
Paulus vertelt overal over Jezus. Hij vertelt: ‘Jezus is 
de Messias, die aan de Joden beloofd is. Maar Hij is 
niet alleen voor de Joden gekomen, maar ook voor 
jou en mij! Heb je wel eens verkeerde dingen ge-
daan? Heb je gezondigd? Dan kan Jezus die verkeer-
de dingen vergeven, als je ze eerlijk aan Hem vertelt. 
Als je dicht bij Hem blijft, word je gelukkig.’ Niet ie-
dereen wil deze boodschap horen! Sommigen men-
sen lachen Paulus uit en anderen worden boos. Maar 
overal zijn er ook mensen die wél willen luisteren. Zo 
kan Paulus mensen in contact brengen met God. 

Nu is Paulus in de stad Athene aangekomen. In die 
stad is het ontzettend druk! Er zijn mensen uit het 
buitenland om er dingen te kopen en te verkopen, 
om er te werken en om er te wonen. 
Paulus loopt door de drukke straten. 
Hij kijkt goed om zich heen. Hij wil we-
ten hoe hij in contact kan komen met 
de mensen. En terwijl Paulus door de 
straten loopt, ziet hij heel veel stenen 
beelden. In iedere straat staat er wel 
één. Het zijn niet gewoon zomaar beel-
den, het zijn godenbeelden. De men-
sen in Athene denken namelijk, dat er 
voor allerlei dingen in het leven een 
god is: een god van de zon, een god 
van de maan, een god voor de gezond-
heid, voor de sport, voor geluk, voor de 
liefde, een oorlogsgod, en ga zo maar 
door. Voor al die goden hebben ze in 
de stad beelden neergezet. En bij elk 
beeld staat opgeschreven waar die god voor is. De 
mensen in Athene hebben het er maar druk mee! Ze 
proberen namelijk om alle goden tevreden te hou-
den. Dat doen ze door in allerlei tempels geld te ge-
ven en wierook en dieren te offeren. Zo hopen ze dat 
ze een plekje in de hemel kunnen verdienen. Zou dat 
kunnen, denk je?

Kijk, daar staat weer een beeld. Paulus loopt ernaar-
toe en leest wat er bij dat beeld geschreven staat. 
Hij leest: ‘Dit beeld is voor de onbekende God.’ De 
mensen in Athene hebben vast gedacht: ‘We hebben 
veel goden, maar stel je voor dat we er één vergeten 
zijn, of nog niet kennen, dan zou die god wel eens 
heel erg kwaad op ons kunnen worden en ons mis-
schien wel straffen. Dat willen we niet hebben!’ Pau-
lus wordt er boos van. Hij denkt: Wat zijn de mensen 
in deze stad ver van de échte God afgedwaald! Hoe 
kun je gelukkig worden als je zóveel goden tevreden 
moet stellen? En hoe weet je of die god wel tevreden 
is? Paulus is niet alleen boos, hij wordt er ook ver-
drietig van. De mensen hier in Athene kunnen toch 
niet gelukkig zijn?

Paulus loopt verder en komt op een groot plein. Dat 
plein heet ‘de Areopagus’. Op dat plein is het altijd 

HET VERHAAL OVER PAULUS IN ATHENE
druk. Er is markt, maar het is ook een plein waar 
mensen naar toe gaan om te vertellen wat ze ont-
dekt of bedacht hebben, waar ze in geloven. Er zijn 
daar heel geleerde mensen, die komen luisteren 
of ze er nog iets bij kunnen leren. Paulus stapt op 
die mannen af en vraagt aan hen of hij iets nieuws 
mag vertellen. Dat vinden ze goed. Gaat Paulus nu 
zeggen dat de Atheners helemaal verkeerd bezig 
zijn met al hun goden? Nee hoor, Paulus begint te 
vertellen dat hij het goed vindt dat de mensen zó 
godsdienstig zijn. Ze houden er rekening mee dat 
er één of meer goden zouden kunnen zijn. Daarna 
vertelt Paulus dat hij het beeld voor de onbekende 
God heeft gezien. Paulus zegt: ‘Ik kom jullie vertel-
len over die onbekende God. Jullie vereren Hem al, 

maar jullie weten niet Wie Hij is. Ik 
weet wel Wie Hij is! Hij is namelijk 
de God die de hemel en de aarde 
gemaakt heeft! Maar deze God 
woont niet in een tempel of in een 
gebouw. Hij is ook geen beeld. En 
Hij wíl ook geen beeld. Een beeld 
wordt door een mens gemaakt en 
kan niet horen, niet zien, niet pra-
ten. Nee, de God die ik ken is de 
levende God, en Hij wil (met Zijn 
Geest) in de ménsen wonen. Ja, 
in jullie! Zó dichtbij! Het was de 
bedoeling dat jullie zouden doen 
wat deze God wil. Maar jullie le-
ven jammer genoeg helemaal niet 
zoals God het wil. Daarom moeten 

jullie je bekeren. Bekeren betekent: Naar God toe-
gaan, van Hem leren wat Hij wil en dát doen. Dat 
kán, want God is Zelf als Mens naar de aarde ge-
komen. Dat was Jezus. Hij heeft als mens precies 
gedaan wat God wilde. Later is Hij gestorven, maar 
God heeft Hem uit de dood weer levend gemaakt!’

De mensen in Athene luisteren eerst heel aandach-
tig naar Paulus. Dit is iets wat ze nog nooit hebben 
gehoord! Dát is interessant! Een God die geen beeld 
heeft? Die van mensen houdt en ín een mens wil 
wonen? Dat is wel heel bijzonder. Maar horen ze 
dat nou goed? Zegt Paulus nu dat Jezus is opgestaan 
nadat Hij gestorven is? Dat kunnen veel van die ge-
leerde mannen niet geloven. Sommigen beginnen te 
lachen, anderen worden boos. Maar weer zijn er ook 
mensen die dat wél geloven.

Ook vandaag zijn er mensen die van Jezus vertellen, 
want God wil nog steeds dat er meer mensen bij 
Hem gaan horen. Hij nodigt je uit om in contact met 
Hem te komen. Dat wil Hij heel graag, omdat Hij van 
jou houdt en voor jou wil zorgen. Als je in de Bijbel 
leest over Jezus, kom je in contact met God en leer je 
Hem steeds beter kennen. Pak Zijn uitnodiging aan, 
daar word je gelukkig van! 

Meegeefverhaal VBW 2021 - Dag 2
Je kunt dit verhaal vinden in de Bijbel in Handelingen 16:17-34.


