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Handelinge 17:16-32     17 Februarie 2019 

Tema: Wie is God? 

 

Nadat Paulus uit Tessalonika en Berea verdryf is, deur hoofsaaklik Jode wat nie die 

boodskap dat Jesus die Christus is wou glo nie… beland hy in Atene. Hier spandeer 

hy bietjie tyd terwyl hy wag op Silas en Timoteus om by hom aan te sluit. 

Lees verse 16-23a 

Paulus vermors nie tyd nie. Wanneer hy in ‘n stad aangekom het, het hy dadelik met 

die Jode in die sinagoges op die sabbatdag begin praat oor Jesus. Hy het dit so in 

Tessalonika en Berea ook gedoen. Dis juis waar sy moeilikheid met die Jode begin 

het. Maar dit het hom nie afgesit nie… hier in Atene doen hy dieselfde. Maar hy 

praat ook sommer met die mense op straat oor die goeie nuus van Jesus. Vir hom 

was dit dringend dat mense die Here Jesus as Verlosser sou erken. Sonder Jesus 

gaan hulle immers verlore. Ek is soms skaam dat ek nie dieselfde ywer vir verlore 

gaande mense het nie. Ons kan soveel leer by Paulus. As ‘n mediese dokter ‘n 

“cure” vir kanker sou uitvind en dit vir homself hou, sou ons dink hy is ongevoelig en 

selfsugtig. Maar ons wat die “cure” vir die ewige lewe ontdek het, hou dit dikwels vir 

onsself. Hoekom? 

Van die mense met wie hy so in die straat gesels, het aan filosofiese denkrigtings 

behoort wat meer as 300 jaar oud was. Twee van hierdie groepe wat baie aktief in 

Atene was, is die Epikureërs en die Stoïsyne.  

Wat het hulle geglo? 

Die Epikureërs was baie materialisties ingestel. 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. Lewensgenot was hul hoogste doel. Dit staan teenoor die beginsel van 

selfverloëning en offervaardigheid wat Christus ons leer.  

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

het uit die toevallige bymekaar kom van die atome. Klink dit nie verdag baie soos die 

modernistiese idee van die toevallige evolusie van alles uit 'n oerknal van materie 

nie?  Voeg daarby hulle idee dat God de facto nie kan bestaan nie, veral vanuit die 

voorkoms van lyding in die wêreld, en dit is nie moeilik om die vertrekpunt van baie 

van vandag se moderniste se filosofiese idees oor God se nie-bestaan by hulle te 

vind nie. 

Die Stoïsyne weer was mense wat geleer het dat die mens se verstand, sy rede, die 

wêreld vir jou kan oopmaak. As jy goed kon redeneer…was jy op die regte pad. Die 

gode was onpersoonlik en 'n soort noodlot waarin jy moes berus.  Na jou dood keer 

jy terug na die kosmiese siel. 

Dis belangrik om hiervan (wat die twee groepe geleer het) kennis te neem want as 

Paulus later met hulle praat oor wie die “regte” God is, spreek hy juis hierdie sake 

aan. 
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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 (prentjie) was ‘n heuwel net buite die stad waar die 

regspraak uitgeoefen is. Paulus praat dan met die Ateners en die Epikureërs en die 

Stoïsyne en haak aan by hulle godsdienstigheid en lig spesifiek uit dat hy 'n altaar vir 

‘n “onbekende god” in die stad teëgekom het. 

Ek kan nogal dink hoe Paulus by homself loop en dink het hoe dit moontlik is om 

iemand te aanbid van wie jy niks weet nie. Want dit is wat die Ateners met hierdie 

beeld van ‘n “onbekende god” bedoel het. Verbeel jou: aanbidding sonder ‘n 

verhouding… dit moet moeilik wees. Wat opval is Paulus se invalshoek: Hy 

veroordeel nie dadelik hulle baie gode nie…dit sou maak dat hulle nie na hom wil 

luister nie, maar haak eerder aan by iets wat hy gesien het om so sy boodskap deur 

te kry. 

 

Lees verse 23b – 32 

Die Ateners bou ‘n standbeeld vir ‘n “onbekende god” Hoekom sou hulle dit doen? 

Die enigste rede waaraan ek kan dink is dat hulle wou seker maak “they cover all 

their bases” Net ingeval een van hulle gode nie vir hulle kan gee of kan doen wat 

hulle wil hê nie, sal hierdie god dalk.  

Maar as jy nou mooi daaraan dink: so ‘n styl van aanbidding is net op myself gerig. 

Wat die god vir my kan doen? Dis die vraag. En dit terwyl dit eintlik gaan oor wie 

God is en wat Hy reeds vir jou gedoen het…en dat ons Hom daarvoor wil aanbid en 

loof en prys.  

Ons aanbid God, nie oor wat Hy moet doen nie, maar oor wie Hy is! 

Daarom spring Paulus daarmee weg. In vers 24 verduidelik hy wie God is. 

  

1. Hy is die God wat die wêreld met alles daarin gemaak het.  

 

Nie atome wat saamgekom het is die oorsaak van alle dinge nie, maar God. Hy het 

alles geskape.Hy is die Here van hemel en aarde. Die wereld is nie die resultaat van 

een of ander oerknal nie. Dit is gemaak! Deur God! Alles in die hemel en op die 

aarde behoort daarom aan Hom!  

 

Daarmee sê Paulus vir hulle dat daar nie baie gode is nie, maar net een God. (Die 

Grieke het geglo daar is ‘n god van die see (Poseidon), en een van die aarde en een 

vir dit en ‘n ander een vir dat) Paulus sê: Die God wat ek verkondig is “die Here van 

die hemel en die aarde”. 

 

Hy woon ook nie in strukture wat deur mense gemaak is nie. Tempels en 

standbeelde kan Hom nie bevat nie.(:24b) Die populêre opvatting destyds was dat 

die god gewoon het in die tempel wat sy vereerders vir hom opgerig het. Maar God 

kan nie so vasgevang word nie. Daarom het Hy nie nodig om versorg te word nie. 
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Die Boodskap vertaling vertaal dit as volg: “Hy het ook nie nodig dat mense Hom, 

van die oggend tot die aand moet bedien met allerhande offers nie.” (Hoe baie sien 

ons dit nie in ander lande waar mense ander gode aanbid nie) Nee, Hy is die een 

wat sorg vir sy skepping. Hy sorg dat ons elke dag kan asemhaal. Die groot 

boodskap vir Paulus se luisteraars, ook vir my en jou vandag, is dat óns nie kan 

besluit hoe God moet wees nie. Ons kan Hom nie in ‘n boksie sit wat ons pas nie. 

Ons kan nie aan Hom gunste doen sodat Hy weer aan ons goed kan doen nie. 

(Alles dinge waarmee die Grieke destyds en baie mense vandag mee worstel) Dit 

maak ook sommer dat ons moet besef dat ons nie alles van Hom verstaan nie. Hy is 

veel groter as ons. 

 

“Uit een mens het Hy al die nasies gemaak” (:26a). Interessant is dat hy met hierdie 

woorde net maar wil wys hoe dit een God is wat die verskillende nasies tot gevolg 

het, en dat daar nie verskillende gode vir die verskillende nasies bestaan nie…'n 

baie algemene geloof in daardie tyd. Aansluitend hierby leer die gedeelte dat God 

nasies gemaak het en bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. 

(:26b) As ons dit persoonlik sou maak kan mens sê : God het jou gemaak en hier 

laat woon in Bunbury en jou hier laat aanbid in hierdie gemeente. As dit dan God se 

plan is met jou, hoe reageer jy hierop? Reageer jy op God se voorwaardes van jou 

hier wees as gelowige? Of het jy jou eie stel reels vasgemaak waarvolgens jy God 

hier in die gemeente en in Bunbury sal aanbid?  

 

Tot hiertoe praat Paulus oor God as die Skeppergod. Die Versorger van sy 

skepping. Vanaf vers 27 raak hy aan ‘n nuwe gedagte: 

 

2. “God het hulle (al die volke en nasies) gemaak om Hom te soek, al sou hulle 

ook moes rondtas om Hom te vind” (:27) 

 

Alle mense het ‘n behoefte om die ware God te ken! En heelwat godsdiensweten- 

skaplikes sal dit bevestig. Elke mens van elke taal en volk en nasie, het 'n behoefte 

aan 'n Opperwese om te aanbid. Die probleem is die sonde wat maak dat die mens 

rondtas in sy soeke na God. Die mense sukkel om die waarheid oor God te leer ken 

en sukkel om die waarheid te aanvaar. Daarom loop so baie mense vir God mis! Nie 

omdat God nie daar is nie. “Wat ‘n mens van God kan weet was immers binne almal 

se bereik” (Rom 1:19a)  

 

Mense mis God ook nie omdat God nie gevind wil word nie. (Rom 1:19b sê God het 

Homself binne hulle bereik geplaas) Hier in ons teks lees ons: “Hy is nie ver van 

enigeen van ons af nie” (17:27b) Om die waarheid te sê, “deur Hom lewe ons, 

beweeg ons en bestaan ons” en “van Hom stam ons af”.  Hy gebruik hier twee 

aanhalings van hulle digters om die punt te maak dat ons in ons wese aan Hom 

verbind is en van Hom afhanklik is. Mense mis dus nie vir God omdat Hy nie gevind 

wil word nie Nee, mense mis Hom waarskynlik omdat hulle God op hul eie wyse wil 

aanbid. Die mens wil God vorm sodat hulle Hom gemaklik kan hanteer. En God laat 

dit nie toe nie. As ek en jy God wil aanbid – dan moet dit op God se voorwaardes 
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wees. Dan moet dit wees met die wete dat God Hom nie laat beperk en voorsê deur 

die mens nie. 

 

Hy sluit af deur te sê dat mense God dalk vroeër kon mis – en hy sê selfs dat God 

hulle daarvoor sal “oorsien” - maar dat dit nie langer te verskoon is nie. WANT 

intussen het daar ‘n Man op die toneel verskyn, “‘n Man wat Hy uitverkies het”. 

Hierdie Man het God onder hulle laat leef en as bewys daarvan dat God dit ernstig 

met hulle redding bedoel en ook wil hê dat hulle Hom alleen sal dien, het Hy “hierdie 

Man uit die dood laat opstaan” (Ons wees dus Paulus verwys na Jesus) 

 

En daarom, moet hulle hulle bekeer. Want ook hulle het van Jesus gehoor. Indien 

die nuus dalk nog een of twee ontglip het, hoor hulle vandag van Hom. En hulle 

moet hoor dat God “‘n dag bepaal het waarop Hy regverdig oor die wêreld gaan 

oordeel” En hierdie oordeel sal deur Jesus gebeur. (Joh 5:22 lees: “Self veroordeel 

die Vader niemand nie, maar die oordeel het Hy geheel en al aan die Seun 

oorgelaat.”) So…hoor dit duidelik: dit is belangrik dat julle in die Skeppergod wie sy 

Seun uit liefde na hierdie aande gestuur het en uit die dood opgewek het, moet glo. 

Want daar kom ‘n dag! 

 

En daarmee eindig Paulus se preek… want die meeste mense was onthuts oor die 

gedagte van iemand wat uit die dood opgestaan het. Een na die ander het hulle 

omgetraai en weggeloop. Daar was darem ‘n paar – lees ons – wat meer na hom 

wou luister. Deur die Here se werking het daar selfs ‘n paar mense gelowig geword. 

(:34) 

 

Ek en jy is al hoe lank deel van die kerk van Jesus Christus. Hoe lank is jy al 

onderrig uit die Woord elke Sondag? Hoe lank lees ek en jy al die Bybel en bid ons? 

Ons weet wat reg en verkeerd is. Tog is daar in ons almal se lewens nog dinge wat 

nie volgens die Woord van God verloop nie. Daarom kom die Woord van God 

weereens na jou toe vanmore en dit sê dieselfde as deur al die eeue: Bekeer jou van 

jou sonde, bely dit, aanvaar die vergifnis van God, breek met die sonde. Draai in 

alles terug na God toe! Aanvaar die versoening wat gekom het deur die kruis en 

opstandingvan Jesus Christus. Leef met die krag van die Gees; die krag wat Jesus 

laat opstaan het uit die dood. 

Dis die God wat ons aanbid: 

Bid dit harop saam met my:  

Here ons aanbid U as die Skepper God.  

Die sorgende God wat lewe gee.  

Die God wat ons in hierdie gemeente geplaas het. 

Die God van oordeel en genade.  

Ons kom plaas U opnuut in die sentrum van ons aanbidding  

Ons kom bely dat alles wat ons het en is aan U behoort.  

Ons aanbid U vir wie U is. 

 

Amen 
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