor de schepping bepaalde God zowel de fysieke als tijdsgrenzen van
ieder volk. God heeft alle mensen uit alle volken geschapen en in stand gehouden “opdat zij de Heere zouden
zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden” (17:27). Het is de verantwoordelijkheid van de
mens om God te zoeken. Wanneer mensen zich afvragen waarom ze bestaan, zou de reactie op Gods talloze
zegeningen en de werkelijkheid van God heerschappij over hun, het zoeken naar Hem moeten zijn. Maar
wanneer een mens op zoek zou gaan naar God, zou het eerder lijk op het tasten in het duister met de ene
struikeling na de ander. Dat de mensen Hem op die manier “zouden mogen vinden” is zeer onwaarschijnlijk
(17:27). Omdat de mens een zondaar van nature is, is een mens niet in staat om tot de juiste conclusie te
komen (Rom.1:21-23).
Paulus legt uit dat het niet Gods fout is dat de mensen Hem niet zoeken noch tot kennis van Hem komen. God
is “niet ver van ieder van ons” (Hand.17:27). God heeft Zichzelf niet verborgen voor de mensen, maar heeft
Zichzelf kenbaar gemaakt in en door Zijn schepping en voorzienigheid naar mensen (Rom.1:19-20). De enige
manier waarop levende wezens kunnen blijven bestaan is door de voorzienigheid van God. Paulus citeerde
twee citaten uit de Griekse poëzie om aan te tonen dat de Atheners hadden kunnen begrijpen dat hun levens
afhankelijk zijn van God. Het eerste citaat is van de poëet Epimenides: “In Hem leven wij, bewegen wij ons en
bestaan wij” (Hand.17:28). Het tweede citaat komt van Aratus en zegt: “Wij zijn ook van Zijn geslacht” (17:28).
Ook al was geen van beide citaten geschreven om de ware God te eren, toch geven beiden weer dat de mens
kan begrijpen dat zijn leven afhankelijk is van God. Omdat de mens “van het geslacht van God “ is het dwaas
van de mens om te “denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de
kunstzinnigheid en gedachten van een mens” (17:29). De fysieke of mentale pogingen van de mens om een
beeld van God te vormen hebben niet als doel om hem te vinden, maar eerder een poging om te rebelleren
tegen een God die Zichzelf kenbaar heeft gemaakt.

HANDELINGEN LES 14 PAULUS PREDIKT HET EVANGELIE IN ATHENE

Tijdens zijn toespraak onthulde Paulus zowel de waarheid over wie God is als de misopvattingen over God.
Paulus begon met bekend te maken hoe groot God is. Hij zei tot de Atheners dat God “de wereld gemaakt
heeft en alles wat daarin is” (17:24), dat Hij “een Heere van de hemel en van de aarde is” (17:24) en dat “Hij
Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft” (17:25). Van begin af aan liet Paulus duidelijk blijken dat
God superieur is aan de mens. God maakte de mens, heerst over de mens en Hij houdt de mens in stand.
Paulus gaf ook het contrast aan tussen de enige ware God en de goden waar de Atheners hun geloof op
vestigden. Terwijl de Atheners hun goden konden omvatten “in tempels die met handen gemaakt zijn” (17:24),
hoeft God niet te wonen in gebouwen die door mensen tot stand zijn gekomen. “Hij wordt ook door
mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft” (17:25). De Atheners dachten dat ze hun goden konden
manipuleren met hun vereringen en tempelofferanden, maar de enige ware God moet niet tevreden gesteld
worden door mensen. De Atheners hun goden waren van hun afhankelijk, terwijl de ware God onafhankelijk
van de mens is.
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De proclamatie van Paulus (Handelingen 17:22-31)
Paulus begon zijn proclamatie voor de Areopagus door de nood van de Atheners om God te leren kennen aan
het licht te brengen. Ook al waren de Atheners “in alle opzichten zeer godsdienstig”, toch bleven ze met al hun
afgoden en tempels en hun aanbidding van iedere gekend god zonder zekerheid van geloof (17:22). Paulus
confronteerde de Atheners met hun twijfel door te omschrijven wat hij in de stad had gezien: “Toen ik de stad
doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: AAN EEN
ONBEKENDE GOD” (17:23). De Atheners hadden zulk een vrees dat ze een bepaalde god over het hoofd zouden
zien en daarbij beledigen dat ze zelfs een altaar hadden gebouwd voor een “onbekend god”. Paulus gebruikte
deze toegeving van de Atheners als opening om de enige ware God te proclameren. Paulus zei tot hun: “Deze
dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u” (17:23). Omdat de Atheners God niet kenden en niet in
staat waren om Hem te ontdekken met hun eigen verstand proclameerde Paulus God tot hun.

Nadat Paulus bekend maakte wie de ware God is en de Atheners veroordeelde omwille van hun
afgodenverering in de plaats van het zoeken van God, riep Paulus de Atheners op tot berouw en inkeer.
Wijzend naar hun afgoderij zei Paulus: “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de
onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren” (17:30). De opstanding van Jezus
Christus markeerde een nieuw begin in de relatie van God met de heidenen. Na de opstanding riep God
heidenen op om zich te bekeren van hun zonden en hun geloof in Christus te plaatsen. Paulus waarschuwde de
Atheners dat ze zich moesten bekeren “omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig
zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft” (17:31). Jezus’ opstanding is niet enkel goed
nieuws voor hen die nood hebben aan een nieuw leven, maar ook een zekerheid dat degenen die weigeren zich
te bekeren zeker en vast veroordeeld zullen worden.

Conclusie
Omwille van de achtergrond van de Atheners begon Paulus de grondbeginselen van wie God is te verkondigen
en toonde daarbij aan welk een verkeerd beeld de mens heeft over God. Hij confronteerde de Atheners met
hun trots in het denken dat zijn zij konden bepalen hoe God eruit zag en in hun vooronderstelling dat God hun
nodig had. Hij argumenteerde dat zij verantwoordelijk waren voor hun verwerping van God en waarschuwde
dat hun dag van oordeel op komst was. Hoewel de gedachten die ieder mens over God heeft kunnen
verschillen, toch wijken ze niet veel af van die van de Atheners. De mens wil degene zijn die bepaalt wie God is
en hoe Hij eruit ziet. De mens zelf wil bepalen hoe hij God kan behagen. Eenieder die Gods oordeel wil
ontkomen, moet zich onderwerpen aan Gods openbaring van Zichzelf door Zijn Woord, stoppen met te denken
dat hij meester is over zijn leven en geloven in de opstanding van Christus.

Epicurisme

Filosofie waarin het persoonlijk geluk als allerbelangrijkst wordt gezien.

Pantheïsme

Een levensovertuiging die ervan uitgaat dat alles (en iedereen) goddelijk is. Het
goddelijke is immanent en alomvattend; universa, natuur en God zijn identiek. In de
meest strikte zin betekent het: gelijkstelling van God aan de wereld en al het
bestaande, waardoor het als een vorm van atheïsme te beschouwen is. In het
pantheïsme is er geen grens tussen het goddelijke en het natuurlijke. In plaats van
transcendentie te bezitten - los van alles - bevindt god zich in alles (alles in al).
Volgens het pantheïsme kan men een god niet persoonlijk indenken. Elk object is in
wezen goddelijk.
Afkondiging of openlijke bekendmaking.
Een beoefenaar van de filosofie, letterlijk: een vriend van de wijsheid.

Proclamatie
Wijsgeer
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MOEILIJKE WOORDEN
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De reactie van de Atheners (Handelingen 17:32-34)
De Atheners verschilden in hun reactie naar Paulus’ proclamatie van God, zijn confrontatie met hun afgoderij
en zijn belofte van toekomstig oordeel wanneer ze zich niet zouden bekeren. Sommige Atheners spotten met
Paulus, omdat hij over de opstanding van de doden sprak (17:32). Zowel de epicurische als stoïsche wijsgeren
geloofden niet in een lichamelijke opstanding. Anderen namen het niet ernstig en antwoordden: “Wij zullen u
hierover nog wel eens horen” (17:32). Maar “sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder
hen was ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen”
(17:34). Onder hen was een raadslid (“Areopagiet”) genaamd Dionysius, die overtuigd was van Paulus’
boodschap en zich bekeerde van zijn afgoderij.

INTERESSANTE WEETJES

Geestelijk genot
Daarmee komen we bij de ataraxia (onverstoorbaarheid). Deze wordt als zodanig niet als het primaire doel
geformuleerd, maar het verkrijgen hiervan is wel nastrevenswaard. Ataraxia is een toestand van gemoedsrust
en een blijvend gevoel van welbehagen, een geestelijk “genot” dus. Maar ataraxia is een resultaat, een
toestand, daar waar het fysieke genot met een activiteit te maken heeft, die van de behoeftebevrediging.
Afwezigheid van vrees voor de dood of voor de goden, is een van de “ingrediënten” die Epicurus' fysica
aandraagt, en die daarmee bijdraagt aan de ataraxia. “De dood gaat ons niets aan”, is een uitspraak van
Epicurus, om aan te geven dat het leven belangrijk is om te leven.
Het beste leven volgens Epicurus is een teruggetrokken leven te midden van vrienden. De vriendschap speelt
een grote rol: de epicuristische school stond bekend als besloten. Elke persoon die zich aansloot bij het
epicurisme kon rekenen op de steun en het vertrouwen van de andere epicuristen. Epicurus' motto Leef in het
verborgene duidt erop dat hij afraadt om publieke functies te bekleden, of anderszins te veel in de
schijnwerpers te treden.
Als er fysieke pijn is, kan die niet ontkend worden. Maar we kunnen wel een tegenwicht oproepen, door te
denken aan aangename dingen die we meegemaakt hebben. Dus een geestelijk plezier als tegenhanger voor
fysiek ongemak.
Stoïcisme
De stoïsche filosofie presenteert zichzelf als de aangewezen weg om de mens gelukkig te maken. Alles wat
gebeurt in de wereld is volgens de Stoa van tevoren onverbiddelijk bepaald, maar de vrijheid en autonomie van
de mens zit hem erin dat hij vrij is in zijn reactie hierop. Deze reactie is bepalend voor het menselijk geluk.
Inzicht in de noodzakelijkheid van alles, inzicht dat dit zo goed is, enerzijds; anderzijds het inzicht dat hetgeen
men gewoonlijk als persoonlijke rampen ziet, ons niet echt raakt, als we maar goed onderscheiden wat er echt
aan de hand is.
Er zit evenwel ook een moreel aspect aan vast. Een stoïcijn wordt geacht ook zijn sociale plichten te vervullen.
Dit wordt gezien als een natuurlijk bestanddeel van het leven in de menselijke gemeenschap. Want ook het
leven in overeenstemming met de natuur wordt als doel geformuleerd door de Stoa.
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Lichamelijk genot
Wat we na moeten streven is genot. Hierbij dient ten eerste opgemerkt te worden dat Epicurus' benadering
afwijkt van die van Aristippus in die zin dat het Epicurus om de lange termijn gaat. Zo is het onverstandig om
veel te eten, wat direct genot oplevert, als dit leidt tot maagpijn. Genieten dus met mate. Ten tweede weten
we, dat Epicurus zelf tevreden was met brood en water, met andere woorden een uiterst sober leven leidde.
Hij schreef eens "Zend mij wat kaas, opdat ik, als ik dat wil, een feestmaal kan houden". Wat betekent het
woord “genot” dan in Epicurus' terminologie?
Het is een door de natuur gegeven feit, dat zowel dier als mens het vermijden van pijn en het verkrijgen van
genot nastreeft. Dit betreft puur het lichamelijke aspect. Hierbij geldt evenwel dat het verkrijgen van genot
alleen bestaat uit het voldoen aan “natuurlijke” behoeften. Voor wat betreft behoeften onderscheidt Epicurus
drie soorten: de natuurlijke en noodzakelijke (bv. eten en drinken), de natuurlijke maar niet-noodzakelijke (bv.
iets lekkers eten), en de niet-natuurlijke, niet-noodzakelijke verlangens (bv. streven naar bekendheid, rijkdom
etc.). Het “genot” waar het Epicurus om gaat is een bevrediging van de natuurlijke behoeften. Zijn deze
bevredigd, dan is er geen reden verder genot na te streven. Bedoeld is dus zeker niet het kweken van nieuwe
verlangens, om die dan vervolgens proberen te vervullen, want dat schept alleen maar geestelijke onrust.
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Epicurisme
Waar het om gaat in de filosofie van het epicurisme is het persoonlijk geluk. Dit is volgens Epicurus het hoogste
goed in het menselijk leven. Centraal hierbij staat het vermijden van pijn en verdriet. Als de filosofie ons niet
van onze angsten zou bevrijden, met name van onze angst voor de goden en voor de dood, dan zou er geen
reden zijn om haar serieus te nemen. Dit betekent, dat de rest van Epicurus' filosofie in dienst staat van deze
ethiek. Een logica of politieke filosofie heeft hij niet ontwikkeld.

BIJBELLES
INLEIDING
Wist jij dat er bijna 400 kubieke kilometers water is op de aarde is? Of dat er 70 triljard sterren in het
universum zijn die we kunnen zien (70.000.000.000.000.000.000.000)? Dit is nieuwe informatie die je ofwel
gelooft of ontkent. In de les vandaag zullen we leren over sommige mensen die informatie gegeven werd die
verschilde van wat ze ooit gehoord hadden. Er werd hun een kans gegeven om die waarheid te geloven of te
ontkennen. Laten we eens kijken wat de mensen besloten te doen.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 In welke plaats was Paulus aan het wachten?
Paulus wachtte in Athene.
 Waar dacht Paulus aan terwijl hij in Athene wachtte?
De geest van Paulus was geprikkeld, toen hij zag dat de stad vol afgoden was. Daarom ging Paulus
naar de synagoge en naar de marktplaats om met de mensen in gesprek te gaan.
 Hoe reageerden de mensen op hetgeen Paulus zei?
Ze vroegen aan elkaar, “Wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen?” en anderen zeiden, “Hij
schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden.”
 Wat predikte Paulus aan hen?
Paulus verkondigde hen Jezus en de opstanding.
 Wat deden ze met Paulus?
Ze namen Paulus mee naar de Areopagus, omdat ze wilden weten wat deze nieuwe leer was waarover
hij sprak. Ze zeiden dat het iets was wat ze nooit eerder gehoord hadden. De mensen spraken steeds
over nieuwe ideeën en luisterden naar andermans ideeën.
 Wat zei Paulus in de Areopagus?
Paulus zei dat hem opgevallen was dat de mensen in Athene erg religieus waren en dat hem de
voorwerpen van aanbidding was opgevallen. Hij zei dat hij er een gevonden had die gemaakt was voor
de ONBEKENDE GOD. Daarna legde hij uit wie deze God was die zij niet kenden.
 Wat voor eigenschappen noemde Paulus van God op?
Hij vertelde hen dat…
God de Heer van hemel en aarde is
Dat God niet in tempels leeft die gemaakt zijn door mensenhanden
Dat Hij geen nood heeft aan een mens, omdat Hij alles leven, adem aan alle dingen geeft
En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen
Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied
Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij
Want wij zijn ook van Zijn geslacht
moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de
kunstzinnigheid en gedachten van een mens
opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden.
 Wat heeft God in het verleden gedaan en wat gebied Hij nu?
In het verleden was de mens onwetend en daarom ziet God het als het ware voorbij op dat moment,
maar nu ze weten wie God is, zal Hij hen oordelen naar hun daden.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 De provocatie van Paulus (Hand.17:16-17)
 De nieuwsgierigheid van de Atheners (Hand.17:18-21)
 De proclamatie van Paulus (Hand.17:22-31)
 De reactie van de Atheners (Hand.17:32-34)




Wat is de zekerheid die wij hebben dat God de mens zal oordelen?
God heeft Jezus doen laten opstaan uit de doden.
Hoe reageerden de mensen die de boodschap van Jezus’ opstanding hoorden?
Sommigen morden, terwijl anderen geloofden en meer wilden horen.

SAMENVATTING
Paulus wacht in Athene. Terwijl hij wacht, ziet hij vele goden in de stad die de mensen hebben gemaakt en
aanbidden. Hij gaat van synagoge naar synagoge en marktplaats naar marktplaats om de mensen over Jezus te
vertellen. Sommige mensen vinden deze boodschap interessant en nemen hem daarom mee naar de
Areopagus. Daar verteld hij de boodschap van wie God is en wat Jezus gedaan heeft. Sommige mensen die de
boodschap van Jezus’ opstanding hoorden, bespotten de boodschap, terwijl anderen geloofden en verlost
werden.
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Ieder van ons heeft gehoord over het speciale geschenk die God iedereen die gelooft gegeven heeft. Iedereen
die deze boodschap hoort, moet een keuze maken. Ze kunnen ofwel de boodschap accepteren door te geloven
in het leven van Jezus, Zijn sterven en Zijn opstanding of de boodschap afwijzen door niet te geloven dat het
waar is. Degene die geloven zullen voor eeuwig bij God in de hemel zijn en degene die het afwijzen zullen voor
eeuwig in de hel zijn, van God gescheiden.

CRÈCHELES
Paulus was niet meer veilig in de stad Berea.
Er waren mannen die voortdurend achter hem aanzaten en gevangen wilden nemen.
Daarom moest Paulus vertrekken.
Ze brachten hem naar Athene, een andere grote stad.
Terwijl hij in deze stad wachtte op zijn vrienden wandelde hij door de straten.
Hij zag prachtige gebouwen, maar hij schrok van de vele afgodsbeelden die hij zag.
Hij praatte daarover met de Joden en Grieken die God liefhadden, maar ook met de mensen op het marktplein.
Al gauw werd hij meegenomen naar een speciale plaats.
Ze brachten hem naar de plaats waar de mensen van de stad Athene met elkaar ideeën uitwisselden en
praatten met elkaar.
“Vertel ons over die nieuwe lessen van jou,” zeiden de mannen van de stad tegen hem.
“We hebben nog nooit zoiets gehoord.”
Dankbaar greep Paulus deze gelegenheid aan om de boodschap van God aan hen te vertellen.
“Mannen van Athene,” begon hij.
“Ik kan zien dat jullie goed je best willen doen voor God. Toen ik rondwandelde in jullie stad en alles bekeek
wat jullie aanbidden zag ik zelfs een altaar voor ‘de onbekende God’ staan. Over deze God die jullie niet kennen
kan ik jullie alles vertellen. Hij is de levende God, die de aarde en alles wat er in is heeft gemaakt. Hij is zo groot
dat Hij niet hoeft te wonen in een tempel die door mensen is gemaakt. Hij heeft de mensen zelf geschapen; Hij
Hij ons Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus is uit de dood opgestaan zodat ook wij een nieuw leven kunnen
beginnen. Er komt een dag dat God iedereen zijn zonden zal bestraffen. Ook jullie zullen gestraft worden als
jullie niet onmiddellijk stoppen met zondigen en om vergeving vragen bij God.”
De mannen luisterden.
Maar toen sommigen hoorden dat Paulus zei dat Jezus was opgestaan uit de doden begonnen ze te spotten
met hem.
Ze vonden het onzin wat Paulus was Paulus vertelde.
Anderen wilden er nu niet over nadenken en zeiden dat ze later wel eens terug zouden komen.
Toch sloten enkele mensen zich bij Paulus aan.
Ze geloofden Paulus en werden volgelingen van Jezus.
Hun zonden werden vergeven en als ooit die dag zou komen dat God iedereen gaat straffen, kunnen zij
vertrouwen op Jezus omdat Hij hun straf al heeft gedragen aan het kruis.
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heeft niets van ons nodig. Het was Gods bedoeling dat de mensen Hem zoeken en konden vinden. Daarom gaf
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De mannen waren erg nieuwsgierig en wilden graag weten wat Paulus allemaal te vertellen had.

MEMORIEVERS
Hand.16:31

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Handelingen Les 13).
Geef elk kind een vierkant vel papier. Laat hen de hoeken naar het midden vouwen. Draai dit geheel om en
vouw weer de hoeken naar het midden. Het vierkant wordt dus steeds kleiner. Maak nu een vouw in het papier
door gewoon dubbel te vouwen, een rechte vouw, vervolgens ook de andere rechte vouw. Er ontstaat nu een
kruis. Draai het geheel om met de gevouwen punten onder. De ontstane vierkanten naar buiten vouwen. Er
ontstaan nu ruimten waar je de duim en wijsvinger van de ene en de duim en de wijsvinger van de andere hand
in kan steken. Door vervolgens van voor naar achter of van links naar rechts te bewegen, gaat het open en
dicht. Geef elk vakje een nummer (1 t/m 8). Verdeel het memorievers in 7 stukken, plus de referentie. Plak of
schrijf dit achter elk nummer. De kinderen kunnen zo oefenen door verschillende vakken te openen.
Moedig de kinderen aan om dit de volgende les weer mee te nemen.

Moeilijke begrippen
 Afgoden/Altaren: Afgoden zijn voorwerpen die gebruikt worden om een god voor te stellen. Ze zijn
vaak uit hout of steen gesneden in de vorm van dieren of mensen. Mensen bidden tot de afgoden en
brengen hen geschenken, omdat ze geloven dat de afgod hen kan helpen. Laat een afbeelding zien van
een hedendaagse afgod, zoals Boeddha of Maria. Altaren zijn platformen die gebruikt worden om er
offers op te brengen. Mensen branden wierook, voedsel of dieren op altaren om hun goden te
behagen. Laat een afbeelding zien van een Oudtestamentisch altaar.
 Nieuwe leer: De mensen in Athene hielden er van om over nieuwe ideeën te discussiëren. Ze kwamen
dan samen om over nieuwe religies, filosofieën of ideeën te spreken. Stel je eens een school voor waar
elke dag een student opstaat en een nieuwe gedachte bekendmaakte. Iedereen zou zijn idee
bediscussiëren en besluiten of ze het goed vonden of niet en of het een goed idee was.
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IJSBREKERTJES
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Voorbeeld:









Het nieuwe
Vraag de kinderen waar ze heengaan om met hun vrienden te spreken. Bespreek e-mail, chatten en het
speelplein. Betrek deze met de marktplaats in Handelingen, welke de plaats was waar mensen naar toe gingen
om te praten en rond te hangen. Het winkelcentrum is ook een goed voorbeeld. Het is vol mensen die elkaar
spreken en ideeën uitwisselen, maar ook vol zijnde van afgoderij.
Waar God leeft
Laat de kinderen vertellen waar zij denken dat God leeft. Vraag of Hij in een kerk leeft of een gebouw. De
mensen in de tijd van Paulus dachten dat God in hun tempels leefde.
Wat is een afgod?
Wat is een afgod en wat zijn de verschillende reacties naar een afgod? Leg het concept uit van het vormen van
een voorwerp die een afgod voorstelt. Vraag of het maken van een beeld tot een god gemaakt kan worden.
Spreek over degene die afgoden aanbidden, degene die geen afgoden aanbidden maar onverschillig zijn over
mensen die dit wel doen en degene die net als Paulus zich boos maken over afgoderij.
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Areopagus: Het Areopagus was een rechtbank. Paulus werd niet terecht gesteld, maar hij stond voor
de ambtenaren van de rechtbank om zijn religieuze inzichten te verklaren. Vergelijk dit met het
hooggerechtshof, welke een jury heeft.
Onwetendheid: God verontschuldigt nooit zonde; echter is Hij vaak geduldig en lankmoedig door
oordeel achter te houden. in het verleden was God langzaam om te oordelen. Nu dat Christus
gekomen is en Zijn boodschap duidelijk verkondigd is, eist God nu echter dat mensen berouw tonen
en zich bekeren. Een politieagent zou een nieuwe bestuurder geen ticket kunnen geven omdat hij
doorreed bij een stopbord. Maar wanneer hij iemand tegenhoudt die al meerdere keren een ticket
heeft gehad, besluit hij dat de bestuurder moet betalen. Als een kind nieuw in de klas is, kan het zijn
dat de leraar hem geen straf geeft als hij de regels overtreed. Als een kind dat langer in de klas zit, zich
niet aan de regels houdt, zal hij strafkrijgen omdat hij beter weet.
Epicurische en stoïsche wijsgeren: De Epicuriërs en Stoïcijnen waren twee verschillende groepen van
filosofen of diepe denkers. De Stoïcijnen leerden dat het doel in het leven was om onverschillig te
worden voor genot of pijn. De Epicuriërs leerden dat er geen God was en het doel in het leven was om
pijn te vermijden. Beide groepen stelden zich vijandig op tegen de basis waarheden in de Schrift en
ontkenden de realiteit van de ware God.
Opstanding van de doden: Normaal wanneer iemand sterft, worden hun lichamen begraven en is het
leven voorbij. Jezus echter stond op de derde dag op uit de dood. Hij keerde terug uit de dood. Vraag
de kinderen of ze ooit een huisdier hadden dat dood is gegaan (of een familielid). Stel je voor dat deze
terugkwam uit de dood. Sommige mensen zullen het niet geloven. De mensen waar Paulus tegen
sprak, geloofden niet dat Jezus ook was opgestaan uit de dood.
Aanbidding: Aanbidding is een daad dat veroorzaakt wordt door een geloof. Aanbidding tot God
houdt ontzag, vrees en vreugde voor en in God in. Aanbidding vereist trouw en toewijding. Als je
gelooft dat God machtig is, zal je Hem vol respect aanbidden. Als je gelooft dat God liefde is, zal je
Hem liefdevol aanbidden. Als je gelooft dat God wonderbaarlijk is, zal je Hem enthousiast aanbidden.
Hoe denken de kinderen over hun familieleden? Als ze van hun broers en zussen houden, zullen ze
vriendelijke dingen tegen hen zeggen. Als ze hun vader en moeder respecteren, gehoorzamen ze hen.
Wat ze geloven van hun familie, verandert hoe ze handelen.
Bedroeft: droefheid is een emotie, een gevoel van binnen. We worden bedroefd wanneer er iets mis is
of wanneer iemand zich pijn heeft gedaan. Bedroefdheid laat zien dat we er om geven en er over
denken. Een kind dat van zijn vriend houdt, zal verdrietig zijn wanneer deze verhuizen gaat.
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Wie is jouw God?
Help de kinderen te begrijpen waarom mensen afgoden maken. Afgoderij gebeurt wanneer mensen niet
ondergeschikt willen zijn aan wie God is. In Romeinen 1:20 legt Paulus uit dat alle mensen zonder excuus zijn,
omdat God “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn
werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te
verontschuldigen zijn.” Maar wanneer mensen ongewillig zijn om God te aanbidden, “zijn (zij) verdwaasd in
hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd” (Rom.1:21). Door hun ijdelheid en dwaasheid
hebben zij “de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk
mens” (Rom.1:23). Mensen maken afgoden, omdat ze zich niet willen onderwerpen aan wie God is. Uiteindelijk
stoten ze God van de troon in hun hart en verhogen zichzelf door er een afgod voor inde plaats te zetten.
Aangezien de afgod alleen het werk is van hun eigen verbeelding, verhogen ze uiteindelijk niet de afgod, maar
zichzelf. Ze verhogen hun eigen mening en hun eigen verlangens. Om de kinderen te helpen om de redenen,
waarom mensen afgoden maken, te laten begrijpen, kun je hen een verhaal vertellen over een kind die zijn
vader niet wilde gehoorzamen. Omdat het kind de opdrachten van de vader wilde ontvluchten, zegt het kind
tot de vader, “Jij bent niet mijn vader. Ik wil niet langer naar je luisteren.” Het kind gaat verder in zijn rebellie
door een actie pop/figuur en hier tegen te zeggen, “ Jij bent mijn vader. Ik zal doen wat je ook vraagt.” In dit
verhaal is zowel de dwaasheid van het kind als de rebellie duidelijk. Het kind heeft de vader die de baas was en
degene die de opdrachten geeft verdrongen, maar de rebellie van het kind heeft niets veranderd aan het feit
dat zijn vader nog steeds zijn vader is. De afgodendienaar is nog dwazer dan dit kind.

Ei illustratie
Geloof verandert niet hetgeen wat echt is. Enkel omdat iemand gelooft dat iets waar is, betekent nog niet dat
het ook werkelijk waar is. De mensen in de les vandaag geloofden dat een steen of een stuk metaal een god
was, maar ze hadden het verkeerd. Toon aan dat niet alles waarvan men denkt dat het waar is door de
kinderen te vragen om te geloven dat het ei dat je omhoog houdt, in de lucht kan zweven. Laat hen er mee
instemmen dat dit werkelijk kan. Laat daarna het ei in een emmer vallen. Houd de gebroken stukken omhoog
en vertel de kinderen dat geloof de werkelijkheid niet kan veranderen. Op dezelfde wijze is het zo dat als
mensen geloven dat gesneden beelden goden zijn, niets verandert aan de werkelijkheid dat ze dit niet zijn.
Wie is God?
Maak twee kolommen op het bord, een lijst met hoe mensen denken dat God is en de ander met feiten over
God. Vraag de kinderen hoe we weten wat waar is over God, verwijs naar het feit dat de Bijbel de enige
betrouwbare bron van informatie is over wie God is.
Karakter van God
Schrijf verschillend eigenschappen van God op kaarten. Schrijf zeker de eigenschappen beschreven in
Hand.17:24 op. Maak een andere set kaarten waarop staat wat de Atheners deden. Zij creëerden een God met
hun eigen handen en beelden zich in hoe Hij zou zijn.
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Plant illustratie
Om te illustreren dat de mens God nodig heeft, neem je een plant in een pot mee. Laat zien hoe de plant
water, aarde en zon nodig heeft om te leven. Het kan niet uit zich zelf overleven. Mensen zijn eigenlijk net zoals
de plant. Wij hebben dingen nodig die God ons geeft. God heeft echter niets nodig om te overleven.
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Goud, zilver en steen
Wikkel een baksteen in glimmend goud papier en een andere in zilverpapier. Neem ook een mooie steen mee.
Vraag de kinderen of we hieruit God kunnen maken. Lijken ze op God? Zou God blij zijn als we dachten dat Hij
zoals de stenen was?
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Afbeelding van afgoderij
Laat de kinderen een afbeelding zien waarop iemand een afgod aanbidt. Vraag wat ze denken bij de afbeelding.
Verzamel de reactie en vraag dan wat de kinderen boos zou kunnen maken. Leg uit dat Paulus boos was op de
afgoderij. Wij worden boos wanneer dingen of mensen waar we van houden beledigd worden. Omdat Paulus
van God hield en doordat hij een Christen was, was hij erg boos toen hij zag dat de mensen valse goden
aanbaden.

Een juiste reactie
Bespreek de verschillende reacties op de kennis dat God bestaat. Vertel dat de mensen waar Paulus mee sprak,
toegaven dat er een God was die ze niet kenden. Ze waren onwetend over God. Andere mensen negeren God
bewust. Beschrijf mensen die over de Bijbel gehoord hebben, maar het afwijzen. Sommige mensen geven toe
dat er een God is, maar proberen door werken bij God te komen. De juiste reactie tot God is Zijn Woord te
geloven en er in te kijken om er achter te komen wie Hij is.
Manieren om Christus te gehoorzamen
Spreek met de kinderen over hoe zij Christus kunnen gehoorzamen. Geef voorbeelden zoals niet vechten en
ouders gehoorzamen, als houdingen als het meer bezorgd zijn over ander dan zichzelf. Vraag de kinderen naar
voorbeelden wanneer ze Christus niet gehoorzamen, bespreek dan manieren hoe we Hem zouden moeten
gehoorzamen, zoals het volgende: wees dankbaar, verblijd je, wees niet egoïstisch, klaag niet, wees niet boos.

KNUTSELWERKJES
Stenen
Neem kleine stenen voor de kinderen mee en kleur deze met glitterverf. Leg de stenen op een vel papier of
verdeel dit doorheen het lokaal. Wijs tijdens de les naar de “afgoden” die er in het lokaal zijn. Beschrijf de
cultuur vol met afgoderij waar Paulus zich in bevond.
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Afgodendienst
Vertel de kinderen over een moment toen je gezien of gehoord had over mensen die afgoden aanbaden. Dit
kan gebeurt zijn door persoonlijk ervaring, iets wat je gezien hebt op televisie of tijdens je schriftlezing.
Beschrijf voor de kinderen een scène. Leg aan de kinderen uit wat jouw gedachten waren, toen jij zag dat de
afgoden aanbaden werden. Was je verdrietig vanwege het feit dat ze gestraft zou worden, jaloers omdat God
niet de eer kreeg, boos dat God niet aanbeden werd, dankbaar dat jij verlost was? Je kunt de scène in Athene
aan de kinderen beschrijven en beschrijven hoe Paulus zich gevoeld moet hebben toen hij de afgoderij zag.
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Afgoden vs. God
Neem afbeeldingen mee ofwel met aanbidding van afgoden in Bijbelse tijden of afgoden die vandaag aanbeden
worden. (Afbeeldingen kunnen gevonden worden in Bijbelse encyclopedieën, tijdschriften zoals National
Geographic of op het internet.) Help de kinderen om een lijst te maken van hoe deze afgoden niet zo zijn als de
ware God. Je kunt bijvoorbeeld uitleggen dat God geen lichaam heeft, dat Hij almachtig is, dat Hij de toekomst
kent, dat Hij je gebeden hoort, etc. Nadat je de kinderen geholpen hebt hoe verschillend God is, leid je de
kinderen in gebed en prijs je God voor wie Hij is en bid je dat God berouw wil schenken aan degene die afgoden
aanbid.
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Mensenhanden
Geef elk kind een vel papier en laat hen hier hun handen op overtrekken. Laat hen dit versieren en uitknippen
en op gekleurd papier plakken. Plak of schrijf het vers uit Hand.17:25 (HSV) onder op het blad.
Wij bewegen
Geef elk kind een kopie van het blad “Wij bewegen.” Kleur de marionet en knip daarna elk deel uit. Geef elk
kind 5 splitpennen en bevestig de benen, armen en hoofd aan de marionet.
Drie reacties
Geef elk kind een kopie van het blad “Drie reacties.” Knip de vorm uit langs de dikke lijnen. Vouw het blad
doormidden en dan in drieën, gebruik daarbij de stippellijnen als gids. Maak de randen met plakband vast om
een driehoek te vormen. Maak gaten met een perforator waar dit aangegeven wordt. Kijk door het gat en lees
wat er staat.

Aanbid de ware God
Laat de kinderen het verschil tussen afgoderij en God aanbidden begrijpen. Wanneer mensen een afgod
maken, stellen ze zich voor hoe God is. Hun gezag is niet Gods Woord, maar hun eigen verbeelding. Om de
kinderen te helpen om dit te begrijpen, maak je een lijst met verklaringen over God, zowel verklaringen die vals
als waar zijn. Als elke verklaring gelezen is, stel je de kinderen de vraag of het idee uit Gods Woord kwam of
verbeelding is van de mens. Nadat de kinderen geraden hebben, lees een tekstgedeelte uit de Bijbel die de
verklaring aantoont of ontkent. Als de verklaring uit Gods Woord komt, laat je de kinderen wijzen naar de
Bijbel. Als de verklaring de verbeelding van de mens is, laat je de kinderen naar hun hoofd wijzen. Na elk vers
benadruk je dat de enige manier waarop mensen God kunnen aanbidden is door zich te onderwerpen aan Zijn
beschrijving van Zichzelf in Zijn Woord.
Blindenspel
Om te illustreren dat de mensheid verblind God probeert te tasten, speel je een tik spel. Blinddoek een kind.
Vertel de andere kinderen ach te verstoppen in het lokaal of een andere ruime ruimte. Wanneer het spel
gestart is, kunnen de kinderen niet van hun plaats gaan. Ze kunnen gehurkt zitten, draaien of staan, maar ze
mogen niet bewegen. Variatie: speel “Marco Polo” in het lokaal. Het geblinddoekte kind roept “Marco” en de
rest van de kinderen antwoord door te zeggen “Polo.” Wanneer het geblinddoekte kind al de andere kinderen
getikt heeft, is het spel over.
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Tel uw zegeningen
Schrijf de nummers 1-15 op het bord. Vraag de kinderen om dingen op te noemen waar God ze mee gezegend
heeft. Wanneer de lijst volledig is, wijs je hen op het feit dat elk goede gift van boven komt. Elke zegening die
wij hebben, komt van God.
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KNUTSELACTIVITEITJES
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WIJ BEWEGEN
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DRIE REACTIES
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PAULUS PREDIKT HET E VANGELIE IN ATHENE
(HANDREIKING KINDEREN)
HANDELINGEN 17:16-34

MEMORIEVERS
Hand.16:31

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en
u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Paulus was boos op het volk van Athene omdat ze _______________

 Omdat ze valse goden aanbaden ging Paulus met de mensen in de
synagoge in _______________ (Handelingen 17:17).
 De filosofen brachten Paulus naar de ______________________ (17:19).

 DAT HIJ ALLES HEEFT GEMAAKT

 DAT HIJ NIETS HEEFT GEMAAKT

 ALLEBEI

 GEEN VAN BEIDE

 Geloofden de Atheners in één ware God? _________________________
 Hoe reageerden het volk van Athene op de boodschap van Paulus?
___________________________________________________________
 Is het belangrijk om een juist beeld van God te hebben? _____________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Wat vertelde Paulus de Atheners over God?
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aanbaden.
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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