
De onbekende God – Wie is God werkelijk en hoe 
kan ik Hem echt leren kennen? 
 

Doopintroductie 
 
Kolossenzen 1:13 en 14 (Basisbijbel) voor Merel Eikelboom 
Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En Hij heeft ons overgeplaatst in het 
Koninkrijk van zijn Zoon, van wie Hij heel veel houdt. 14 Hij heeft ons gered door de dood 
van zijn Zoon. Want dankzij zijn dood heeft God ons al onze ongehoorzaamheid kunnen 
vergeven. 
 
 
1 Johannes 4:10 (Basisbijbel) - voor Carlos Soto Reyes 
De liefde waar ik het over heb is niet ónze liefde voor God, maar Gods liefde voor óns. 
Omdat Hij zoveel van ons houdt, stuurde Hij zijn Zoon. Zijn Zoon gaf zijn leven als offer, 
waardoor wij vergeving voor onze ongehoorzaamheid konden krijgen. 
 
 
Jesaja 12:2 (Basisbijbel) - Voor Esmee Roos 
U bent mijn Redder. Ik zal op U vertrouwen en niet meer bang zijn. Want U bent mijn kracht 
en mijn lied. U heeft mij gered. 
 
Lezen Handelingen 8 
 

Filippus en de kamerheer 
26En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg 
op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27En hij stond op en ging op weg; en 
zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de 
Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, 
28keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 29En de Geest zei tegen 
Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 30En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem 
de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 31Maar hij zei: Hoe zou 
ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te 
klimmen en bij hem te komen zitten. 32En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een 
schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij 
Zijn mond niet open. 33In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn 
geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34En de kamerheer 
antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over 
iemand anders? 35En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, 
verkondigde hij hem Jezus. 36En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En 
de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 37En Filippus 
zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof 
dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden 



beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. 39En toen zij uit 
het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer 
zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. 
 

 
1. Introductie:  

Filmpje over de vraag: Wie is God? Straatinterview: https://youtu.be/KlOCp_sONoU 
Wat voor beeld heb jij over God en hoe denk je dat je Hem kan leren kennen? 

 
2. Bijbel 

Handelingen 17:23 (HSV) 
Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan 
waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Deze dan, Die u dient zonder dat u 
Hem kent, verkondig ik u. 
 

Hebreeën 1:3-4 (NBG) 
Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt 
door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te 
hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, 4zóveel machtiger 
geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. 
 

NIV: “The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, 
sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat 
down at the right hand of the Majesty in heaven.” 
 
 
Hebreeën 1:3 (Basisbijbel) 
De Zoon is de ‘afbeelding’ van God Zelf. In Hem zien we wie God is. In Hem zien we de macht 
en majesteit van God en het karakter van God, De Zoon zorgt ervoor dat alle dingen bestaan. 
Want alle dingen bestaan door zijn woord dat één en al kracht is. 
 
Kolossenzen 1:15 (Basisbijbel) 
Jezus is de afbeelding van God. God kunnen we niet zien. Maar aan Jezus kunnen we zien 
wie God is. Jezus was er al vóórdat God alles maakte.  
 
Johannes 14:8-9 (Basisbijbel) 
Filippus zei tegen Hem: "Heer, laat ons de Vader zien. Dan zijn we tevreden." 9 Jezus zei 
tegen hem: "Nu ben Ik al zó lang bij jullie, Filippus, en ken je Mij nu nog niet? Als je Mij hebt 
gezien, héb je de Vader gezien. Waarom zeg je dan: 'Laat ons de Vader zien'? 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KlOCp_sONoU


 

3. De onbekende God op de Areopagus in Athene 
(Handelingen 17:15-34) 

 

Paulus in Athene op de Areopagus 
15En zij die Paulus begeleidden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht 
gekregen hadden om Silas en Timotheüs te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe 
moesten komen, vertrokken zij. 

16En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want 
hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. (Engels: the city was given over to idols. This is 

to be under idols or swamped by idols) 
17Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, 

en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. 
18En enige epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. En 

sommigen zeiden: Wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden: 

Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden; want hij verkondigde hun 
Jezus en de opstanding. 

19En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus, en zij zeiden: Mogen wij 
weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? 

20Want u laat ons enkele vreemde dingen horen; wij willen daarom weten wat die te 
betekenen hebben. 

21(Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, 
besteedden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen.) 

22En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene! Ik merk dat u 
in alle opzichten zeer godsdienstig bent. 

23Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar 
aan waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Deze dan, Die u dient zonder 
dat u Hem kent, verkondig ik u. 

 

(God de schepper van alle dingen) 
24De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de 

hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. 
(God geeft leven) 
25Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij 

Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. 
26En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te 

wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun 
woongebied, 

27opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen 
vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. 

(Jezus) 
28Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw 

dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. 
29Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan 

goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. 



30God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal 
aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, 

31en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal 
oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het 
bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. 

32Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En 
anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen. 

33En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. 
34Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen waren ook 

Dionysius de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. 
 

Paulus wordt meegenomen naar het intellectuele hart van Athene, vergelijkbaar met onze 

talkshows zoals Pauw en de Wereld draait door, de Areopagus om te spreken over zijn 

‘nieuwe’ God. Ze hadden daar ook tijd voor: “Alle inwoners nu van Athene en de 
vreemdelingen die daar verbleven, besteedden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws 
te zeggen en te horen.” Hij mocht in 6 minuten uitleggen wie deze God Jezus was. Door 
Jezus is God geen onbekende God meer. Jezus is de exacte copie van God de Vader.  
 

Als je wilt weten wie God is, kijk dan naar Jezus! 
 

 

De epicuristen en stoïcijnen 
De epicuristen waren op zoek naar het gelukkige leven; het genot staat centraal 
(hedonisme), waardoor je uiteindelijk gemoedsrust vindt (einddoel). De stoïsche filosofen 
bepleitten een vrome overgave aan de ene goddelijke rede alles bestuurt: de wijsheid is het 
echte geluk.  Ieder mens maakt met zijn eigen rede deel uit van de universele rede (logos) 
die uiteindelijk de hele wereld bestuurt. Stoïcijnen willen genot uitbannen en vervangen 
door de rede. Het uiteindelijke doel van het stoïcisme is gemoedsrust en innerlijke vrijheid. 
De stoïcijnen geloven dat alles god is en dat god in alles zit. Alles, goed of kwaad, is God en 
hoeft niet tegengehouden te worden. Er is niet een duidelijk doel of richting die wij als 
mensen moeten volgen. 
 
Jezus leert ons dat als we Hem hebben gezien, dat we dan ook de Vader hebben gezien. 
Jezus is het beeld van God en de afdruk (exacte copie) van de Vader (Heb 1:3) 
 
God heeft Zichzelf zichtbaar gemaakt voor de mens en is van onbekende God een God 
geworden die je kunt leren kennen door Jezus. Door Jezus wordt God kenbaar voor alle 
mensen. 
 
Wat zijn de kenmerken van God (de morele kenmerken zijn de kenmerken die God met ons 
wil delen)? 

- Perfecte heiligheid 
- Perfecte rechtvaardigheid 
- Perfecte liefde 
- Perfecte trouw 
- Perfecte wijsheid 
- Perfecte vrijheid 



 

 
 


