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Hoofdstuk   122    

 

Lieve kleinkinderen, 

 

Onschuldig zijn en dan wel van iets beschuldigd worden. Ja, van iets wat je niet 

gedaan hebt, krijg jij de schuld en zelfs straf.  

Dat is niet zo best en al helemaal niet wanneer diegene die jou van diefstal 

beschuldigt, het zelf gestolen heeft. 

Dat overkwam stille Pietje op de Muloschool in Kollum. Ja, tijdens de pauze 

was ook hij samen met een aantal medeleerlingen in dat kleine snoepwinkeltje 

naast de school. Die grote belhamels bij hem uit de klas pakten wel eens vaker 

uit die winkel snoep en soms zelfs een pakje sigaretten.  

Toen de winkelier weer een pakje sigaretten miste en naar het hoofd van de 

Mulo stapte om zijn beklag te doen, stopte één van die dieven (een 

medeklasgenoot van stille Pietje) dat pakje sigaretten stiekem in Pietje zijn 

schooltas. Het bewijs dat hij de sigaretten gestolen had! 

Pietje werd niet geloofd en kreeg straf. 

 

Zijn levenlang heeft stille Pietje hier last van gehad en die jongens, waarvan één 

dat pakje sigaretten in zijn tas had gestopt, heeft hij nooit vergeven…. 

 

 

Hoofdstuk   122   -  Filippi     -    Handelingen 16  :   13  -  40 

 

De stad Filippi was in die jaren toen Paulus en Silas daar waren, een Romeinse 

kolonie. Alle inwoners hadden het Romeinse burgerrecht en hoewel in die stad 

ook Grieken woonden, werd er toch veel meer Latijn dan Grieks gesproken. Ook 

het bestuur van de stad was op Romeinse manier georganiseerd. Twee hoge 

ambtenaren, de duumviri die de stad bestuurden, waren ook de hoogste rechters. 

Elke keer wanneer deze twee mannen de stad ingingen, liepen Romeinse 

soldaten (likdoorns was hun officiële naam) met een zweep in hun hand voor hen uit. 

Ook hadden ze een scherpe bijl in hun gordel, klaar om elke wetsovertreder 

direct te straffen of zelfs te doden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romeinse soldaten 
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Deze beide rechters in Filippi waren nogal eigenwijs en stoorden zich niet zo 

aan de Romeinse wetten, die precies aangaven hoe ver hun macht ging. Ze 

zorgden er wel voor om bij de bevolking in de gunst te blijven. Wanneer er 

moeilijkheden waren moesten vaak vreemdelingen en vooral Joden het 

ontgelden, 

 

In deze drukke stad, op een kruispunt van drukke, belangrijke wegen, 

arriveerden op zekere dag Paulus en zijn helpers. Al snel kwamen ze er achter 

dat er in deze stad geen synagoge was. Om die reden gingen ze op de sabbat 

naar een rivier aan de buitenkant van de stad. Woonden er Joden in Filippi, dan 

zouden die deze ochtend hier zijn om hier bij stromend water te gaan bidden. 

 

Er waren geen mannen maar wel een paar Joodse vrouwen. Paulus en Silas 

begonnen met hen te praten. De vrouwen luisterden met veel aandacht naar deze 

onverwachte bezoekers. Vooral Lydia luisterde heel blij. Zij was een vrouw die 

God vereerde en ze was afkomstig uit Tyatira,. Zij had een winkel waarin zij 

dure purperen stoffen verkocht. 

De Heer zorgde ervoor dat de woorden van Paulus haar overtuigden. Ze liet zich 

dopen, samen met iedereen die in haar huis woonde. 

Natuurlijk was Lydia heel blij en dankbaar dat zij het heil in Jezus Christus 

gevonden had. En daarom vond zij het haar plicht om nu iets voor Paulus en zijn 

drie vrienden terug te doen. Het zat haar dwars dat deze vier mannen bij 

heidenen in huis woonden. Zij bezat een groot huis waar voor hen woonruimte 

genoeg was. Dat mensen wel eens over haar zouden kunnen gaan roddelen  -  

vier mannen bij een alleenstaande vrouw in huis  -  dat interesseerde haar niets. 

Maar dit aanbod om gratis bij haar in huis te komen logeren vonden de vier 

mannen veel te royaal, waarop Lydia antwoordde: ‘Nu jullie weten dat ik in de 

Here Jezus geloof, moeten jullie bij mij komen logeren. Jullie krijgen van mij 

gratis eten en onderdak, zodat jullie alle tijd krijgen om ook andere mensen van 

Jezus te vertellen.’ 

Ze durfden niet langer te weigeren. Al hun tijd en krachten konden ze nu hier in 

Filippi besteden aan hun zendingswerk. God zegende hun werk en ook hier in 

Filippi werd een Christengemeente gesticht. Maar net zoals in Troas moest 

Paulus ook hier in deze stad zijn werk voortijdig afbreken en wel om de 

volgende reden. 

 

Op een sabbat liepen ze met elkaar naar de rivier. Een jong slavinnetje liep hen 

achterna, terwijl ze steeds schreeuwde: ‘Dit zijn dienaren van de allerhoogste 

God. Ze vertellen hoe je gered kunt worden!’ 

Paulus en de anderen deden net alsof ze niets hoorden, maar dit geschreeuw was 

natuurlijk wel vervelend. Bovendien, dit zou voor veel onrust kunnen zorgen en 

daar zaten ze niet op te wachten. En dit was niet de eerste keer dat dit slavinnetje 

als schreeuwend achter hen aanliep. Paulus had van andere mensen al gehoord 
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dat dit slavinnetje een boze geest in zich had, waardoor zij kon waarzeggen. 

Veel mensen kwamen bij haar om hun toekomst voorspeld te krijgen. De 

eigenaren van dit slavinnetje verdienden veel geld aan haar waarzeggerij. 

 

Maar deze ochtend kreeg Paulus genoeg van dat geschreeuw achter zich. Kwaad 

draaide hij zich om en op strenge toon zei hij tegen die kwade geest in dat 

slavinnetje: ‘Ik zeg je in de Naam van Jezus Christus: Ga weg uit deze 

vrouw!’  
Tegen de heilige naam van Jezus had deze boze geest geen verweer. Hij moest 

het meisje verlaten. 

Dankbaar ging het slavinnetje naar huis. Ze was erg blij dat ze nu verlost was 

van deze boze geest, die haar volkomen in zijn macht had gehouden. Dat zij nu 

niet meer kon waarzeggen vond zij niet erg.  

Maar haar eigenaars dachten daar heel anders over. Des duivels zo kwaad 

gingen ze de stad in om wraak te nemen op Paulus en zijn vrienden. Schatten 

hadden ze nog met dit slavinnetje kunnen verdienen. En nu, door zo’n paar 

vervloekte Joden waren ze hun bron van inkomsten kwijt. Maar die 

duiveluitdrijvers uit Antiochië zouden bloeden. 

 

Ze hadden geluk. In de stad kwamen ze Paulus en Silas tegen. Terwijl ze luid 

schreeuwend om hulp riepen, renden ze op beide mannen af en pakten hen bij 

hun kleren vast. Van alle kanten kwam het volk toelopen en voordat Paulus en 

Silas wisten wat er aan de hand was, werden ze al meegesleurd naar het plein 

midden in de stad, waar juist deze dag de duumviri recht spraken. 

Trots en hoog verheven keken deze Romeinse rechters neer op deze twee Joden. 

Ze vroegen aan de eigenaren van het slavinnetje wat er aan de hand was. Die 

vonden het maar beter om niet de waarheid te vertellen. Heftig zeiden ze tegen 

de duumviri: ‘Deze mensen zijn een gevaar voor onze stad. Het zijn Joden. Ze 

willen dat wij dingen doen die volgens onze Romeinse wetten verboden zijn.’ 

Ook de mensen op het plein begonnen mee te schreeuwen en slechte dingen te 

roepen over Paulus en Silas. 

 

Nu zouden de duumviri Paulus en Silas een verhoor af moeten nemen. Maar dat 

zou weinig zin hebben, dachten ze. Het waren maar Joden. Bekennen zouden ze 

toch niet. Het moesten wel erge misdadigers zijn, want anders zouden al die 

mensen niet zo kwaad op hen zijn. 

Ze wenkten naar hun soldaten, de likdoorns. Die wisten wat ze moesten doen. 

‘De kleren uit en met de zweep!’ In een paar tellen hadden ze Paulus en Silas de 

kleren van het lijf gescheurd en sloegen ze erop los. 

Paulus schreeuwde nog wel iets, maar zijn stem ging verloren in al het 

geschreeuw van het volk, dat de soldaten aanmoedigde om ze goed te raken. Ze 

moesten het goed voelen, deze Joden die hun stad zo in rep en roer brachten! 
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Het duurde niet lang of Paulus en Silas lagen beiden op de grond. Hun ruggen 

waren één grote open wond, toen de duumviri het bevel gaven dat het genoeg 

was geweest. Wreed schopten de soldaten de beide mannen overeind en 

brachten ze in een grote optocht naar de gevangenis. Die mars door de stad, 

terwijl elke stap een marteling was, was nog erger dan de geseling zelf…. 

 

De gevangenis in Filippi was niet al te stevig gebouwd en was al oud. De 

gevangenisbewaker kreeg van de duumviri de opdracht om Paulus en Silas extra 

goed te bewaken. Het zou er voor hem niet best uit zien als hij ze liet 

ontsnappen. Dus nam hij geen risico’s. Hij sloot ze op in het best bewaakte 

gedeelte van de gevangenis. Dat was een soort hol, half onder de grond en waar 

het altijd donker was. De armen werden met kettingen aan de muur vastgemaakt, 

terwijl hun voeten in een blok hout vastgezet werden. Zo zaten ze daar met hun 

kapot geslagen ruggen, terwijl ze vergingen van de pijn. 

De rechters van de stad Filippi konden tevreden zijn. Gerustgesteld gingen ze 

naar huis. Morgen zouden ze wel zien wat ze verder gingen doen met deze 

onruststokers…. 

 

Het was uren later. De mensen van Filippi lagen al lang te slapen. De duumviri 

sliepen de slaap van de rechtvaardigen. Je kon toch niet wakker liggen van zo’n 

incident met twee Joden…. 

Paulus en Silas sliepen niet. Nog hadden ze veel pijn, maar de allerergste pijn 

was voorbij. Ze waren weer bij hun positieven. Hoe zou het morgen met hen 

gaan? Wat stond hen te wachten? De scherpe bijl van de soldaten? Of zouden ze 

vrij gelaten worden? Met zulke rechters als deze was alles mogelijk…. Maar 

Paulus en Silas wisten, ja geloofden dat ze in Gods hand waren. Hij had hen 

geroepen om naar Macedonië te gaan en Hij zou hier toch wel meer werk voor 

hen te doen hebben? 

 

Er zaten meer gevangenen in deze oude, bouwvallige gevangenis. Moesten 

Paulus en Silas nu aan deze mensen over Jezus vertellen? Was dat Gods 

bedoeling? Maar met hun erg pijnlijke lichamen lukte dat niet. Paulus of was het 

Silas kwam op het idee om dan maar te gaan zingen. Zingen was nu 

gemakkelijker dan praten. Met trillende stemmen begonnen ze zachtjes een 

psalm te zingen. Hun stemmen werden vaster toen ze zongen van de liefde van 

Jezus voor alle mensen op deze wereld. Ze vergaten bijna hun pijn. Ook de 

gevangenisboeven die wakker werden, vergaten even hun ellende. Nee, ze 

vloekten en dreigden niet omdat ze wakker gezongen waren. De woorden 

begrepen ze niet, maar dat die twee mannen konden zingen na zo’n geseling, dat 

was een wonder! De meesten van hen wisten bij ondervinding hoe hevig  zo’n 

geseling voelde! 

 

Al weer begon Silas met een nieuw lied.  
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Met trillende stemmen begonnen ze zachtjes een psalm te zingen. 
 

Maar abrupt stopten Paulus en Silas met zingen. Een ander geluid, diep vanuit 

de grond hoorden ze. Doodsbang hielden alle gevangenen de adem in. Dit was 

een aardbeving. De vloer van de gevangenis bewoog. De muren scheurden door 

de trillingen. De kettingen waar de gevangenen mee vastgeketend waren, vielen 

naar beneden. De blokken hout waar de voeten in vastgeschroefd waren, 

sprongen open. 

Het werd doodstil. Niemand durfde iets te zeggen. Na een eerste schok kwam er 

altijd een tweede en nog meer. Dan zou deze hele bouwvallige gevangenis 

instorten en werden zij allemaal bedolven onder het puin. Ze vergaten in hun 

grote spanning dat ze nu allemaal vrij waren. Dat alle deuren open stonden…. 

Maar, nog één schok en ze waren allemaal dood! 

 

Op de binnenplaats van de gevangenis hoorden Paulus en Silas haastige 

voetstappen. In de deuropening zagen ze in het maanlicht donker en groot de 

gevangenisbewaarder staan,. Hij kon de gevangenen niet zien, maar hij zag wel 

al die geopende deuren…. O vreselijk! Alle gevangenen waren ontsnapt. Dit 

was zijn einde! 

De gevangenen zagen hoe de gevangenbewaarder zijn zwaard trok en de scherpe 

punt op zijn borst plaatste. De boeven van Filippi hielden hun adem in. Wat een 

nacht! Een aardbeving, alle deuren open en een gevangenisbewaarder die 

zelfmoord wilde plegen!  

 

Op datzelfde moment klonk luid daar uit het donker de stem van Paulus.  

Dwingend riep hij: ‘Nee, dood jezelf niet! We zijn allemaal nog hier!’ 

Een paar tellen stond de gevangenbewaarder doodstil. Verbaasd keek hij om 

zich heen. Toen liet hij zijn zwaard vallen en riep om een fakkel. Daar kwam al 

een slaaf aanhollen met een brandende fakkel in zijn hand. De 

gevangenisbewaarder sprong de duistere gevangenis in. Bij Paulus en Silas 
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aangekomen, liet hij zich op de grond vallen. Nu begreep hij alles. Deze mannen 

waren onschuldig en hun God had een aardbeving gestuurd om zijn knechten te 

bevrijden 

 

‘Heren,’ zei hij, ‘alstublieft, wat moet    

ik doen om gered te worden?’ 

Angstig wachtte hij op antwoord. Ook 

al moest hij nog zoveel betalen, hij zou 

het doen. Maar Paulus vroeg niet om 

geld en ook niet om een offer. Hij zei 

alleen maar: ‘Als je gelooft in de Here 

Jezus, zul je gered worden. Samen met 

iedereen die in je huis woont.’ 

 

De gevangenisbewaarder begreep 

deze woorden van Paulus niet. Maar 

hij kreeg nu één grote wens: hij 

wilde alles weten van deze God 

Jezus en zich aan Hem overgeven 

en in Hem geloven.  

Maar eerst moest hij deze beide 

mannen helpen en verzorgen.  

Hij zag dat ze bijna niet op hun 

benen konden staan. Met hulp van 

zijn slaven haalde hij Paulus en 

Barnabas naar zijn eigen huis, waar 

hij zelf hun wonden verzorgde. 

 

Onbegrijpelijk dat deze zelfde handen gistermiddag Paulus en Silas in de 

houtblokken vastgeketend hadden. 

 

Nadat de wonden van Paulus en Silas verzorgd waren en zij ook gegeten en 

gedronken hadden, riep de gevangenbewaarder al zijn huisgenoten bij elkaar en 

Paulus ging over Jezus vertellen. Hij vergat zijn pijn en God zegende zijn werk. 

’s Morgens in alle vroegte, toen de zon nog maar net opkwam, doopte Silas hen 

allemaal.   

  

Er waren meer mensen in Filippi die slecht of heel weinig geslapen hadden. 

Nadat de aardbeving hen zo wreed uit hun slaap had gehaald, konden de beide 

duumviri niet weer in slaap komen. Als deze aardbeving er maar niet geweest 

was om die beide Joden! Men hoorde soms van die ‘vreemde’ verhalen over die 

god van de Joden in Jeruzalem! Hadden ze toch een verkeerde beslissing 

Wat moet ik doen om gered te worden?   
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genomen om die beide mannen te laten geselen?  Ze hadden hen geen verhoor 

afgenomen… 

Vreemd dat nu in de nacht, terwijl het donker was, alles  zo anders aanvoelde en 

zoveel erger was, dan die middag op het plein, te midden van al die mensen. Het 

zou het beste zijn om die twee Joden maar zo spoedig mogelijk hun vrijheid 

terug te geven…. 

 

Al vrij vroeg in de ochtend stonden een paar soldaten bij de gevangenis met het 

bericht dat de gevangenisbewaarder in naam van de duumviri die twee Joden 

vrij moest laten. De gevangenisbewaarder was erg blij met dit bericht en ging 

direct naar Paulus en Silas toe. Hij zei: ‘De stadbestuurders, de duumviri hebben 

mij de boodschap gestuurd dat ik jullie direct vrij moet laten. Is dat niet mooi! 

Ga terug naar jullie vrienden. Jullie hoeven je geen zorgen meer te maken. Ga in 

vrede.’ 

Maar Paulus schudde ernstig zijn hoofd: NEE. 

Het was heel mooi dat zij nu weer vrij waren. Maar als de hoge heren van de 

stad dachten dat nu alles in orde was, dan hadden ze het mis. Paulus en Silas 

gingen straks de stad uit, verder met hun zendingsreis, maar de kleine 

Christengemeente bleef achter. En wat moesten de mensen in de stad wel niet 

van hen denken? Paulus en Silas waren als misdadigers de gevangenis in 

gegooid…. Maar de mensen van deze stad zouden weten dat  Silas en hij geen 

misdadigers waren! 

Paulus ging naar buiten en liep naar de soldaten van de duumviri.  

Hij zei tegen hen: ‘Ga naar de duumviri en zeg tegen hen dat wij Romeinen zijn. 

Ja, wij hebben allebei het Romeins burgerschap. En toch hebben deze 

stadsbestuurders ons in het openbaar laten geselen, zonder dat er een rechtszaak 

is geweest. Zij hebben ons geen verhoor afgenomen waar wij als Romeinen 

recht op hebben. Daarna zijn we in de gevangenis gegooid. En nu willen ze dat 

wij in het geheim de stad verlaten? Dat doen we niet! Ze moeten zelf komen om 

ons uit de gevangenis te halen.’ 

 

De duumviri konden wel door de grond zakken, toen ze deze boodschap van 

Paulus hoorden. Hadden ze toch maar onderzoek gedaan, voordat ze die beide 

Joden lieten geselen! Maar wie had nu ook kunnen denken dat deze twee Joden 

burgers-van-Rome waren? Als dit bekend werd en de keizer hoorde hiervan, dan 

kon dat zelfs hun leven kosten! Er zat niets anders op, ze moesten met deze 

beide Joden door de stad. Gisteren lachten en zongen de burgers van de stad 

omdat de soldaten erop los sloegen en nu zouden ze vandaag door deze twee 

Joden niet minder pret hebben. 

 

En zo stonden diezelfde ochtend nog de duumviri van Filippi voor Paulus en 

Silas en vroegen heel vriendelijk en beleefd of ze zo goed wilden zijn de stad te 

verlaten en verder te reizen. De geseling gisteren was een tragische vergissing 
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geweest. Sorry. Maar zij wilden het nu weer goed maken. Als Paulus en Silas 

erop stonden dan wilden zij hen wel uitgeleide doen…. 

‘Ja,’ antwoordde Paulus, ‘dat verlangen wij van jullie. In het openbaar hebben 

jullie ons groot onrecht aangedaan en daarom twijfelen wij er niet aan of u ook 

in het openbaar het weer goed wilt maken. Wij willen de stad wel verlaten, maar 

eerst willen we nog afscheid nemen van onze vrienden.’ 

De heren rechters knikten deemoedig van ja. Een uurtje eerder of later de stad 

verlaten, dat kwam er niet op aan. 

 

En zo namen Paulus en Silas in het huis van Lydia afscheid van deze kleine 

Christengemeente. Paulus drukte de mensen op het hart om trouw aan Jezus te 

blijven, ook al zou er misschien vervolging komen. Jammer was het dat Silas en 

hij nu al moesten vertrekken. Maar gelukkig konden Lukas en Timotheüs nog 

een tijdje bij hen blijven en hen meer van Jezus vertellen. Maar als ook zij deze 

Christengemeente zouden verlaten om verder te reizen hoefden zij zich geen 

zorgen te maken. De kerk van Christus was en is niet afhankelijk van mensen. 

God zal zijn kerk bewaren tot het einde toe. 

Maar nu was het tijd om te vertrekken. Ze mochten de hoge heren 

stadbestuurders niet langer laten wachten! 

 

En daar liepen ze door de straten van de stad, twee Joden naast de duumviri van 

Filippi. Voor hen en achter hen liepen de likdoorns met de zweep in de hand en 

de scherpe bijl in de gordel. De mensen op straat keken zich de ogen uit. Het 

kon snel veranderen, dachten ze. Gisteren werden deze mannen gegeseld en in 

de gevangenis gegooid en vandaag werden ze als belangrijke gasten uitgeleide 

gedaan door de stadsbestuurders.  

 

Ja, het kan verkeren…. 

 
 


