
Paulus is in Athene en spreekt daar een groep mensen toe.
1. Wie waren zijn toehoorders?
2. Wat weten we van hen? (uit dit stuk)
3. Wat is hun motivatie om naar Paulus te luisteren?

We kijken eerst naar de opening van Paulus zijn betoog. Hij verteld eerst iets over de Atheners zelf.
4. Waarom zou hij dat doen?

Vervolgens verteld hij enkele dingen over God
5. Waar begint hij mee?
6. Op welke manier is dat relevant voor de Atheners?

Atheners zijn heel godsdienstig en hij stelt meteen dat dat niet iets is dat God nodig heeft.
Paulus verteld dus eerst iets over Atheners die heel godsdienstig zijn en schiet dit vervolgens af.

7. Wat verteld hij vervolgens over “godsdienstigheid”?
Gods bedoeling is dat mensen hem vinden, hij is niet ver weg.

Hij sluit vervolgens ook weer aan bij wat de Atheners kennen, door één van hun dichters er bij te halen.
8. Wat maakt hij duidelijk met deze strofe van één van de dichters van athene?

God is niet in een beeld of in een stuk goud
9. Wat bedoelt paulus (gezien de tekst) met “slaat geen acht meer op de tijd dat men hem niet kende”

Het gaat God er niet om dat ze goden hebben gemaakt van goud en zilver. Wat hij wil is dat ze zich er nu 
van bekeren.

10. Waarom moeten de grieken zich bekeren?
Want Jezus gaat een rechtvaardig oordeel vellen.

Hierna sluit Paulus zijn betoog af.
11. Waarmee sluit Paulus zijn betoog af?
12. Hoe is de reactie van de omstanders op het eind van het betoog?

We leren in dit verhaal de atheners ook een beetje kennen.
1. Op welke manier lijken de atheners op mensen uit onze omgeving?
2. Op welke manier verschillen ze?
3. Welke dingen kunnen wij uit deze tekst halen om bij mensen uit onze omgeving te kunnen aansluiten?


