
Vesper Oude Kerk, zondag 14 oktober 2018
ds. Johan Meijer 

gelezen: Handelingen 17: 16-31

titel: Paulus is voor...

meditatie ter inleiding op de stilte: 

Lieve mensen van God,

Paulus is voor een vreemde God en daar willen de Griekse filosofen in Athene meer 
van weten. Athene, dat door Paulus aangedaan wordt, is eigenlijk al een beetje 
vergane glorie in politiek en cultureel opzicht. Lucas, die niet alleen een evangelie 
schreef, maar ook de Handelingen, is goed geïnformeerd over de plaatsen in die 
stad. In hem echoot iets van oude auteurs als zij Athene beschrijven als stad vol 
afgodsbeelden: vele altaren zijn er voor allerlei goden. Lucas neemt ons mee naar de
agora, het grote plein in het hart van de stad. Daar vonden de filosofische discussies 
plaats en daar stonden ook altaren voor onbekende goden. 

Lucas schildert Paulus een beetje als een tweede Socrates, die grote filosoof die met
vragen en doorvragen en nog dieper doorvragen tot kernen van zijn denken kwam. 
Net als Socrates debatteert Paulus in alle hoeken van de agora, hij doet dat vaardig. 
Knap hoe hij kan schakelen tussen het spreken met joden, vanuit hun gelovige 
Schrifttraditie en met Grieken met hun filosofische tradities. Paulus is de man van het
maatwerk, de tentenmaker die van alle markten thuis is, dus ook van de agora, de 
markt van wijsgerig spreken denken. 

Twee filosofische scholen worden
genoemd: de epicuristen en de
stoïcijnen. 

Epicurus, de naamgever van de
Epicuristen had geschreven over
de natuur van de dingen. Over
God achter die natuur en zelf
werd Epicurus als god vereerd. 

Van de Stoa komt het woord
Stoicijns: wij hebben ons neer te
leggen bij de wetmatigheden van
de natuur en hebben die zonder
emoties, maar met gezond
verstand te volgen en te
gehoorzamen. 

Niet vreemd dus dat Epicuristen en Stoicijnen Paulus aan de tand willen voelen over 
zijn nieuwe leer. Hij heeft het over Jezus en over de Opstanding en ze denken dat hij 
met Anastasia, Opstanding, een godin bedoelt. 



Paulus benut zijn kans! Hij kan nu voor de Atheense filosofen en politici uitleggen en 
verkondigen waar hij voor staat, waar hij voor gaat, waar hij voor is.... 

Er is maar één God en die heeft Jezus Christus opgewekt uit de dood en Hij heeft 
deze Opgestane aangewezen als rechter over de wereld.

Dat is Paulus' boodschap, daar is hij vóór.

Dat er maar één God is, daar vindt hij de Grieken wel in. Maar opstanding uit de 
dood, dat gaat er bij hen niet in, dat is een onaanvaardbare dwaalleer. Sommigen 
lachen hem uit, anderen willen er nog wel eens nader met hem over praten, lees: 
willen hem flink aan de tand voelen. En er komen sommigen tot geloof, zoals 
Dionysius de Areopagiet en Damaris, een Atheense vrouw. 

Knap hoe Paulus redeneert en maatwerk levert in zijn uitleg, ik zei het al. Hij weet 
heel goed met wie en tot wie hij spreekt. 

Eén God, ja ééns! 
Jullie vereren Hem al zonder dat je het door hebt. 
Oké, ga door!
Hij is Schepper van het heelal en de mensheid en verblijft niet in tempels... 
Oei, we staan hier bij een wereldberoemd tempelcomplex. 
Offers heeft hij niet nodig, altaren dus ook niet.
Ai, hier te midden van al die altaren. 
Hem moet je zoeken zegt Paulus, want in Hem leven, bewegen en zijn wij... en dus...
geen afgoden vereren, dat is de morele consequentie van geloven in deze God. 
Jullie moeten je bekeren tot deze God, is het laatste en ultieme bod in Paulus' 
redenering. Daarbij doet hij geen beroep op de Heilige Schrift van Israël, want die 
kennen ze hier niet. En dus gebruikt hij een argument uit hun eigen traditie, van een 
Griekse dichter, die ze wel kennen: Aratus. 'Wij zijn van goddelijke afkomst.' 

Paulus zegt waar hij voor is. En speelt in op zijn gesprekspartners. Hoe doen wij dat 
zelf, wanneer iemand die sceptisch is over het feit dat je naar de kerk gaat en 
gelooft, jou vraagt: wat geloof jij eigenlijk? Hoe gaan wij in gesprek als iemand ons 
uitdaagt met de vraag: waar ben jij eigenlijk voor, waar sta jij eigenlijk voor? 

Paulus inspireert ons om serieus het gesprek aan te gaan, eerlijk te zijn over wat je 
gelooft, en te weten met wie je spreekt. 

Verbinding leggen: Hoe doen wij dat zelf eigenlijk?


