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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Handelingen 17,23 (Schriftlezing Handelingen 17,16-34) 

Paulus begint over een onbekende God. Die wordt vereerd in Athene. En vandaag ook nog – want veel 
mensen geloven wel iets, maar weten het niet precies: God is onbekend. En daar is God niet blij mee. Want 
dat was niet zijn bedoeling. Het was de bedoeling dat mensen hem zouden kennen en vinden. Maar dat plan 
loopt stuk op de afgodenfabriek die het hart van mensen is. Dus is Hij zelf gekomen in zijn Zoon Jezus, om 
zichzelf bekend te maken, om zijn karakter, liefde, trouw, kracht en glorie te laten zien. Hij slaat geen acht 
op de onwetendheid van mensen, Hij gaat er genadig aan voorbij en maakt zichzelf bekend. In Jezus – de 
man die is aangewezen om de wereld recht te zetten. Hij zal de wereld oordelen. Want zo staat het recht: 
niet mensen keuren God, God keurt mensen. En zijn oordeel is ondubbelzinnig helder: ik heb je lief.   

Besprekingsvragen   
1. Wat maakt voor jou het christelijk geloofwaardig of ongeloofwaardig? Wat kun je met het 

perspectief van de preek daarop? 
2. Paulus ontmoet in Athene Epicureërs en Stoïcijnen. Twee filosofische stromingen. De 

Epicureërs zeiden heel in het kort: God of de goden zijn volmaakt gelukkig in zichzelf omdat ze 
zich niet met ons bemoeien, dus wij moeten leven vanuit innerlijke rust en ons niet laten drijven 
door (religieuze) angsten. Wij hebben niks van de goden te vrezen, juist niet als we hen niet 
storen in hun volmaakte geluk. De Stocijnen zeiden iets anders: God of de goden zitten overal 
in en sturen alles – daarom moeten wij leren om ons in dat goddelijk beleid te voegen niet te 
hopen op iets anders dan wat er gebeurt. Welke boodschap heeft Paulus in zijn toespraak voor 
beide stromingen?  

3. Paulus maakt duidelijk dat God te kennen is als Schepper – hoe ervaar jij God in de schepping? 
Wat leer je uit de schepping over hem (en denk dan niet alleen aan ‘natuur’ – mensen zijn ook 
schepsels!)?  

4. In de preek wordt opgeroepen om nooit zonder Jezus na te denken over allerlei grote vragen 
rondom geloof. Want Hij is zo bepalend voor hoe je denkt over God en die vragen. Ben je het 
daarmee eens? Kun je dat uitleggen?  

Teksten om te lezen 
God is van niemand van ons ver weg. Een paar teksten over Gods nabijheid – en één over zijn openbaring in 
Jezus 

Psalm 139 

Psalm 145 

Jesaja 55 

Filippenzen 4,4-7 

Hebreeën 1,1-4 

 


