
Handelinge 17:16-33 

Agtergrond 

Ons lees vanoggend nog een van die toesprake in Handeling. Die keer is dit Paulus se toespraak  by 

die Areopaguis in Athene. 

Inleiding 

Op ’n dag vra een vissie vir sy maat wat langs hom swem: 

“Wat is water?”  

Die maat weet nie. “Hoekom vra jy?”  

“Ek het iemand op die rivierwal hoor sê dat visse nie sonder 

water kan leef nie.” 

Later vra die vissie weer vir een van die ander visse of hy 

dalk al van water gehoor het. Hy weet ook nie en vra verder. 

Later wil al die visse by mekaar weet: “Water. Ja Water. Wat is dit?” 

Terwyl die lugborrels van al die gepraat al woester na die wateroppervlakte styg, kom ’n ou wyse vis 

wat ook die vraag gehoor het met die antwoord: “My liewe visse,” sê hy, “moet julle tog nie so 

ontstel nie. Julle weet wat water is. Julle leef in die water; julle haal asem in die water. Ervaar julle dit 

dan nie?” 

Toe die ontstelde visse bietjie daaroor nadink, begin hulle verstaan en word rustig. 

Net so vra mense vir mekaar: “Wie is God?” 

“God, ja. Wie is God?” vra almal later vir mekaar. 

Terwyl hulle al onrustiger en al ongelowiger raak omdat niemand hulle ’n definisie van God kan gee 

nie, kom ’n ou wyse man wat ook die vraag gehoor het met die antwoord: “My liewe mense,” sê hy, 

“julle weet wie God is. Julle leef, beweeg en bestaan in God. Ken julle hom dan nie?” 

 ’n Klomp Grieke in Athene het ook gevra: “Wie is God?” Hulle het allerlei gode gemaak. Van goud en 

silwer en klip. Selfs ’n altaar gebou vir “die onbekende God.” Dit beteken dat hulle hom moes 

aanbid. Offers gebring het vir hom. Hulle het geleef, beweeg en bestaan in die god. Maar hom nie 

geken nie. 

Tot Paulus die God vir hulle kom bekend stel het. Dit is God die Vader wat sy Seun – self ook God - na 

die wêreld gestuur het om vir sondaars te sterf en Hom laat opstaan het uit die dood.  Daar het Hy sy 

Gees – die Heilige Gees en self ook God – na die wêreld gestuur. Ja, die onbekende God het Homself 

deur Jesus bekend gemaak. 

1. Die onbekende God kan geken word 



Die inwoners van Atene was baie godsdienstig. Paulus was selfs verontwaardig toe hy opgemerk het 

hoe vol afgodsbeeld die stad was. Hierdie Griekse stad se inwoners wou seker maak dat hulle geen 

afgod oorslaan nie en het daarom self vir die onbekende god ’n altaar gebou.  

Paulus laat nie die kans verbygaan om die ware God aan hulle te verkondig nie. Hy doen dit in die 

sinagoge aan godvresende Jode en ook op die stadsplein aan alle verbygangers. Dit is hier wat sy pad 

met die  van die Stoïsyne en Epikureërs kruis.      

Die Epikureërs het ontstaan in die 3de eeu v.C. onder leiding van Epikuris. Hulle was baie 

materialisties en praktiese ateïste.  Hulle het nie gedink dit is belangrik of nodig om God te soek nie. 

Geluk en plesier was die enigste lewenstyl wat sin gemaak het. Hulle het geglo dat die grootste goed 

was om eenvoudige plesier na te streef en pyn te vermy. Lewensgenot was die hoogste goed. Dit 

kon jy kry deur kennis, vriendskap en matigheid. Dit staan teenoor die radikaliteit van die 

offervaardigheid van Christus en die lewe van gehoorsaamheid aan God in dissipelskap. 

Epikurus het daarby geleer dat die hele wêreld bestaan uit atome en alles ontstaan het uit die 

toevallige bymekaar kom van die atome.  Hulle het geglo God kan nie bestaan nie. Die voorkoms van 

lyding in die wêreld was vir hulle die bewys daarvan. 

Die Stoïsyne weer was panteïste wat geleer het dat die goddelike logos, die goddelike rede, die hele 

wêreld besiel en dat 'n redelike en deugdelike lewenstyl die meeste sin maak.  Dit is gebaseer op die 

idees van Zeno (ook 3de eeu v.C.) wat klem gelê het op self-beheersing en die regte gedrag ten spyte 

van impulse van buite af of selfs emosies van binne af. Innerlike onverstoorbaarheid en uiterlike 

gedissiplineerde optrede.  Die gode was onpersoonlik en 'n soort noodlot waarin jy moes berus.  Na 

jou dood keer jy terug na die kosmiese siel. 

Die mense neem hom toe na die Areopagus waar hulle hom kans gee om beter te verduidelik wat hy 

bedoel met die nuwe leringe, want dit het vir hulle baie vreemd voorgekom. Die Areopagus is 

vernoem na Ares, die god van oorlog, ook Mars genoem. Dit was ’n klip koppie waar al die 

regspleging aanvanklik plaasgevind het. Later het dit die plek geword waar debatte gevoer is – soos 

in Paulus se geval. 

In hierdie debat gebruik Paulus die onbekende god as aansluitingspunt om die ware God aan te 

verkondig.  

 Die ware God is die Skeppergod. Hy het die wêreld en alles daarin gemaak. Hy het al die 

wêreldnasies gemaak.  

 Die ware God het mense met ’n spesifieke doel geskep. Hy het mense geskep om in ’n 

verhouding met Hom te leef en hulle moes so ’n verhouding met God nastreef. Daarom is 

mense geskep met die behoefte en verlange na die ware God. Hulle soek na God. Ongelukkig 

het mense op allerlei afgode afgekom en gedink hulle kan in verhouding met hierdie afgode 

leef. 

 God is heeltemal anders as al die ander afgode. Hy bestaan al van ewigheid af en heeltemal 

anders as mense. Hy het alles gemaak en gee lewe en asem aan alles. Hy het geen versorging 

van mense nodig nie. Hy woon in die hele skepping wat Hy gemaak het. 

In teenstelling daarmee is die afgode menselike uitvindsels en maaksels. Dit is die gevolg van 

die mens se verbeelding en vaardighede. Dit is gode van klip, silwer en goud wat deur mense 



gemaak is en in tempels woon. Hulle moet deur mense versorg word.  ’n Dooie God is die 

skepping van mense. Die lewende God is die Skepper van mense. 

 Die ware God is die God wat in beheer is van sy skepping. Hy bepaal waar mense woon en 

hoe lank hulle bestaan. Hy is in beheer van sy skepping, mense en nasies. Niks gebeur sonder 

sy sorg nie. Toe daar vir die bekende prediker Charles Spurgeon gevra is: “Waar is God?” was 

sy rustige antwoord: “Die vraag is eintlik: Waar is God nie?” 

 Daar is ’n besondere band tussen God en mens. Ek het reeds gesê dat God die mens geskep 

het om in ’n verhouding met Hom te leef en ’n verlange na so ’n verhouding te hê. Paulus 

gebruik hierdie filosowe se argument om die spesiale band aan te dui. Hulle het gesê: mense 

stam van God af. Die skeppingsverhaal leer dat ons geskep is na die beeld van God. Vandaar 

die soeke na God.  

Met hierdie spesiale band wil Paulus juis aandui hoe belaglik is hulle self gemaakte gode. 

Hoe kan hulle van gode afstam wat hulle self maak en wat hulle versorging nodig het. Die 

ware God is die een wat skep, beheer en versorg – Hy het nie mense se versorging nodig nie. 

 Die ware God is die God wat oordeel oor mense. Hy gaan oordeel oor alle mense. Die 

oordeel gaan juis gaan of mense in verhouding met Hom geleef het of nie. 

Volgens Paulus is die onbekende god nie so onbekend nie. Hy is die Drie Enige God, die Skepper God, 

die God wat regeer. Die God wat heeltemal anders is; wat groot en heilig is. Hierdie kamtige 

onbekende god het Homself bekend gemaak. Hy het sy Seun na die aarde gestuur om te sterf en op 

te staan. 

Die onbekende god kan geken en gedien word. 

2. Die bekende God kan gedien word 

Daar is drie tipe reaksies op Paulus se verkondiging by die Areopagus in Athene: 

 Paulus se verwysing na die opstanding laat ’n groot deel van sy Griekse gehoor lag. 

Opstanding uit die dood is vir hulle lagwekkend. Ironies: hulle lag vir sy verduideliking van 

die ware God. Hulle sien nie die belaglikheid raak van hulle eie, mensgemaakte gode en selfs 

hulle altaar vir die onbekende god nie. Dit is immers lagwekkend. 

 ’n Ander deel van die gehoor se nuuskierigheid is geprikkel. Hulle wil meer hoor. Hulle wil 

weer na Paulus luister. 

 ’n Paar mense kom tot bekering en glo. Ons kry self twee van hierdie groepie se name: 

Dionisius en Damaris.  

’n Groot groep bly dus steeds soekend na die ware God. God bly vir hulle die onbekende god. Hulle 

bly vassteek by mensgemaakte verbeeldingsgode. Hulle bly onder die oordeel van God. Hulle 

verstaan nie dat hulle in die lewende God se teenwoordigheid in sy skepping leef nie. Hulle begryp 

nie dat die ware God vir hulle laat leef en asem gee nie. Hulle ken nie die God wat hulle lewe beheer 

en sorg nie. Hulle bly soekend. 

Ook in vandag se lewe kry ons dieselfde reaksies by mense op grond van die kennis en ’n verhouding 

met die ware God. Hierdie drie groepe se reaksie herinner ons weer dat ons ook elkeen ’n keuse 

moet maak. 



 Is ons deel van die groep wat God en geloof in God lagwekkend vind? Daar is sulke mense. 

Mense wat  die Bybelse boodskap afmaak as lagwekkend en Christene as belaglik uitwys. 

 Is ons deel van die nuuskieriges? Mense wat soek maar nie kry nie. Mense wat weet maar 

nie by ’n lewende verhouding met die ware God uitkom nie. 

 Is ons deel van die groep vir wie die onbekende God bekend geword het. Mense wat in ’n 

lewende verhouding staan met die God wat deur Jesus se dood en opstanding Homself 

bekend gemaak het. 

Wat is ons keuse? 

3. Die bekende God moet verkondig word 

Geen persoon vir wie God bekend is, mag dit vir hom of haarself hou nie. Gelowiges wat God gevind 

het, moet voortgaan om aan ander God bekend te maak. Die bekende God mag nie onbekend bly 

nie. Hy mag nie ’n geheim bly nie. Al meer en meer mense moet die bekende God leer ken. 

Hiervan is Paulus vir ons ’n wonderlike voorbeeld. Hy gebruik sy kans in Athene om die vir hulle 

onbekende God bekend te stel. Hy gebruik sy kans op die Areopagus om met die destydse geleerdes 

te praat. Hy gebruik sy kans om met die Jode in die sinagoge te praat. Hy gebruik sy kans teenoor 

vreemdelinge op die stadspoort.    

Ons moet nie net sy voorbeeld raak sien nie, maar ook sy strategie. Ek het vroeër al verwys na die 

feit dat hy aansluit by die altaar vir die onbekende god.  

Wat my opval is dat hy hulle nie aanval oor hulle godsdienstige opvattings nie. Hy maak hulle nie af 

as belaglik of verkleineer hulle nie. Hy gebruik selfs van hulle sienings om sy boodskap oor te dra. ’n 

Mens kry nie die gedagte van preek by Paulus nie. Veeleerder die gedagte van getuig. Hy vertel van 

sy oortuiging. 

Ek dink dit is ’n goeie strategie. Moenie mense verkleineer of as belaglik afmaak nie. Moenie mense 

dreig nie – ons kry dit dikwels dat die hel as afskrikmiddel voorgehou word. Vertel mense van jou 

ervaring en belewenis. Getuig van wat God vir jou beteken. Laat mense beleef dat jy nie meer soek 

nie maar die lewende God gevind het. 

Slot 

Die ou wyse het geantwoord: “My liewe visse moet julle tog nie so ontstel nie. Julle weet wat water 

is. Julle leef in die water; julle haal asem in die water. Ervaar julle dit dan nie?” 

Paulus antwoord: My liewe mense julle weet wie God is. Julle leef, beweeg en bestaan in God. Ken 

julle hom dan nie?” God kan geken word, God kan gedien word, God kan verkondig word. 

 


