Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 4
Een onbekende God?
A) Doel
1. Betekenis benoemen
Paulus sluit aan bij de leefwereld van de luisteraars. Zo brengt hij het Evangelie.
2. Actualiteit aangeven
Ook wij hebben te maken met ongelovigen, andersdenkenden. Hoe benaderen we hen?
3. Christus centraal stellen
Paulus sloot aan bij de leefwereld van de luisteraars om Christus, de Gekruisigde te preken!
Dat is ook vandaag nog steeds de roeping van een christen.

B) Achtergrondinformatie
Handelingen 17
Vers 18 Epicurus was de stichter van een filosofische school waarin het praktisch nut en het geluk
centraal stond. In deze school zocht men onverstoorbare gemoedsrust, een leven
onafhankelijk van wat er gebeurt. Het was een totaal materialistische filosofie: de ziel is
stoffelijk, en gaat te gronde met het lichaam.
Vers 19 Areopagus: de raad of het rechtscollege dat oorspronkelijk op de 'Ares-heuvel' vergaderde.
Paulus moet zich verantwoorden voor een filosofisch gezelschap.
Handelingen 18
Vers 6 bloed op zijn hoofd: als Paulus dit zegt, bedoelt hij dat hij onschuldig is als ze verloren gaan.
Ze zijn zelf verantwoordelijk.
Vers 18 een gelofte gedaan: een nazireeërsbelofte, vgl. Numeri 6. Bij deze gelofte liet men het haar
groeien en onthield men zich van alcohol. Hier staat Paulus dus aan het einde van de
periode dat hij onder een gelofte was.
Suggesties voor verdieping
 Ga na wat de belangrijkste boodschap van hoofdstuk 17 en 18 is en werk dat verder uit.
 Geef de kern van de verkondiging van Paulus een plaats (zie bijv. 17:3,18; 18:5).
 Je kunt in je inleiding of via de verwerking aandacht vragen voor de reacties van de hoorders
(17:4-6, zie ook 17:32,34).
 Bestudeer de strategie van Paulus: bijv. Hand. 16:4 (steden), Hand. 13 (sabbat, joden);
Hand. 17:1v,10 18:4.
 Geef aan wat het verschil is tussen hoe Paulus de Joden benadert en hoe hij de heidenen
benadert (zie bijv. 1 Kor. 1:22). Wat is uiteindelijk bij beiden hetzelfde? (zie 1 Kor. 1:30, 2:2)

Geloofsbelijdenis: HC vraag 96-98
Literatuur
T. Wilson, De apostel Paulus. Zijn leven en zijn brieven (atlas met informatie)
Ds. J. Westerink, Mensen rondom Paulus

C) Suggesties voor de avondinvulling
Niveau 1

Niveau 2

Alternatieve startopdracht

Alternatieve startopdracht

Stille wand discussie
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16

Stille wand discussie
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16

Behandel de eerste stelling uit de schets met
een stille-wanddiscussie als introductie op deze
avond.
Bijbel
Handelingen 17:16-34; 18:1-18
Vragen Laat deze altijd aan de orde komen op
je verenigingsavond!
1. Hoe benadert Paulus de filosofen?
2. Hand. 17:26: Wat wordt bedoeld met ‘uit
enen bloede het ganse geslacht der
mensen gemaakt’?
3. Op wie wijst Paulus in Hand. 17:31?
4. Waarom bleef Paulus bij Aquila en
Priscilla?

Bijbel
Handelingen 17:16-34; 18:1-18
Vragen Laat deze altijd aan de orde komen op
je verenigingsavond!
1. Wat is de betekenis van Hand. 17:26?
2. Waarom wil Gallio geen rechter zijn voor
de joden?
3. Wat bedoelt Paulus in vs. 6 met ‘uw
bloed zij op uw hoofd; ik ben rein’?
4. Wat klinkt er door in het gedrag van
Gallio (vs. 17)?

Keuzevragen
Opdracht
Stelling 1,2
Vraag 1,2,3

Keuzevragen
Opdracht
Stelling 1
Bijbelstudieopdracht
Vragen 2, 3,4

Overige verwerking
Gastspreker
Nodig een spreker/gemeentelid uit die ervaring
heeft met evangelisatiewerk. Laat hem iets
vertellen over zijn ervaringen en geef vervolgens
de jongeren de gelegenheid met hem in gesprek
te gaan over het in gesprek gaan met mensen
over het Evangelie.

Overige verwerking
Evangelisatie
Maak twee groepen. De ene groep
vertegenwoordigt mensen die niets of bijna niets
van het Evangelie afweten, de andere groep
weet dit wel. Ga in tweetallen (of viertallen) een
gesprek aan waarbij je probeert bij de ander aan
te sluiten en de kern van het Evangelie te
vertellen.

D) Antwoorden en suggesties
Stelling
 Het is goed om door je gedrag te evangeliseren, maar als het goed is wekt dit juist vragen op
bij mensen. Dan kan er écht geëvangeliseerd worden, namelijk door te vertellen waarom en
voor Wie je dit gedrag vertoont. Als je alleen met woorden komt, en je leven is daarmee
niet in overeenstemming, zullen je woorden minder snel gehoord en geloofd worden.
 Nee, de Joden zouden toch beter moeten weten en God boven de Keizer moeten stellen.
Vragen
1. a. Dat is dat je graag wilt luisteren en onderzoeken. Er is een verlangen naar het Woord.
b. Persoonlijk
Bijbelstudieopdracht
a. Hij heeft hen vermaand. Dit heeft hij gedaan omdat hij door de Heere bekwaam geacht was
om de Thessalonicensen het Evangelie te verkondigen. Hij heeft het niet gedaan om de
mensen te behagen, maar voor God.
b. Hij heeft niet alleen maar ‘pluimstrijkende’ woorden gebruikt, ofwel: hij heeft niet alleen
maar vleiende woorden gesproken, alleen datgene wat de mensen wilden horen. Ook heeft
hij geen schijn van gierigheid gegeven.
Hij heeft echter met liefde het Evangelie gebracht. Hij is vriendelijk geweest, heeft dag en
nacht gewerkt om ook wat te verdienen zodat hij hen niet lastig hoefde te vallen. Verder
noemt hij het: heilig, rechtvaardig en onberispelijk. Hij heeft hen vermaand en vertroost.
c. Ze hebben zich bekeerd en wilden de levende en waarachtige God dienen en zijn Zoon
verwachten. Ze hebben Gods Woord aangenomen en geloven. Ze zijn navolgers geworden
van Christus Jezus en hebben ook geleden.
Vragen
2. a. Persoonlijk – Elke dag de stille tijd, om het Woord biddend te lezen.
b. Persoonlijk

c. Samen (elke middag) een stukje lezen en erover doorpraten. Elkaar eraan herinneren.
Apart hetzelfde boekje lezen en er later over doorpraten.
d. Persoonlijk – Het geloof wekt verlangen om steeds meer van dat Woord te horen, omdat
het begint te leven en tot je begint te spreken.
3. a. Persoonlijk
b. Persoonlijk
c. Het kan betekenen dat het Woord je niet raakt, je er koud of lauw onder blijft. Bid tot de
Heere of Hij je onrustig wil maken en het verlangen wil geven naar Hem!
4. a. Voorbeelden: Het werk zelf, de schepping, thuissituatie, muziek die geluisterd wordt,
voetbal enz.
b. Je kunt veel meer aanknopen bij de kennis die er al is over de Heere en Zijn dienst. Het is
waarschijnlijk moeilijk om dit op een manier te doen die de ander niet bij voorbaat al
onverschillig maakt en afschrikt, maar hem juist nieuwsgierig maakt. Het oude Evangelie
brengen op een nieuwe wijze.
c. Persoonlijk – Vaak vindt men de tweede groep moeilijker te bereiken, omdat zij al zo goed
weten wat het Evangelie inhoudt, en er bewust voor gekozen hebben er niks meer mee te
maken te hebben.

E) Extra voorbereiding
- Als je een stille-wanddiscussie wilt doen, heb je een bord of groot vel papier en voldoende
pennen/stiften nodig.

