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Hoofdstuk   125      
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Een bekend spreekwoord is: ‘Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.’ 

Ook in onderstaand verhaal wordt de dader zelf het slachtoffer.  

 

 

Hoofdstuk   125     -    Korinte     -    Handelingen 18   :   1 -  17 

 

De grote stad Korinte lag op een smalle landstrook dat het noordelijk deel van 

Griekenland verbond met Peloponnesos. Het was een groot schiereiland in het 

zuidelijkste deel van het vasteland van Griekenland. 

Veel schepen werden over deze landengte gesleept omdat de zeereis langs de 

zuidelijke kapen te lang en te gevaarlijk was. 

En zo was deze grote stad Korinte een grote doorvoerplaats geworden van de 

handel tussen het westelijke en oostelijke deel van het grote Romeinse Rijk. 

 

Toen de stad onder leiding van Julius Caesar weer was opgebouwd  -   een eeuw 

eerder was de stad door de Romeinen met de grond gelijk gemaakt  -  had hij er 

voor de wederopbouw van de stad een groot aantal kolonisten uit Italië 

heengestuurd. Later waren er ook veel Grieken komen wonen. Als gevolg van 

de doorvoerhandel kwam de stad tot grote bloei. Ook veel Joden gingen er 

wonen. Maar de regering in Rome zorgde er wel voor dat de hoge ambtenaren 

en magistraten Romeinen waren. 

 

Omdat Korinte een echte ‘werkstad’ was geworden, waren de meeste inwoners 

slaven, afkomstig uit alle landstreken van het grote Romeinse rijk.  

Geen wonder dat in een stad met inwoners uit zoveel verschillende landen een 

groot aantal goden werd vereerd. De tempel van Artémis, een dochter van de 

oppergod Zeus, stond naast een Joodse synagoge. Er waren in Korinte altaars 

voor Romeinse en ook voor Griekse goden. De afgodendienst van Aphrodité, de 

godin van de liefde was erg geliefd bij de bevolking.  

 

De stad Korinte had niet zo’n beste naam. Er woonden ook veel misdadigers die 

moord en doodslag niet uit de weg gingen.  

Ook de apostel Paulus wist maar al te goed dat in deze drukke handelsstad stad 

‘ongerechtigheid’ veelvuldig voorkwam. 

Na de stille, ja deftige stad Athene waar zelfs het marktplein veel weg had van 

een collegezaal, moet de stad Korinte voor Paulus wel een erg grote verandering 

zijn geweest. 
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De stad Korinte stond niet bekend om zijn gastvrijheid. Om deze reden wilde 

Paulus zelf geld verdienen om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat 

had hij ook in Tessalonica gedaan. Niemand moest ook maar ooit kunnen 

denken dat hij Paulus ook zo’n Joodse godsdienstleraar was die zijn geheime 

leer voor veel geld aan de man bracht.  

 

Paulus was nog niet zo lang in Korinte toen hij kennis kreeg aan de Joodse 

handwerkman Aquila en zijn vrouw Priscilla. Ze hadden in Rome gewoond. 

Maar van keizer Claudius mochten er geen Joden meer in Rome wonen. Aquila 

en Priscilla moesten een nieuwe woonplek zoeken. Ze waren verhuisd naar de 

stad Korinte. 

Paulus en Aquila waren allebei tentenmakers. En zo kwam het dat Paulus bij hen 

kwam inwonen. De beide mannen werkten in het vervolg samen. Paulus was 

daar erg blij mee. Aquila had al een kleine klantenkring opgebouwd en Paulus 

hielp hem om die uit te breiden.  

Niet alleen omdat ze Joods en ook allebei tentenmakers waren konden ze het 

goed met elkaar vinden. Maar toen Paulus aan Aquila en aan zijn vrouw Priscilla 

de Schriften had uitgelegd en van Jezus vertelde, namen zij beiden het evangelie 

aan. Vanaf die dag leefden ze erg met Paulus mee en hielpen hem zo veel ze 

konden om het blijde nieuws van Jezus aan alle mensen bekend te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulus woonde (logeerde) in Korinte bij Aquila en zijn vrouw Priscilla in huis. 

 

Voor Paulus was het heel mooi dat hij in zo’n gastvrij gezin opgenomen was. 

Vooral ook omdat zijn vrienden Timotheüs en Silas nog steeds in Macedonië 

waren.  

 

Meteen al de eerste sabbat ging Paulus met hen mee naar een synagoge en begon 

daar de Joden en ook de heidenen die daar in de synagoge aanwezig waren, de 

Schriften uit te leggen. Hij deed erg zijn best om zijn luisteraars te overtuigen. 

Maar het ging net zoals in Athene weer niet goed. Ze lieten hem uitpraten en de 

volgende sabbat mocht hij ook wel weer terugkomen, maar zijn blijde  
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boodschap van geloven in de opstanding uit de dood van de Here Jezus? Nee, 

dat deden ze niet. 

 

Een paar weken ging dat zo door en zo nu en dan waren er felle discussies. 

Paulus begon moedeloos te worden. In Athene waren er maar enkele mensen tot 

geloof gekomen en hier in Korinte zou het niet veel beter gaan…. 

Hoe lang nog zouden de Joden in deze synagoge hem verdragen? Zouden ze 

hem ook hier straks de stad uitjagen? Alleen God wist wat hem hier in Korinte 

te wachten stond.   

 

Paulus was blij toen zijn vrienden Timotheüs en Silas weer bij hem in Korinte 

waren gekomen. Ze vertelden hem dat het met de Christengemeenten in  

Macedonië goed ging. Paulus hoopte altijd nog een keer naar Macedonië terug 

te gaan om met de mensen in die Christengemeenten daar te spreken en nog eens 

met hen het heilig avondmaal te mogen vieren. Het verschil tussen Macedonië 

en Korinte was wel erg groot. Maar zo mocht hij niet. Jezus zei niet voor niets: 

‘Wie zijn hand aan de ploeg slaat, mag niet omkijken naar wat achter hem 

ligt.’ 
Zijn werk was nu hier in Korinte! Het was al geweldig dat zijn helpers nu weer 

bij hem waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulus, de tentenmaker. 
 

Paulus stopte met het maken van tenten. Al zijn tijd gebruikte hij nu om het 

goede nieuws aan de Joden te vertellen. In hun synagogen vertelde Paulus met 

nog meer overtuiging dat Jezus Christus de beloofde Messias was. 

Maar toen de Joden het met ‘Bijbelteksten’ niet van Paulus konden winnen, 

begonnen ze slechte dingen over Jezus te zeggen. Het werd zo erg dat Paulus en 
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zijn helpers het niet langer aan konden horen. Ze gingen staan en terwijl ze hun 

mantels met beide handen beetpakten schudden ze het stof van hun kleren 

terwijl Paulus luid en duidelijk zei: ‘Het is jullie eigen schuld wanneer jullie niet 

door Jezus gered worden! Wij zijn er niet meer verantwoordelijk voor. Vanaf nu 

gaan wij de blijde boodschap van Jezus aan de heidenen vertellen.’ 

Op deze manier lieten Paulus en zijn vrienden de Joden zien dat zij een 

verkeerde keus hadden gemaakt. 

Ze liepen tussen de rijen door naar de deur en gingen de straat op. Dat werd ook 

hoog tijd, want deze ‘vrome’ Joden waren tot in het diepst van hun ziel 

gekwetst. Met moeite konden ze hun handen thuis houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Het is jullie eigen schuld wanneer jullie niet door Jezus gered worden! 

 

 

Paulus had nu wel gezegd dat ze naar de heidenen zouden gaan, maar hij wist 

zelf niet hoe hij dat moest doen. Op een plein midden in de stad, zoals hij in 

Athene had gedaan, dat mocht hier in Korinte niet. En in een andere synagoge 

hoefde hij het nu ook niet meer te proberen. 
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Plotseling kwam er een oplossing die niemand verwacht had. Een Griek, zijn 

naam was Justus, woonde naast de synagoge. In de synagoge waar hij 

regelmatig kwam, had hij Paulus meerdere keren over Jezus horen spreken. 

Deze Justus zei tegen Paulus dat hij zijn huis voor samenkomsten wel mocht 

gaan gebruiken. 

Paulus nam het aanbod direct aan. En sinds die dag zagen de boze Joden elke 

zaterdag (de sabbat) Paulus en veel andere mensen naar het huis van Justus 

gaan. 

Als deze ‘vrome’ Joden het gedurfd hadden dan hadden ze Paulus aangeklaagd 

bij de magistraten van de stad. Maar dat waren Romeinen en de Romeinen 

waren in die dagen niet zo blij met Joden…. 

 

De ‘vrome’ Joden in Korinte werden nog veel bozer toen bekend werd dat de 

voorzitter van het synagogenbestuur Crispus, ook in Jezus was gaan geloven en 

dat hij zich met zijn hele huis had laten dopen. Voor Paulus was dat een 

geweldige dag toen hij Crispus en zijn hele familie in de Naam van Jezus mocht 

dopen. Normaal doopte Paulus niet, maar voor dit gezin maakte hij een 

uitzondering. 

Door de ‘vrome’ Joden in Korinte werd natuurlijk heftig gesproken over dit 

gebeuren. Crispus werd geroyeerd als lid en ze kozen Sosthenes als hun nieuwe 

voorzitter. Maar ook deze nieuwe voorzitter kon niet voorkomen dat veel Joden 

en Grieken naar Paulus gingen en zich lieten dopen. 

 

Door al deze gebeurtenissen werd de verstandhouding tussen Paulus en de Joden 

in Korinte er niet beter op. Paulus was bang dat het op een dag tot een 

uitbarsting zou komen. Zo vaak al hadden de Joden hem een stad uitgejaagd 

waar hij met hart en ziel voor Jezus werkte. Ernstig dacht hij er over na om nu 

ook de stad Korinte maar te verlaten, voordat het te laat zou zijn. Niet dat Paulus 

bang was voor een pak slaag of om vermoord te worden, maar het werk voor 

Jezus zou dan onnodig opgehouden worden.  

Juist toen Paulus op het punt stond om de stad te verlaten sprak God tot hem in 

een droom: ‘Paulus, je moet niet bang zijn. Houd niet op het goede nieuws te 

vertellen, maar ga door! Ik ben bij je en niemand zal je kwaad doen. Want veel 

mensen in deze stad gaan bij Mij horen.’ 

Toen Paulus wakker werd doorstroomde hem een geluksgevoel. Nu durfde hij 

alles aan. God Zelf had hem een opdracht gegeven! 

Nog diezelfde dag begon Paulus opnieuw de blijde boodschap van Jezus te 

vertellen aan iedereen die het maar horen wilde. Alles, ja ook het allerzwaarste 

viel hem licht, want hij wist dat God zijn werk zou zegenen. 

 

Er volgden weken, ja maanden gunde Paulus zich geen rust. Bijna dag en nacht 

was hij op pad om het goede nieuws te vertellen. Steeds meer mensen vonden de 

weg naar het huis naast de synagoge. Steeds meer heidenen lieten zich dopen. 
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Daar waren niet veel rijke mensen bij. De meesten van hen waren slaven die een 

zwaar leven hadden. Met veel verlangen keken ze uit naar een andere, betere 

wereld. 

Zo groeide de Christengemeente in Korinte. Maar ook in andere steden in de 

omgeving brachten Christenen het evangelie. In het anderhalve jaar dat Paulus 

in Korinte woonde hoorde heel Griekenland van de blijde boodschap van Jezus 

Christus. 

En in al die tijd pleegden de ‘vrome’ Joden van Korinte slechts één keer een 

aanslag op de apostel Paulus, die ook nog eens mislukte. Het ging als volgt. 

 

In  het voorjaar van het jaar 51 of 52 kwam er in de provincie, waarvan Korinte 

de hoofdstad was, een nieuwe proconsul. Zijn naam was Gallio en hij was niet 

de eerste de beste. Zijn broer was de grote wijsgeer Seneca, die de vriend en de 

leermeester van de latere keizer Nero was. Ook deze Gallio was meer een 

filosoof dan een magistraat. Hij was erg trots op zijn belangrijk ambt en voor het 

ruige volk, zijn onderdanen, voelde hij alleen maar verachting. Daar kwam nog 

bij dat hij lichamelijk niet zo sterk was en ook heel slecht tegen het klimaat van 

Korinte kon. Zich onnodig inspannen en zich druk maken om de belangen van 

het volk, dat was er voor hem niet bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallio, de nieuwe proconsul in Korinte 

 

Deze Gallio was nog niet zo lang in Korinte, toen de ‘vrome’ Joden van de 

synagoge een plan maakten om Paulus de stad uit te jagen. Volgens hen zou dat 

niet eens moeilijk zijn. Om de één of andere reden zou de nieuwe proconsul 

Gallio hen wel ter wille zijn. 

 

Op een keer toen de apostel Paulus ergens in de stad stond te spreken, liepen ze 

met man en macht op hem af. Ze pakten hem beet en sleepten hem met veel 
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geschreeuw naar de rechterstoel van Gallio. Het werd een hele opschudding en 

veel Grieken liepen mee, benieuwd als ze waren hoe dit opstootje af zou lopen. 

Ze vonden het prachtig dat deze vreemde Jood een flinke afstraffing zou krijgen. 

 

Maar het liep heel anders af dan de Joden en ook de Grieken gedacht hadden. 

Als er één ding was waar de nieuwe proconsul een hekel aan had, dan was het 

wel aan opstootjes op straat. En dit kon je verwachten in een stad als Korinte 

met zoveel slaven en klein burgerbevolking. En dan die Joden!  

Wat had zijn broer ook al weer in één van zijn boeken over Joden geschreven ?  

‘Dat misdadig volk dringt zich overal binnen en wil altijd over andere volken 

heersen….’ 

En zo was het precies. Maar als deze Joden dachten dat ze hem voor hun karretje 

konden spannen, dan hadden ze het mis! 

Kortaangebonden vroeg hij wat ze wilden en wat deze ‘misdadiger’ gedaan had.  

Ongeduldig antwoordde één van de ‘vrome’ Joden: ‘Deze man is een Jood en 

staat onder de bescherming van de Romeinse wet, want keizer Claudius heeft 

ons in het jaar 43 vrijheid van godsdienst gegeven. Maar nu leert deze  man God 

te vereren op een manier, die volgens de Joodse wetten verboden is. Daarom 

heeft hij geen recht meer op de bescherming van het Romeinse bestuur. De 

godsdienst van hem is nieuw en is dus niet toegestaan door keizer Claudius. Zijn 

leer gaat in tegen de keizer. Deze man moet het spreken verboden worden en 

ook moet hij gevangen genomen worden!’ 

Hooghartig en minderwaardig keek de proconsul op deze heftig sprekende Jood 

neer. Een vraag over hun godsdienst en dat in deze hitte. En daar vroeg die 

‘misdadiger’  ook nog het woord! Maar daar was hij niet van gediend. 

Gallio wenkte met zijn hand dat iedereen stil moest zijn. Daarna zei hij: ‘Joden, 

natuurlijk zou ik jullie aanklacht onderzoeken als het om een misdaad ging. 

Maar jullie hebben ruzie over jullie geloof en over jullie eigen godsdienstwetten. 

Daar bemoei ik me niet mee. Dat moeten jullie zelf maar uitzoeken. Daar doe ik 

geen uitspraak over.’ 

De ‘vrome’ Joden wisten niet wat ze hoorden. Verslagen keken ze naar Gallio 

die rustig ging zitten alsof hij de zaak afgehandeld had.  

Maar dat kon toch niet zo? Ze keken naar Sosthenes, de nieuwe voorzitter van 

hun synagogenbestuur. Hij moest deze eigenwijze proconsul Gallio aan het 

verstand brengen dat zij zich op deze manier niet lieten afschepen.  

 

Gallio keek minderwaardig naar dat groepje erg opgewonden Joden. Hoor ze 

eens schreeuwen! Hadden ze niet goed begrepen wat hij gezegd had? Hij was 

toch duidelijk genoeg geweest! Ze moesten niet denken dat hij voor een tweede 

keer hetzelfde zou zeggen. Nee, er waren andere middelen om dit ongehoorzame 

volkje fatsoen bij te brengen. 

‘Likdoorns!’ riep hij. En zijn soldaten, de likdoorns, wisten wat ze moesten 

doen. Met de zwepen in hun handen kwamen naar voren. Op een wenk van de 
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proconsul begonnen ze het plein schoon te vegen. Nee, hij hoefde zijn likdoorns 

niet voor de tweede keer dit bevel te geven. De zwepen daalden hard neer op de 

hoofden, de schouders en de ruggen van de ‘vrome’ Joden. In een oogwenk was 

bijna het hele plein leeg. Alleen wie stond daar nog in zijn eentje midden op het 

plein? Sosthenes, de nieuwe voorzitter van het synagogenbestuur. Hij moest en 

zou met de proconsul praten…. 

 

 

Ook de Grieken waren door de likdoorns van het plein afgejaagd. Op kleine  

afstand stonden ze te kijken hoe alleen Sosthenes daar nog stond te wachten. 

Wat dacht die brutale Jood wel? In plaats van met een ernstige zaak vielen ze de 

proconsul lastig met hun wetten en voorschriften. En zij? Ze waren niet eens 

getuige geweest van een flinke geseling. Voor niets hadden ze hun werk in de 

steek gelaten. Maar…., deze Jood Sosthenes zou krijgen, wat hem toekwam. 

Met z’n allen renden ze op hem af en voordat Sosthenes besefte wat er 

gebeurde, kreeg hij vlak voor de rechterstoel van de proconsul een flink pak 

slaag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hielp niet dat Sosthenes jammerde en om genade smeekte… 
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Het hielp niet dat hij jammerde en om genade smeekte. De klappen die 

Sosthenes Paulus toegedacht had kwamen nu op zijn eigen hoofd terecht. 

Wanhopig keek hij naar de proconsul, maar Gallio keek de andere kant uit. Hij 

wist niet wie hij meer verafschuwde, deze jammerende Jood of dat volk van 

Korinte, dat zich opwond om niets….  

 

De apostel Paulus was al lang niet meer op het plein. Toen de likdoorns van 

Gallio op de ‘vrome’ Joden insloegen was hij rustig weggegaan. Niemand stak 

een hand naar hem uit. De volgende dag vertelde hij in het huis van Justus weer 

van Jezus!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Proconsul Gallio 
 
 
 
 
 
 
 


