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Het nageslacht van Abraham wordt in het Oude Testament het volk van de Israëlieten 

genoemd. Dat is een enorm groot volk geworden (zoals God aan Abraham had beloofd). 

Later worden de mensen uit dit volk de Joden genoemd. Mensen uit andere volken werden 

heidenen genoemd. God beloofde aan Abraham en later aan zijn nageslacht dat Hij Zijn 

Zoon naar de aarde zou sturen om de straf te dragen voor hun zonden. Daar keken ze naar 

uit.   

  

Maar… toen Jezus op aarde was geloofden vele Joden niet dat Hij de Zoon van God was. 

Ook nadat Hij gestorven en weer opgestaan was nog niet. En ook niet nadat Hij weer naar 

de hemel was gegaan. Vandaag luisteren we naar een geschiedenis uit de Bijbel waarin de 

apostel Paulus preekt. Hij vertelt aan de Joden in de stad Korinthe over de Heere Jezus. Er 

wordt heel verschillend op gereageerd. Sommige mensen geloven, zij werden vanaf toen 

christenen genoemd. Maar anderen zijn boos, weer anderen zijn onverschillig.   

  

Hoe reageer jij als er tegen jou over de Heere Jezus wordt 

verteld?   

  
 Stil gebed   

  
  Votum en groet                          

           
 Zingen: Psalm ______ vers ______   

  
 De tien geboden   

  
  Zingen: _____________________ vers _______  

  
 Lezen: Handelingen 18 : 1 - 17  

  
 Gebed  

  
 Zingen: Psalm ______ vers ______ en _______   

  
  Preek             

  
Zingen: Psalm ______ vers ______  

  
 Gebed  

  
 Zingen: Psalm ______ vers ______ en _______  

  
 Zegen  

  

  

1. Paulus vertelt aan de Joden over de genade die er door de komst van de Heere 

Jezus is. De Joden worden hier boos om. Waarom reageren zij zo?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2. Op zondag wordt ook tegen jou gepreekt. Op school en thuis wordt er ook uit het 

Evangelie verteld. Hoe reageer jij hierop? Wat vind je ervan?   

  

  

  

  

  

  

  

3. Wat deed stadhouder Gallio niet? (Hierover gaat het eerste stuk van de preek)  

  

  

  

  

  

  

  

4. Wat had stadhouder Gallio moeten doen? (Hierover gaat het laatste stuk van de 

preek)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Gallio zag niet dat de Heere God aan het werk was. Wat zien wij van het werk van de 

Heere?   

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

Paulus in Korinthe (Handelingen 18:1-17)  
  

Paulus is moedeloos. Voor de zoveelste keer hebben zijn volksgenoten, de Joden, het 

Evangelie verworpen. Het was zo mooi begonnen, hier in Korinthe. Toen hij er aankwam  

vanuit Athene, had hij al snel een christelijk echtpaar van Joodse afkomst gevonden, Aquila 

en Priscilla. Bij hen had hij onderdak én werk gekregen. Want Aquila had hetzelfde beroep 

als Paulus, tentenmaker of leerbewerker. Bij Aquila en Priscilla kon hij blijven om voor 

zichzelf de kost de verdienen. Op elke sabbat was hij naar de Joodse synagoge gegaan. Aan 

Joden en belangstellende heidenen had hij daar Jezus als de Messias verkondigd. En vooral 

toen Silas en Timotheüs zich weer bij hem hadden gevoegd, had hij door de Heilige Geest 

bijzondere kracht gekregen om het Evangelie te prediken. Maar bij de Joden waren zijn 

woorden afgestuit op een muur van ongeloof. Ze hadden Christus verworpen, ze hadden 



Hem zelfs belasterd. Toen had hij tegen hen moeten zeggen: ‘Uw bloed zij op uw hoofd! Het 

is uw eigen schuld als u verloren gaat! Ik ben rein. Ik ben daar niet schuldig aan. Vanaf nu 

zal ik naar de heidenen gaan!’ Als teken dat hij geen gemeenschap meer met hen wilde 

hebben, had hij zijn kleed afgeklopt. Toen had hij de synagoge verlaten. Gelukkig had hij in 

het huis naast de synagoge terecht gekund. Justus, een met de Joden meelevende heiden, 

had hem in zijn huis ontvangen. En gelukkig was ook Crispus, de overste van de synagoge, 

gelovig geworden. En met hem zijn hele gezin en veel andere Korinthiërs. Ze werden allen 

gedoopt.   

  

Maar Paulus blijft bedroefd. Moet hij wel zo verder gaan? Heeft het wel zin? Zijn eigen volk, 

dat hij liefheeft, verwerpt telkens weer de Zaligmaker. En wie weet wat voor plannen ze 

tegen hem beramen? Hoe vaak heeft hij al niet moeten vluchten, omdat ongelovige Joden 

hem wilden doden? Zal hij maar stoppen met preken? Vol zorgen let hij zich te slapen. Maar 

die nacht verschijnt de Heere Jezus aan hem. ‘Paulus,’ spreekt de Heere, ‘wees niet 

bevreesd, maar spreek, en zwijg niet! Want Ik ben met u en niemand zal u kwaad kunnen 

doen. Wat Ik heb veel volk in deze stad.’ Dan is het gezicht voorbij. Paulus voelt hoe zijn 

moedeloosheid wegzakt. Vreugde vervult hem. Zijn Meester heeft zijn angst en zijn verdriet 

weggenomen! Hij heeft hem bemoedigd. Het werk in deze stad is niet zijn eigen werk, maar 

Gods werk. God zorgt ervoor dat Zijn werk doorgaat.   

  

‘Ik heb veel volk in deze stad,’ heeft de Heere gezegd. Hoe machtig is zijn Heere dan niet, 

als Hij juist in deze stad, waar Paulus zoveel tegenstand voelt, veel uitverkorenen heeft! De 

duivel heeft de inwoners van deze stad immers vast in zijn macht. Hun leven draait om geld 

en genot. Een kleine groep schatrijke heren laat dag in dag uit duizenden slaven voor zich 

zwoegen. Zo verdienen die heren veel geld aan de handel. In de stad leven ook veel hoeren. 

Er zijn zelfs duizenden slaven en slavinnen aan Afrodité, de godin van de liefde, gewijd. In 

haar tempel wordt dag en nacht hoererij bedreven. En juist in deze stad heeft de Heere veel 

volk. Juist in deze stad zal Hij er velen trekken uit het leven van de zonde. En daarvoor 

dienst Paulus’ prediking. Met nieuwe moed preekt Paulus verder, anderhalf jaar lang. Hij is in 

Gods handen, wat er ook gebeurt.   

  

Paulus ziet ze komen, de ongelovige Joden, die Hem haten. Hem doden kunnen ze niet 

zomaar. Hem voor de rechter slepen wel. Dat maken ze hem ook kort en goed duidelijk. Hij 

moet mee naar Gallio, de nieuwe stadhouder. De Joden hopen natuurlijk dat de nieuwe 

stadhouder tegen hem zal optreden. Ze brengen hem voor de rechterstoel en klagen hem 

aan. ‘Deze man,’ zeggen ze, ‘raadt de mensen aan dat zij God moeten dienen op een 

andere manier dan onze wet zegt.’ Verontwaardigd kijkt Paulus van zijn beschuldigers naar 

Gallio. Dat is een grote leugen! Hij opent zijn mond om het te zeggen, maar hij krijgt niet 

eens de gelegenheid. Gallio is hem voor: ‘Als er een overtreding tegen de Romeinse wet of 

een misdrijf was begaan, zou ik u aanklacht, Joden, hebben aanvaard. Maar nu het gaat 

over meningsverschillen rond wet of godsdienst, moet u het zelf maar bekijken. Ik wil over 

zulke dingen geen rechter zijn.’ Gallio geeft een teken aan zijn dienaren. Ruw drijven die de 

Joden weg. En meteen reageert de menigte toeschouwers. Het zijn vooral Grieken, die een 

hekel hebben aan de Joden. Als Gallio de Joden zo behandelt, mogen zij het ook. Ze grijpen 

een vooraanstaande jood en brengen hem hardhandig terug naar de rechterstoel. Het is 

Sosthenes, de overste van de synagoge. Voor de ogen van Gallio ranselen ze Sostenes af. 

Gallio kijkt toe en trekt zich er niets van aan.   

  

De Joden moeten Paulus laten gaan. Zij zijn niet bij machte van de prediking van het  

Evangelie tegen te houden. God laat dat niet toe. Daar gebruikt Hij zelfs de onverschillige 

Gallio voor. God heeft tegen Paulus gezegd: wees niet bevreesd, want Ik ben met u! En God 

doet wat Hij gezegd heeft. De Joden ogen Paulus haten. Ze mogen proberen hem tot 

zwijgen te brengen. Het zal hun niet lukken. Want God regeert!  
Bron: L. Snoek, Uw Koninkrijk kome (NT)  

  

6. Hieronder staat de geschiedenis uit Handeling 18 opgeschreven. Alleen staan alle 

zinnen door elkaar heen! Kun jij de goede volgorde aangeven? Schrijf een 1 voor de 

eerste zin, een 2 voor de volgende, enz.   



  

_____  Gelukkig ontmoet Paulus ook mensen die wel in de Heere Jezus geloven: Crispus en  

Justus.   

  

_____ Paulus is verdrietig en bang.   

  

_____ Op elke sabbat gaat Paulus naar de synagoge om de Joden te vertellen over de 

Messias.  

  

_____ De Joden mishandelen een overste van de synagoge: Sosthenes.   

  

_____ Paulus reist van Athene naar Korinthe.   

  

_____ Gallio kijkt onverschillig toe.  

  

_____ In een droom zegt God tegen Paulus: ‘Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben bij je.’  

  

_____ De Joden brengen Paulus bij de nieuwe stadhouder Gallio.   

  

_____ Bij het echtpaar Aquila en Priscilla vindt Paulus onderdak én werk.   

  

_____ De Joden moeten Paulus laten gaan. Ze kunnen het Evangelie niet tegenhouden.  

  

_____ De Joden zeggen tegen Gallio dat Paulus hen wil laten zondigen tegen Gods wet.   

  

_____ Paulus zegt: ‘Dan is het jullie eigen schuld als jullie verloren gaan. Als jullie niet willen 

luisteren ga ik wel aan de heidenen het Evangelie vertellen.’  

  

_____ Gallio wil zich niet bemoeien met een meningsverschil tussen de Joden en Paulus.   

  

_____ De Joden willen niet geloven. Ze spotten zelfs over de Heere Jezus.   

  

  

7. Stadhouder Gallio vond het Joodse volk niet zo belangrijk. Waarom zouden wij 
liefde moeten hebben voor het Joodse volk?   

 

8. De dominee vertelt in de preek dat deze geschiedenis met stadhouder Gallio 

eigenlijk best wel veel lijkt op veel dingen die in onze tijd gebeuren. Wat bedoelt de 

dominee daarmee?   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  


