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‘Waarom zou ik christen worden?’ ‘Er zijn toch nog veel meer religies’. Waarom zou alleen het
christelijk geloof gelijk hebben en andere geloven niet?’
De vanzelfsprekendheid van het christen-zijn en kerkganger-zijn is in Nederland verdwenen. We
merken het allemaal: de samenleving is pluralistisch geworden. In een pluralistische maatschappij
bestaan er meerdere levensovertuigingen naast elkaar. Mensen kiezen zelf wat bij hen past.
Het Athene waar Paulus zijn beroemde toespraak houdt, kun je ook pluralistisch noemen. Je komt
er allerlei meningen, filosofieën en religieuze overtuigingen tegen. Wat leren wij van Paulus in hoe
we om ons heen gaan kijken? Hoe kunnen we vervolgens met andersdenkenden in gesprek komen
Om te zingen:
over het evangelie?
Opw 573
Aansluiten bij de Atheners om ze bij God te brengen
Opw 586
Paulus wacht in Athene op Silas en Timoteüs, de stad van de godsdienst. Hij gaat wandelen en kijkt
Opw 618
met geestelijke ogen om zich heen in dit culturele knooppunt. ‘In Athene kom je eerder een
Opw 553
godheid dan een mens tegen’ is een uitspraak uit die tijd. Zo’n 500 jaar eerder had de Griekse
godsdienst hoogtij gevierd, met goden als Zeus, Apollo e.d. en waren daar tempels voor gebouwd.
Om te lezen:
Ook voor Pallas Athene, de god van de wijsheid, waarnaar Athene vernoemd is. Na die tijd nam de
Hand. 17: 16 – 34
wetenschap en filosofie de plaats van de godsdienst over: Plato, Socrates, en Aristoteles. In de tijd
1 Thess. 1: 9-10
van Paulus was dat nog steeds zo, mensen kwamen naar Athene om na te denken en te
debatteren over filosofie en wetenschap. Men wilde nieuwe dingen leren. Er waren in die tijd
Voor het gebed:
vooral twee stromingen; de stoïcijnen waarbij men vooral in harmonie wilde leven met de
schepping. Het motto van de stoïcijnen was: ‘Jij bent een stukje van de Natuur. Leef daar ook
naar. Je wordt gelukkig als je niet begeert wat niet voor jou is weggelegd. En als je niet wegloopt
Tip: Het boek van Margriet voor wat (wel) voor jou bestemd is.’ Het lijkt wel een beetje op het boeddhisme van nu, en er was
van der Kooi ‘Het kleine
eigenlijk geen ruimte meer voor een god. Ze geloofden meer in een kracht die overal in zat. De
meisje van de hoop’ is een andere stroming waren de epicurische filosofen, die gingen juist voor genot. Het levensmotto van
boek vol verhalen rond
Epicures kun je simpel samenvatten als YOLO: You Only Live Once. ‘God of goden doen er niet toe.
ontmoetingen waarin
Relativeer je problemen en je angsten. Ook je angst voor de dood: zolang jij er bent, is de dood er
voorbeelden staan van
niet. En als de dood er is, ben jij er niet meer. Pluk de dag. Vier je leven.’
verbinding; mensen
Maar je wist het natuurlijk nooit zeker. Stel dat er nou toch een god bestond… vandaar dat er nog
ontmoeten in hun eigen
steeds offers aan goden werden gebracht. En was er ook een altaar voor de onbekende god
situatie, en dat koppelen
Dat is de stad waar Paulus gaat rondlopen, en hij wordt er letterlijk niet goed van! Ondanks zijn
aan de grote verhalen van afkeer van afgoderij zoekt Paulus de Atheners actief op en gaat met ze in gesprek. Hij sluit aan bij
God
de Atheners zodat hij ze bij God kan brengen. Dat doet hij op drie manieren:
Wandelen
Tip:
De eerste manier om aan te sluiten is om in hun schoenen te gaan staan. Elke dag opnieuw ging hij
Om te weten wat er in onze naar het marktplein in Athene: daar ga je heen voor trendwatching, voor nieuws, handel en
cultuur op jongeren afkomt, cultuur. Wie op de hoogte wil blijven, wie wil zien gaat naar de agora, de markt, het centrale
en handreikingen om in
sociale ontmoetingspunt. Deze beroemde plek is een combi van De Wereld Draait Door, De Rode
gesprek hierover te gaan:
Hoed (Amsterdam), gekruid met een snufje Heel Holland Bakt. Paulus gaat op stap midden in de
De website van Corjan
Atheense samenleving en bestudeert de cultuur, om hen zo goed mogelijk te begrijpen. Anders
Matsinger die relitrends
gezegd: ook al ‘prikkelde de geest’ van Paulus van de afgoderij om zich heen, hij veroordeelt de
onder jongeren onderzoekt mensen niet. Integendeel, hij loopt met een onderzoekende blik rond in de afgodentempel die
http://www.youngholy.nl
Athene heet. Alles wat belangrijk is voor de Atheners neemt hij serieus.
Verbinden
Vervolgens gaat Paulus relaties aan met Atheners. Iedere dag ging hij in debat, typisch iets wat de
Atheners met elkaar deden. Op de socratische methode, telkens doorvragen en debatteren
kwamen ze tot de waarheid, zo dachten ze. Paulus gaat die methode gebruiken om het evangelie
te verkondigen. Op een razend knappe manier gaat Paulus hun taal spreken. Hij wordt
uitgenodigd om zijn nieuwe leer uit te leggen voor een raad van epicurische en stoïcijnse
geleerden.
Suggesties om te beginnen:
Wat is je favoriete soort
film, muziek, boek, game,
vlog of website? Als ik je wil
leren kennen, wat hoort dan
echt bij jou?

Team Kerngroepen

Voor het geloofsgesprek
1. Waarom ben jij christen?
Als je die vraag gesteld zou
worden, wat vertel je dan?
welk voorbeeld gebruik je
daarbij?
2.Paulus verdiept zich eerst
in de cultuur van de mensen
die hij ontmoet. Mensen die
de zending ingaan doen dat
nog steeds. Ze leren de taal,
de gewoonten en de
omgangsvormen …enz. Is
het ook zinvol voor jou om
je in onze eigen cultuur te
verdiepen, of in de
taal/gewoonten van de
mensen die wij ontmoeten?
Hoe doe je dat?
3. Robert noemt twee
aanwijzingen: mond dicht
d.w.z. niet oordelen, en op
zoek gaan naar verlangen
naar waarheid, schoonheid
en goedheid. Hoe kom je
daarachter?

Paulus maakt duidelijk wie God wel is. God is de Schepper van de kosmos. Voor de stoïcijnse
filosofen is kosmos een belangrijk woord. Daarmee trekt Paulus direct hun aandacht. Ze knikken
instemmend wanneer Paulus toevoegt dat deze God niet in een tempel woont. ‘Daar is God veel
te groot voor; helemaal mee eens!’ Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er
nog iets is dat Hij nodig heeft… Nu spitsen de epicurische filosofen hun oren. Want zij geloven
ook dat goden niets nodig hebben. De goden – voor zover ze bestaan trouwens – zijn heel
anders dan de ‘hulpbehoevende’ godenbeelden. Dan zegt Paulus iets onverwachts: Hij die zelf
aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. De epicurische wijsgeren geloven niet dat
de goden zich ook maar íéts bekommeren om ons mensen. Terwijl Paulus aangeeft dat God echt
betrokken is op zijn schepselen. De stoïcijnse filosoof Seneca schreef in een brief: “… god is vlak
bij je, hij is met je, hij is in je”. We zien dat Paulus in zijn formulering nauw aansluit bij stoïcijns
gedachtegoed. Wat valt hier op: hij probeert zich echt in te leven in hun ideeën en in hun
leefwereld. Paulus brengt hierbij de Bijbelse boodschap, dat er een God is en hij doet dat
uitsluitend met gebruik van Griekse filosofie, hun eigen dichters, hun eigen mensen.
Uitdagen
De spanning neemt toe! Paulus gaat nu echt in debat. Als je A over God gelooft, hoe kun je dan
tegelijkertijd B geloven? A en B kunnen toch niet tegelijk waar zijn? Dit is wat Paulus zijn gehoor
voorhoudt: ‘Wij mensen zijn levende wezens, wij leven en bewegen. En wij komen uit God voort
– dit geloven jullie zelf ook. Maar als dat zo is (A), dan moet God zelf toch tenminste ook echt
leven? En is het dan niet onzinnig om te denken dat (B) God is te vangen in een dood menselijk
product zoals een beeld?’ Zie je de logica hier? En dan komt er een moment dat je een volgende
stap moet zetten en moet kiezen. Paulus praat op een hele kritische manier over al die afgoden,
en daagt de denkers echt uit om de consequenties in te zien van hun denkwijze. En dan wijst
Paulus op Jezus en zijn opstanding. Maar daar willen deze filosofen niet aan, Paulus kan zijn
toespraak niet afmaken. Hij wordt uitgelachen, en maar een enkeling komt tot geloof. Dus heeft
zijn methode van wandelen, verbinden en uitdagen wel het gewenste effect? Als je nu terug kijkt
dan zie je dat later de Griekse godsdienst en filosofie zijn kracht is gaan verliezen en het geloof in
Jezus wijdverbreid werd. Wat had Paulus aan het eind eigenlijk willen zeggen, hoe zou het einde
van zijn toespraak geweest zijn? Dat kun je lezen in 1 Thess. 1: 9-10, een vergelijkbaar betoog.
Deze methode van wandelen, verbinden en uitdagen is precies wat Jezus heeft gedaan; in onze
schoenen gaan staan, een relatie aangaan met ons, en ons uitdagen om ons af te keren van
‘afgoden’.

4 In Rom 12: 2 staat; ‘U
moet uzelf niet aanpassen
aan deze wereld’. Wat is het
verschil met wandelen en
In dit spoor wil ik nu verder gaan, en praktisch maken wat we kunnen leren van Paulus.
verbinden?
1. Wandelen door ‘Athene’
Wat is voor ons ‘Athene’? Betekent dat bijvoorbeeld jouw eigen woonwijk, of jouw
5 Jezus ging in onze
werkomgeving , is die ‘pluralistisch’? Maar is ook de wereld van kunst en entertainment een
schoenen staan, verbindt
‘Athene’? Of bepaalde romans die impact hebben, is er een agora rond een populaire tienerfilm
zich aan ons, gaat een
als The Hunger Games? En het marktplein van Pokémon Go?
relatie met ons aan, en
Twee aanwijzingen voor tijdens de rondwandeling:
daagt ons uit om ons te
a. mond dicht, oren en ogen wijd open
bekeren. Wat betekent dit b. spoor sporen op van zoeken/verlangen naar waarheid, schoonheid en goedheid
voor jou?
2. Verbinden door de ‘Atheense’ taal te spreken
Welke verhalen, quotes, symbolen, beelden of voorbeelden kunnen helpen om dieper in gesprek
te raken, om aan te sluiten bij hun zoeken naar God, of naar levensvervulling en betekenis. (Het
‘altaar voor de onbekende God’.) Misschien kun je een gelijkenis van Jezus navertellen?
3. Uitdagen
Paulus daagt zijn gehoor ook uit, en hij gaat nog verder: hij komt te spreken over de Opstanding
en hij roept op tot bekering. Dat is ronduit confronterend. Zeker voor de YOLO-aanhangers, die
geloven dat na de dood alles ophoudt. Hoe kunnen we anders denkenden uitdagen en kritische
vragen stellen?
We hebben elkaar nodig om de drie stappen van wandelen, verbinden en uitdagen uit te voeren.
Om verhalen en voorbeelden te delen, creatief te denken. Te vragen om de leiding en inspiratie
van de Heilige Geest, en om met elkaar te oefenen.

