
 

Vertelschets 17.4: Op de Areopagus 

 

Beginzin 

Ga voor de groep kinderen staan en loop heen en weer. Kijk links en rechts om je heen en schuin 

omhoog, alsof je een stad aan het bezichtigen bent. Blijf af en toe staan, alsof er iets is wat je beter 

wilt bekijken. Maak tijdens je introductie gebruik van duidelijke gezichtsuitdrukkingen 

(bewondering, verbazing, afschuw).  

 

Wat een práchtige stad is Athene! Groot en druk, onvoorstelbaar veel mensen, drukke straten, 

veel winkelkraampjes. Al die kleuren en geuren, al die geluiden… Paulus kijkt zijn ogen uit.  

 

Paulus leert de Atheners kennen 

• Paulus is al enkele dagen in Athene, een grote stad in Griekenland. Hij wacht op de komst 

van zijn trouwe helpers Silas en Timotheüs.  

• Paulus is de straat op gegaan: hij kan niet stilzitten! Hij wil de boodschap van God ook in 

deze stad laten klinken. Tegelijkertijd leert hij zo de stad en haar bewoners kennen.  

• Paulus ontdekt dat de mensen van Athene heel godsdienstig zijn. Maar hóe… 

• Overal ziet Paulus tempeltjes en altaartjes, op elke hoek van de straat. Maar Paulus ziet 

geen altaar voor de Heere. Hij ziet wel een altaar voor een onbekende God. 

• Paulus is teleurgesteld en verdrietig. Is er niemand in Athene, die de Heere kent? Hij is ook 

boos: van de buitenkant lijken alle Atheners keurige, godsdienstige mensen, maar niemand 

dient de wáre God! 

• Dien jij de Heere oprecht? Met je hele hart en je hele verstand? Of lijk je net iemand uit 

Athene? Van de buitenkant is alles prachtig: je bent eerbiedig met het Bijbellezen, danken 

en bidden, je gaat keurig mee naar de kerk. Maar wat leeft er in jouw hart als aan het 

bidden bent? Waar zijn jouw gedachten tijdens de preek? Als je psalmen zingt, als je vader 

uit de Bijbel leest of als de juf of meester een verhaal vertelt?  
 

Paulus brengt een nieuwe leer 

• Paulus wordt vurig; hij brandt van verlangen om de mensen te vertellen over de enige, 

ware God.  

• Hij zoekt plaatsen op, waar veel mensen bij elkaar zijn om te preken en over Jezus te 

vertellen. En Paulus wil de boodschap van God aan álle mensen kwijt. 

• Daarom zoekt hij de synagoge op, waar wijze en geleerde Joodse mannen zijn. Maar Paulus 

gaat ook de markt op om de gewone burgers aan te spreken. Iedereen die hij tegenkomt, 

spreekt hij aan.  

• Zou jij het durven? Bij jullie in het dorp op de markt gaan staan en uitkomen voor de naam 

van de Heere? Iedereen, die je tegenkomt, vertellen dat bij de Heere genade te krijgen is 

voor een zondaar? 

• Nog steeds komt de boodschap van de Heere naar verschillende mensen toe. Zijn 

boodschap komt ook tot jou! “Bekeer je van je zondige leven; geloof in Mij en je zult 

behouden worden!”.  



 

De reacties op Paulus’ prediking 

• De mensen horen Paulus preken. Sommigen van hen halen hun schouders op en lopen 

weer verder: “Die man weet niet waar hij het over heeft!” Zij trekken zich niets aan van 

Paulus’ waarschuwingen. 

• Enkele wijze mannen willen met Paulus in discussie; zij geloven niet wat hij zegt en dagen 

hem uit. 

• Eigenlijk is dat niet anders dan nu. Ook nu halen mensen hun schouders op als hen de 

boodschap van de Bijbel wordt verteld. Ook nu worden mensen boos en willen ze strijden 

tegen de boodschap van de Heere. Wie gelooft er nog, dat alleen het bloed van de Heere 

Jezus reinigt van de zonde? Wie heeft Hem tegenwoordig nog nodig? Jij? 

• Er zijn ook mensen die nieuwsgierig worden. Niet naar de God van Paulus, helaas. Ze zijn 

alleen maar uit op een nieuwtje. Zij willen weleens zien hoe goed die Paulus zich redt als hij 

voor een hele grote groep mensen in discussie moet gaan.  

• Trouwens, van zo’n God hebben ze niet eerder gehoord. Misschien kunnen ze ook die God 

gaan dienen. Hoe meer goden ze kunnen dienen, hoe beter. Stel je voor, dat ze er één 

vergeten zijn… 

• De mensen denken hun zaligheid zelf te kunnen verdienen, door zoveel mogelijk goden te 

aanbidden en veel offers te brengen. Misschien doe jij ook wel je best: eerbiedig zijn, trouw 

naar de kerk gaan en uit volle borst meezingen. Willen we niet allemaal in een goed blaadje 

komen bij God?  

• Maar de Heere heeft dat niet nodig; Hij kijkt dwars door onze vrome buitenkant heen. Hij 

wil ons hart! En zolang we al die godsdienstige dingen niet met een oprecht hart doen, 

heeft het voor de Heere allemaal geen waarde.  

 

Paulus naar de Areopagus gebracht 

• De mensen brengen Paulus naar de Areopagus en Paulus gaat spreken. “Jullie zijn heel 

godsdienstige mensen. Toen ik net door Athene liep, zag ik een altaar voor een onbekende 

god. Jullie kennen hem niet, maar toch dienen jullie Hem. Over die God vertel ik jullie.” 

• “Deze God heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij woont niet in tempels, zoals jullie die 

maken. Hij hoeft niet gediend te worden op de manier, zoals jullie doen en proberen met 

je afgodsbeelden en offers. God heeft dat allemaal niet nodig.” 

• “Hij heeft Zelf de mensen gemaakt met de bedoeling, dat ze naar Hem op zoek zouden 

gaan en Hem zouden vinden.” 

• “Gods boodschap is dat jullie moeten stoppen met je zondige leven. Jullie moeten 

terugkeren naar Hem. God heeft Zijn Zoon uit de doden opgewekt, zodat zondaren het 

eeuwige leven kunnen krijgen!”.  

• Diezelfde boodschap komt vandaag opnieuw tot jou. Ook aan jou biedt de Heere Zijn 

genade aan. Vlucht tot Hem! Want wie tot Hem komt, zal Hij niet wegsturen. 

 

  



 

Het gevolg van Paulus’ preek 

• De mensen jouwen Paulus uit: hoe kan nu iemand uit de doden opstaan? Iemand die 

gestorven is, kan toch nooit meer levend worden?! Zij geloven het wonder van de 

opstanding niet en verachten daarmee de boodschap van God.  

• Andere mensen zeggen Paulus, dat ze hem hierover nog eens aan de tand willen voelen. Zo 

gemakkelijk komt hij er niet vanaf met zijn dwaalleer, vinden zij.  

• Paulus verlaat de Areopagus. 

• Maar ondanks de onwilligheid van de Atheners om de preek van Paulus te geloven, gaat de 

Heere door met Zijn werk. Niets houdt Hem tegen. Een klein aantal mensen gelooft de 

prediking van Paulus.  

 

Slotzin  

De Heere gaat niet alleen in Athene, maar ook in jouw woonplaats door met Zijn werk. Vergeet dat 

nooit!  

 


