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Hoofdstuk   124      
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Kennen jullie het zinnetje: Geloven uit angst?  

Ik zeg altijd: ‘Geloven uit angst is geen geloof.’ 

Bang zijn voor God, bang zijn voor Jezus is wel het allerlaatste wat ik jullie met 

deze kinderbijbel wil vertellen. Ik mag jullie door de verhalen in deze 

kinderbijbel juist vertellen: ‘Bij Jezus ben je veilig!’ 

 

Ik had vroeger een tante, die niet getrouwd was. Toen ik een klein jongetje was, 

verwende zij mij een beetje. Haar naam was Eelkje. Die tante en ik zijn allebei 

genoemd naar het oudste zoontje van mijn pake en beppe, dat slechts drie dagen 

geleefd heeft. 

Die tante Eelkje zei vroeger tegen mij: ‘Eelke, als ik ga sterven, dan roep ik om 

Jezus en dan komt alles goed. Ik hoef nu al nooit meer bang te zijn voor de 

dood, want ik weet het zeker: Jezus redt mij.’ 

 

Nu, bang zijn voor het onbekende, bang zijn om te sterven, dat doen heel veel 

mensen. Komt ook veel voor bij mensen die naar een kerk gaan…. 

 

In onderstaand verhaal uit de bijbel kun je lezen dat de mensen in de stad 

Athene in heel veel goden geloofden en veel van die mensen waren bang…. 

Ja, heel erg bang dat ze na hun dood straf zouden krijgen van een god aan wie 

ze geen offers hadden gebracht. 

Daarom namen zij het zekere voor het onzekere: Ze gingen zelfs offers brengen 

aan een god die ze niet kenden.  

 

‘Onbekende god, straf ons niet, want dit offer geven wij aan u.’ 

 

 

Hoofdstuk   124     -    Athene     -    Handelingen 17  :   14 -  34 

 

De reis van Beréa naar Athene, de hoofdstad van Griekenland, was erg lang. 

Toen Paulus in Athene was besefte hij dat het nog weken zou duren voordat zijn 

helpers Silas en Timotheüs bij hem konden zijn. Dat was niet erg. Paulus had nu 

mooi de tijd om een beetje tot rust te komen. Ook had hij nu gelegenheid om de 

stad te bekijken. Er was veel te zien en te bewonderen in de stad Athene. 

Wanneer Silas en Timotheüs bij hem zouden zijn konden ze direct met hun werk 

beginnen. 

 

Er was een tijd geweest dat het kleine Griekenland één van de belangrijkste 

landen in het Midden-Oosten was. De wetenschap en de kunst bloeiden. Ja, 
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beiden hadden een hoge vlucht genomen. Het was een hoge eer om als Griek 

geboren te zijn. Ook al was er van die oude glorie weinig meer overgebleven, 

toch was Griekenland nu nog steeds een bijzonder land: De Romeinse heersers 

hadden de Griekse goden overgenomen en in grote delen van dat gigantisch 

grote Romeinse Rijk was niet Latijn, maar het koinè, het volks-Grieks, de 

tweede taal. Bijna alle mensen in het grote Romeinse rijk spraken Grieks. 

De hoofdstad Athene was nog steeds een plaats van grote betekenis. Nergens ter 

wereld woonden meer geleerden dan in deze stad. Veel geleerden uit andere 

landen kwamen naar Athene om nog meer kennis en wijsheid op te doen en met 

collega’s te spreken over de diepe levensvragen van leven en dood. 

Veel kunstenaars uit de hele wereld kwamen naar Athene om de prachtige 

tempels en kunstwerken te bewonderen. 

Maar ook vreemde godsdienstleraren waren welkom en mochten hun eigen god 

‘aanprijzen’.   

De tijd dat de oude Socrates wegens een afwijkende mening ter dood was 

veroordeeld was al heel lang verleden tijd.  

In deze tijd maakten de wijsgeren van Athene zich niet druk over welke god de 

beste was. Nee, één god meer of minder maakte niet uit.  

 

In Athene waren twee groepen wijsgeren, die elkaar fel bestreden. Dat waren de 

Epikureeërs en de Stoïcijnen.  

De eerste groep leerde dat de mens het ware geluk alleen in dit leven kan 

vinden. De goden bemoeien zich niet met mensen en na je dood was alles 

voorbij, afgelopen. 

De Stoïcijnen leerden dat het goddelijke in elk mens woont en dat de zielen van 

overleden mensen kunnen doorleven in andere lichamen. En dat gaat net zo lang 

door tot eenmaal de hele wereld in vlammen vernietigd zal worden. 

Over één ding waren beide partijen het helemaal met elkaar eens: de mens moest 

pijn, ziekte en ellende zo veel mogelijk uit de weg gaan en mocht hij toch ziek 

worden of dat hem iets ergers overkwam, dan moest hij zich er ver bovenuit 

verheffen, zodat hij de pijn tenslotte niet meer zou voelden. 

 

Dat het lijden in deze wereld in het niet valt met de heerlijkheid die de mensen  

in de hemel te wachten staat, zoals Paulus leerde, daar konden deze geleerde 

filosofen niet in geloven. Ze zouden alleen maar spottend gelachen hebben over 

zoveel onzin…. 

 

In deze stad Athene vol met heidense wijsheid wilde Paulus de blijde boodschap 

van Jezus Christus brengen. Van zijn plan om eerst goed uit te rusten, en op 

Silas en Timotheüs te wachten, kwam niet veel terecht. Paulus kon eenvoudig 

niet zwijgen over Jezus. De eerste sabbat dat hij in Athene was sprak hij al in de 

synagoge. De Joden waren hem niet vijandig gezind. Ze lieten hem rustig 

praten. Hij mocht de volgende sabbat gerust nog een keer komen, maar zij 
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geloofden hem niet. Ook een paar Grieken in de synagoge die in de ene, ware 

God geloofden hoorden Paulus aan, maar konden niet geloven dat  Jezus de 

Messias was. 

 

Na die sabbat zwierf Paulus door de straten van de stad. Hij liep over de grote 

pleinen. Mismoedig keek hij naar prachtige tempels, waar de Atheners zo trots 

op waren. Maar Paulus had geen oog voor al die pracht en praal. Ook niet voor 

de schitterend mooie beelden die de kunstenaars in de ‘Gouden Eeuw’ van 

Griekenland gemaakt hadden. Hij voelde zich bitter gestemd. Al deze mensen in 

Athene hadden alleen maar oog voor dode goden. Afgodsbeelden door mensen 

uit steen gemaakt. Hij telde de altaren die aan de kant van de weg stonden. Nooit 

had hij geweten, dat er zoveel verschillende afgoden waren. Paulus vond het erg 

dat mensen zoiets als dit konden bedenken en hij vond het helemaal erg dat ze er 

ook nog in geloofden…. 

 

Daar zag hij een altaar waar niet met de naam van een god op stond.  Nee, op het 

bordje stond geschreven: ‘Voor de onbekende god.’ 

Ze konden er eens één vergeten zijn! Terwijl Paulus verder liep steeg zijn gebed 

omhoog naar God en vroeg hij om wijsheid of hij de juiste woorden mocht 

vinden om dit verblinde volk te vertellen van de blijde boodschap van Jezus 

Christus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Voor de onbekende god.’ 

De volgende dag ging Paulus naar de grote markt, waar filosofen in groepen met 

elkaar discussieerden over de moeilijke vragen van leven en dood. Paulus 

hoorde ze en kon zich niet langer stilhouden. Met veel vuur mengde hij zich in 
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de discussie. De wijze mannen van Athene zagen een beetje minachtend op hem 

neer. Was deze Jood met zijn ruwe werkhanden ook al een wijsgeer? Dacht hij 

nu echt dat hij hun iets nieuws kon vertellen? Dat hij spitsvondiger en ook  

geestiger over leven en dood kon praten dan de wijsgeren van Athene? Zelfs met 

een beetje medelijden luisterden ze verder naar wat Paulus te vertellen had. 

Wie had daar ooit van gehoord: een god die Jezus heette en dan steeds dat 

woordje ‘anastasis’.  Opstanding betekende het, maar wat bedoelde deze man 

daarmee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulus spreekt de mensen toe in de stad Athene 
 

Spottend zei iemand: ‘Wat heeft die man een praatjes. Wat wil hij nu eigenlijk 

zeggen? Laat hem zijn mond houden.’ 

Maar een ander zei: ‘Ook al spreekt deze man grote onzin, hij vertelt wel iets 

nieuws. Ik wil wel graag weten wat hij te vertellen heeft.’ 

‘Ja,’ zei een derde wijsgeer, ‘laten we hem meenemen naar de Aréopagus. Daar 

kan hij ons allemaal over zijn nieuwe leer van die ene God vertellen.’ 

 

In oude tijden was de Aréopagus een rechtscollege dat recht sprak over 

moordenaars. Ook had dit rechtscollege vroeger grote invloed op het bestuur van 

de stad Athene. Maar in deze tijd, nu de Romeinen de baas waren in heel 

Griekenland, had dit rechtscollege geen macht meer. 

Maar al was de oude macht en glorie van de Grieken verleden tijd, het woordje 

Aréopagus had voor de Atheners nog steeds een gewijde klank. En zo’n Joodse 

reiziger als Paulus mocht dankbaar zijn dat hij hier mocht spreken. 
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Paulus zelf was totaal niet onder de indruk van deze oude, heilige naam. Die 

wijsgeren en rechters mochten dan heel erg geleerd zijn, maar als het erop aan 

kwam waren het gewoon blinde heidenen met wie hij medelijden had. Maar 

natuurlijk mochten deze mensen Paulus zijn gedachten nooit te weten komen: 

een Jood, die medelijden had met de wijzen van Athene! Het moest niet gekker 

worden…. 

Paulus kon hier op de Aréopagus niet over Jezus praten zoals hij bij de Joden in 

hun synagoge deed. Geen teksten van Mozes en van de profeten kon hij hier 

aanhalen. Hij moest deze ‘geleerde mensen’ letterlijk en figuurlijk in hun eigen 

taal toespreken. Maar Paulus vertrouwde erop dat de Heilige Geest hem de juiste 

woorden in de mond zou leggen. 

 

‘Jullie mannen van Athene,’ begon hij, ‘ik zie aan alles dat jullie het vereren van 

goden heel belangrijk vinden. Toen ik in jullie stad rondliep, zag ik hoeveel 

goden jullie vereren. Ik zag zelfs een altaar waarop stond: ‘Voor de onbekende 

god.’ Jullie vereren dus een god die jullie niet eens kennen. Precies daarover 

kom ik jullie vertellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulus spreekt op de Aréopagus in Athene 
 

Ik ben hier bij jullie in Athene gekomen, om jullie te vertellen over de God, die 

de wereld gemaakt heeft en alles wat leeft. 

Hij is de Heer van hemel en aarde. Die God woont niet in tempels die door 

mensen zijn gebouwd. Mensen hoeven ook niet voor hem te zorgen.  

Hij heeft niets van hen nodig, want hij geeft het leven aan alle mensen. Hij laat 

hen ademhalen en  hij zorgt voor alles. 

God heeft uit één mens alle volken gemaakt. En hij gaf de mensen de hele aarde 

om op te leven. Hij bepaalde waar ze moesten gaan wonen en voor hoe lang. Zo 
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zorgt hij ervoor dat de mensen hem zoeken. Ze proberen hem te vinden, ook al 

is dat moeilijk. Toch is hij niet ver bij ons vandaan. Want God laat ons leven, 

bewegen en opstaan. 

Eén van jullie Griekse dichters heeft gezegd: ‘God heeft ons gemaakt. Wij lijken 

op hem.’ 

Ja, wij lijken op God. Maar we kunnen geen beeld maken dat echt op God lijkt. 

Zelfs niet als we goud voor dat beeld gebruiken of zilver of steen. Want het blijft 

gewoon een beeld dat door mensen bedacht en gemaakt is.’ 

 

Tot zover hadden de Atheners aandachtig geluisterd. Het viel hen niet eens 

tegen dat een Jood met zoveel vuur kon spreken. Eén ding was zeker: deze man 

geloofde zelf wat hij vertelde. En dat kon niet van elke redenaar op de  

Aréopagus gezegd worden. En het was in zijn voordeel dat hij de Griekse 

dichters gelezen had. Maar natuurlijk, alles hing af van wat hij nu verder zou 

gaan vertellen. Ze gingen er nog een keer goed voor zitten om te horen welke 

boodschap deze Jood nu echt te vertellen had.  

 

En daar klonk weer de stem van Paulus: ‘Lange tijd leefden de mensen zonder 

God te kennen. God heeft hen daarvoor niet gestraft. Maar nu wil God dat alle 

mensen gaan doen wat Hij wil. Iedereen moet een nieuw leven beginnen. Want 

de dag komt dat God zal rechtspreken over de wereld. God heeft die dag zelf 

bepaald. En hij heeft een man uitgekozen, zijn naam is Jezus, om namens hem 

recht te spreken. Iedereen kan weten dat dit echt gaat gebeuren. Want God heeft 

die man Jezus uit de dood laten opstaan.’ 

 

Maar toen konden de wijzen van Athene zich niet langer inhouden. Ze proesten 

het uit van het lachen. Dit was inderdaad iets bijzonders. Die eer moesten ze 

deze ‘gekke’ spreker toegeven. Alleen was het jammer dat een verstandig mens 

dit nooit zou kunnen geloven. Maar dat had je met mensen die niet geleerd 

hadden. Het begon zo mooi, maar het einde van zijn toespraak was volkomen 

onzin! Een oordeelsdag!.... Een dode die opstond uit zijn graf! 

Met een minderwaardig glimlachje op hun gezichten gingen de meeste mensen 

weg. Een paar Atheners die zelfs voor deze dwaze Jood hun fatsoen wilden 

houden, zeiden tegen Paulus: ‘Daar mag u een volgende keer meer over 

vertellen.’ Daarna gingen ook deze Atheners naar huis en de apostel Paulus 

bleef helemaal alleen achter op de Aréopagus. 

Ineens voelde hij zich vreselijk moe en depressief. Hij had zo zijn best gedaan en 

allemaal was alles vergeefs geweest. Hij kreeg heimwee naar zijn vrienden in de 

gemeente in Tessalonica. Had hij toch moeten wachten op Silas en Timotheüs? 

Had hij nooit naar deze stad van geleerden en filosofen toe moeten gaan?  
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Maar o wonder, daar kwamen toch nog een paar Atheners bij Paulus terug. Ze 

vroegen hem of hij hun meer over Jezus wilde vertellen. Over zijn opstanding 

uit de dood en over het eeuwige leven na je dood. 

Paulus werd heel blij. Zijn werk hier in Athene was dus toch niet helemaal 

tevergeefs geweest. 

 

Er ontstond een heel kleine Christengemeente in Athene. Eén van de leden was 

een bestuurder van de stad. Zijn naam was Dionysius. 

Later, toen Timotheüs ook in Athene was aangekomen doopte hij hem. 

Tegelijkertijd werd er ook een vrouw gedoopt. Haar naam was Damaris.  

Met nieuwe moed begon Paulus de mensen te vertellen van de blijde boodschap 

van Jezus. Dat deed hij op de sabbat in de synagoge en de andere dagen op het 

grote plein in het midden van de stad. 

 

Timotheüs was intussen teruggegaan naar Tessalonica. De Christengemeente 

daar had hem nodig. Paulus stond er in Athene weer alleen voor. Het werk viel 

hem zwaar. Hoe hij ook zijn best deed, er kwamen geen nieuwe gemeenteleden 

meer bij. De Joden in de synagoge luisterden wel naar Paulus en discussieerden 

met hem over de wet van Mozes, maar ze geloofden niet in de blijde boodschap 

van Jezus Christus.    

En de Grieken op het plein in de stad lieten Paulus mooi praten en veranderden 

niet van mening. 

Zo bleef het bij dat kleine groepje mensen dat de doop had ontvangen.  

Eigenlijk was het te klein om het een gemeente te noemen. 

 

Paulus begreep dat het zijn tijd werd om verder te reizen. Hoe graag ook 

Dionysius en Damaris en de anderen wilden dat Paulus bij hen bleef, volgens 

Paulus was dat niet meer nodig. 

Het was Paulus’ roeping om het blijde nieuws van Jezus steeds verder de wereld 

in te brengen. Steeds ‘moest’ hij weer naar nieuwe steden. Wanneer hij bij dit 

kleine groepje mensen in Athene bleef, zou hij zijn plicht verzaken,. 

Zo nam Paulus op zekere dag afscheid van zijn leerlingen en alleen, als een 

eenzame reiziger, ging hij richting Korinte.  
 


