HANDELINGEN LES 4  ANANIAS EN SAFFIRA LIEGEN TEGEN DE
HEILIGE GEEST
HANDELINGEN 4:32-5:11

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen schijnheiligheid verafschuwen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Drie eigenschappen van de eerste gemeente beschreven in Lukas 4:32-35 op te sommen.
Het positieve voorbeeld van een door de Geest geleide gelovige weer te geven.
De zonde van Ananias en Saffira uit te leggen.
Te vertellen waarom God het leven van Ananias en Saffira ontnam.

Handelingen 2:38

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot
vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”






Vrees God die het leven van Ananias en Saffira ontnam.
Onderwerp je aan de wil van de Geest en let op voor de verleidingen van satan.
Toon een hart vol vergeving door te delen met degenen die in nood zijn.
Probeer Gods volk niet te misleiden door religieuze daden.

VOLGENDE WEEK

HET EVANGELIE VERSPREIDT ZICH VERDER
Lees Handelingen 5:17-42
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TOEPASSINGEN
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
In zijn verslag over de verspreiding van het Evangelie geeft Lukas niet enkel het werk van de Heilige Geest
doorheen de apostelen weer, maar ook het werk van de Geest in degenen die het Evangelie hoorden en zich
bekeerden. De eerste beschrijving van het werk van de Geest in de pasbekeerden, vinden we in Handelingen
2:41-47. Hierin beschrijft Lukas de toewijding van de nieuwe gelovigen aan het onderwijs van de apostelen, de
vriendschappelijke omgang, de gemeenschap, het gebed, het voorzien in de noden van elkander en het
gezamenlijk ontmoeten van elkaar. Hij geeft een levendig beeld weer over de wijze waarop God de harten van
de mensen veranderden, zodat hun grootste verlangen het liefhebben van God en elkander was geworden. De
volgende grote beschrijving van Lukas over het werk van de Geest in de gelovigen is beschreven in Lukas 4:3235. Hierin beschrijft Lukas een positief voorbeeld van het leven van iemand die vervuld was met de Geest,
Barnabas. Het positieve voorbeeld van Barnabas werd opgevolgd door een negatief voorbeeld van Ananias en
Saffira, die het uiterlijk vertoon van een door de Geest vervuld leven trachtten na te bootsen door te liegen
tegen de Heilige Geest. Gods oordeel over hun zonde is een krachtige vermaning dat God schijnheiligheid haat.

De derde eigenschap van de gemeenschap was dat er “ook niemand onder hen gebrek leed” (Hand.4:34). Er
waren geen armen onder de gelovigen, omdat degene “die landerijen of huizen bezaten” deze verkochten “en
de opbrengst van het verkochte … aan de voeten van de apostelen” legden. “En aan ieder werd uitgedeeld naar
dat men nodig had” (Hand.4:34-35). (Het leggen van het geld aan de voeten van de apostelen was om te laten
zien dat het geld een gift was dat de apostelen naar eigen goeddunken mochten gebruiken.) Zoals Handelingen
5:4 verduidelijkt waren de gelovigen niet verplicht om hun huizen en landerijen te verkopen. De gelovigen die
dit deden lieten het werk van de Heilige Geest in hun levens zien doorheen het geven aan de andere gelovigen
die een nood hadden. Lukas geeft een voorbeeld van een gelovige, genaamd Joses die land bezat, dit verkocht
en het geld bracht naar de apostelen om het voor hun voeten neer te leggen (4:37). Zowel in het boek
Handelingen als in de hedendaagse Kerk, is Joses beter gekend als Barnabas wat “zoon van de vertroosting”
betekent (4:36). Barnabas, die een belangrijke rol speelde in het boek Handelingen, omwille van zijn relatie met
Paulus, stamde af van de stam van Levi. Barnabas was een van de vele door de Geest geleide gelovigen die
“een van hart en ziel” waren en die alle bezittingen deelden om er zeker van te zijn dat er geen enkele gelovige
iets tekort kwam. (4:32-34).
Liegen tegen de Geest (Handelingen 5:1-11)
Net toen de gemeenschap van de gelovigen haast volmaakt leek, geeft Lukas een verontrustende gebeurtenis
weer waarin twee gelovigen veroordeeld werden, omdat ze logen tegen de Heilige Geest. Lukas beschrijft hoe
Ananias en Saffira plande om de apostelen te bedriegen. Net als Barnabas verkocht Ananias “samen met zijn
vrouw Saffira een eigendom” (5:1). (Vers 3 vertelt ons dat Ananias land had verkocht.) Maar in tegenstelling tot
Barnabas, hield Ananias “een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw” (5:2). Het
Grieks woord voor “achterhouden” heeft het idee van verduisteren of stelen, dat aangeeft dat Ananias en
Saffira hadden ingestemd om de hele opbrengst van de verkoop te geven aan de apostelen. Maar toen Ananias
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De eenheid in hart en ziel van de gelovigen bracht een tweede eigenschap met zich mee, hoe ze naar hun
bezittingen keken. Lukas schrijft: “Niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden
zij gemeenschappelijk” (4:32). De gelovigen hun liefde voor God vloeide over naar een natuurlijke liefde voor
anderen, waardoor ze deelden met degenen die een bepaalde nood hadden (cf. Hand.2:44,45). In de plaats van
bezittingen te beschouwen als iets voor persoonlijke voldoening of als statussymbool, zag de eerste gemeente
bezittingen eerder als een zegen die beter gedeeld kan worden. Na de onderlinge relaties in de gemeente te
hebben beschreven, gaat Lukas verder met het weergeven hoe de Heilige Geest de apostelen de kracht gaf om
“met grote kracht getuigenis af (te leggen) van de opstanding van de Heere Jezus” (4:33). Het eenvormige
getuigenis van de apostelen en de verenigde harten van de gelovigen, bracht ertoe dat degenen die buiten de
gemeenschap hoorden met grote genade over hen allen toekeken (vs.33).
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Leven in de Geest (Handelingen 4:32-4:37)
Lukas geeft in zijn beschrijving over het werk van de Geest in de gelovigen verschillende eigenschappen van “de
menigte van hen die geloofden” (Hand.4:32). (Lukas vermeldt het aantal gelovigen niet meer, meer verwijst
eerder naar een menigte. Het laatste aantal dat werd vermeld was 5000 mannen in Handelingen 4:4.) De
eerste eigenschap was hun eenheid in hart en ziel (4:32). Omdat de gelovigen verenigd waren in hun liefde
voor God, was er geen sprake van verdeeldheid of eigenbelang.

het geld voor de voeten van de apostelen legde, gaf hij slechts een deel van de totale opbrengst (5:2). Ananias
wilde de apostelen en de andere gelovigen doen geloven dat hij de gehele opbrengst had gegeven. Hij wilde
geloofd worden voor zijn gulheid en probeerde een vroom voorkomen te hebben. Zijn hart was vol trots en
schijnheiligheid.

Gods doel met het ontnemen van het leven van Ananias en Saffira wordt in het verslag tweemaal
weergegeven. Na de dood van Ananias schreef Lukas dat een “grote vrees bij allen die dit hoorden” ontstond
(Hand.5:11). God wilde dat Zijn volk Zijn heiligheid vreesde. De kerk is de woonplaats van de Heilige Geest en is
daarbij Zijn tempel (1 Kor.3:16). Ananias en Saffira negeerden in hun poging om hun eigen reputatie te
verhogen zonder enige schaamte Gods heiligheid. De dood van Ananias en Saffira was Gods waarschuwing dat
Hij waakt over de heiligheid van Zijn tempel, ook al betekent dit dat het de levens van Zijn uitverkorenen kost
(1 Kor.11:30-32; 1 Joh.5:16). God laat Zijn naam niet bespotten door heiligen die Zijn naam opofferen voor hun
eigen plezier.
Conclusie
Hoewel de Heilige Geest uitgestort is over al degene die zich bekeren nadat ze het Evangelie hebben gehoord,
zijn de gelovigen niet altijd vervuld met de Geest. Gelovigen moeten ervoor kiezen om zichzelf te onderwerpen
aan de wil van God en vervuld te worden met Zijn Geest (Ef.5:17-18). Ook al geeft de beschrijving van Lukas
over de gelovigen een opmerkelijke eenheid weer, toch zijn de gelovigen nog steeds niet volmaakt en kunnen
ze er nog steeds voor kiezen om ongehoorzaam te zijn aan God. Lukas’ beschrijving van de leugen van Ananias
en Saffira tegen de Heilige Geest is een ontnuchterende vermaning voor ieder christen om zich dagelijks te
onderwerpen aan de wil van de Vader. Ogenschijnlijke gehoorzaamheid is geen vervangmiddel voor een door
de Geest vervuld leven. God tolereert schijnheiligheid niet lang.

MOEILIJKE WOORDEN
Prompt

Dadelijk daarop; direct.
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Gods oordeel over Ananias kwam prompt. Van zodra Ananias de woorden van Petrus hoorde “viel hij neer en
gaf de geest” (5:5). Jonge mannen namen het lichaam van Ananias, wikkelden het in doeken voor de begrafenis
en begroeven hem drie uur later in een grafplaats (5:6-7). Het snelle verloop van de begrafenis van Ananias was
een getuigenis dat dit Gods oordeel was (Deut.21:22-23). Toen Saffira, de vrouw van Ananias, drie uren later
aankwam, had ze nog niet vernomen dat haar man overleden was (Hand.5:7). Net als haar echtgenoot had zij
zich voorgenomen om de Geest te misleiden. Daarom openbaarde Petrus al gauw haar bedrieglijk hart door te
vragen of het bedrag dat Ananias had gegeven overeen kwam met de verkoopprijs van het stuk land (vs.8).
Toen ze de leugen van haar man bevestigde, vermaande Petrus haar dat ze afgesproken had om de Geest van
de Heere te verzoeken (vs.9). Het echtpaar had zulk een laag beeld van Gods bekwaamheid om in hun harten
te kijken, van Zijn haat over hun zonden en Zijn straf over hun bedrog dat ze dachten er zo gemakkelijk mee
weg te kunnen. Petrus kondigde prompt het oordeel Saffira aan: “Zie, de voeten van hen die uw man begraven
hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen” (vs.9). Net als haar echtgenoot viel Saffira “onmiddellijk
voor zijn voeten neer en gaf de geest” (vs.10). Ook zij werd snel begraven.
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De Heilige Geest die niet misleid was door het plan van Ananias, liet niet toe dat de apostelen misleid zouden
worden. In de plaats van Ananias te loven om zijn gift vermaande Petrus Ananias omwille van zijn
boosaardigheid. Ananias had ervoor gekozen om niet naar de Heilige Geest te luisteren, maar naar satan die
hem had verleid om een deel achter te houden van de opbrengst van het stuk grond (5:3). Ook al was Ananias
verleid geweest door satan, toch maakte Petrus duidelijk dat Ananias schuldig stond tegenover God. Ananias
was niet verplicht geweest om het stuk land te verkopen, maar had deze daad in zijn hart voorgenomen (vs.4).
Ook al had Ananias de apostelen proberen te misleiden, uiteindelijk had hij “niet tegen mensen gelogen, maar
tegen God” (5:4).

BIJBELLES
INLEIDING
Liegen is nooit een goed iets, maar toch liegen mensen iedere dag. Sommige mensen liegen zelfs door te
beweren het ene te zijn, maar zijn ze werkelijk iets anders. Hun daden komen niet overeen met wat ze
beweren te zijn. De Bijbel zegt dat dit soort van liegen huichelarij is. God denkt op een bepaalde wijze over
hypocrisie. Om te weten hoe God denkt over huichelarij, gaan we kijken naar het leven van Ananias en Saffira
en de tegenstelling met de eerste gemeente. Zoals we in Hand.4:32-5:11 zullen zien, ziet het leven van Ananias
en Saffira er anders uit dan die van de eerste kerk.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat zijn enige kernmerken van de vroege kerk zoals beschreven in Hand.4:32-37?
Het eerste kenmerk was dat degene die in Christus geloofden, een in hart en ziel waren. Omdat de
gelovigen verenigt waren in hun liefde voor God, waren ze niet verdeeld of twistziek. Iedereen
verlangde hetzelfde en dat was het eren van de Heer. Deze eenheid van harte was ook te zien op de
manier ze naar bezittingen keken. In hun liefde voor God, zocht iedere persoon van de gemeente er
naar om anderen lief te hebben, door aan anderen te geven en aan ieder persoon die er nood aan had.
Velen, zoals Barnabas, verkochten zelfs hun bezittingen en gaven dit aan de apostelen om het aan de
behoeftigen te geven. Vanwege deze vorm van liefde en onzelfzuchtigheid, had niemand in de kerk
ergens een tekort aan. De kerkelijke gemeente zorgde ervoor dat er voor iedereen gezorgd werd.
 Wat was verantwoordelijk voor deze vorm van gedrag in de gemeente?
De beschrijving van de eerste gemeente door Lucas, laat zien hoe God het hart van de mensen had
veranderd. De daden van degene die geloofden in Jezus, waren nu anders. Hun grootste verlangen
was nu om God en elkaar lief te hebben. Die velen verkochten hun bezittingen en gaven dit aan de
apostelen en lieten zo zien dat de Geest in hun leven werkte.
 Hoe verschilde het geven van Ananias en Saffira ten opzichte van het geven van Barnabas?
Zoals Barnabas, “verkocht Ananias samen met zijn vrouw Saffira ook een stuk land” (5:1). Maar niet
zoals, Barnabas, hielden Ananias en Saffira iets van het geld van het land dat ze verkocht hadden, voor
zichzelf. Toen Ananias het geld aan de voeten van de apostelen legde, gaf hij maar een deel daarvan
(5:2). Ananias had in het geheim een deel van de opbrengst voor hem en zijn vrouw gehouden.
 Hoe reageert de apostel Petrus op Ananias en zijn gave?
In de plaats van dat hij Ananias prijst voor zijn bijdrage, berispt Petrus hem voor zijn slechtheid.
Ananias had er voor gekozen om de Geest niet te gehoorzamen, maar naar satan te luisteren, die hem
verleid had om “de heilige Geest te bedriegen en een deel van de opbrengst” voor zichzelf te houden
(5:3). Hoewel verleidt door satan, maakt Petrus duidelijk dat Ananias schuldig was voor God.
 Wat was het werkelijke verlangen van Ananias om aan de apostelen te geven?
Ananias wilde dat de apostelen en de gemeenschap dachten dat hij al de opbrengst van het land
gegeven had. In plaats van ganser harte aan de Heer te geven, wilde hij geprezen worden voor zijn
gulheid en het voorkomen van het volgen van Christus. Zijn daden bewezen echter dat hij niet een
volgeling van Christus was. Het hart van Ananias was vol trots en huichelarij. Hoewel hij geprobeerd
had om de apostelen te misleiden, had hij “niet tegen mensen gelogen, maar tegen God!” (5:4).
 Wat was het gevolg dat Ananias tegen de Geest had gelogen?
Gods oordeel over Ananias was snel. Toen hij Petrus’ berisping hoorde, viel Ananias onmiddellijk dood
op de grond (5:5). Het gevolg van Ananias’ zonde was Gods oordeel. Jonge mannen namen Ananias’
lichaam, bereidden het voor op een begrafenis en begroeven hem binnen drie uur.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 Leven in de Geest (Hand.4:32-37)
 Liegen tegen de Geest (Hand.5:1-11)



SAMENVATTING
De levens van Ananias en Saffira waren compleet anders dat de anderen die in Christus geloofden. Waar de
eerste gemeente elkaar liefhad en onzelfzuchtig aan de Heer gaf, waren Ananias en Saffira leugenaars en
huichelaars. Denkend dat ze konden liegen tegen de apostelen en de Geest, hielden Ananias en Saffira een deel
van het geld van de verkoop van een stuk land voor zichzelf. Toen ze berispt werden voor hun zonde, bleven
Ananias en Saffira liegen. Ze begrepen niet dat God heel goed wist van hun daden en hun hart. Omdat ze God
niet vreesden, noch eerlijk naar de geest waren, werden Ananias en Saffira gedood. Toen God de hypocrieten
voor hun slechtheid geoordeeld had, kwam er grote vrees over de gemeente. Degene die waarlijk geloofden en
Christus volgden, vreesden nu Gods heiligheid.
Hoewel de beschrijving van Lucas een opmerkelijke eenheid in de eerste gemeente laat zien, konden gelovigen
nog steeds er voor kiezen om God ongehoorzaam te zijn. Hetzelfde geldt voor vandaag. Degene die nu in
Christus geloven, zouden zichzelf moeten onderzoeken om te zien of ze ondergeschikt zijn aan de leiding van
Gods Geest. Degene die niet ondergeschikt zijn aan Zijn Geest, maar nog steeds beweren te geloven in Christus
bewijzen huichelaars te zijn. Al onze daden zouden zowel onze vrees voor Gods heiligheid, als ons verlangen
om ondergeschikt te zijn aan Zijn wil moeten laten zien.
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Wat gebeurde er met Ananias’ vrouw Saffira toen zij drie uur later kwam?
Toen Saffira bij de apostelen kwam, had ze niet gehoord van wat er met haar man gebeurd was (5:7).
Net zoals Ananias, zou Saffira liegen tegen de Geest. Petrus onthult heel snel haar oneerlijk hart door
te vragen of het bedrag dat Ananias geven had, de volledige opbrengst van de verkoop van het land
was. Net zoals haar man drie uren eerder, loog Saffira. Het koppel had zulk een laag beeld van God en
Zijn heiligheid, dat zij de Geest op de proef stelden om te zien met hoeveel slechtheid ze mee weg
konden komen.
Met hoeveel slechtheid konden Ananias en Saffira wegkomen?
God kende hun harten en hun daden volkomen; niets is voor God verborgen. Daarom kondigt Petrus
snel ook het oordeel van God aan Saffira aan. Degene die haar man begraven hadden, waren op weg
om ook haar te begraven. Net zoals haar man, viel Saffira onmiddellijk dood op de grond toen ze de
berisping van de apostel hoorde.
Wat was Gods doel in het nemen van het leven van Ananias en Saffira?
Na het sterven van Ananias en Saffira, vermeld Lucas dat “allen die ervan hoorden, … met diep ontzag
vervult (werden)” (5:5, 11). God wilde dat Zijn mensen Zijn heiligheid vreesden. In een poging om hun
eigen reputatie te verhogen, lieten Ananias en Saffira zien dat zij niet veel gaven om Gods heiligheid.
Terwijl ze beweerden volgelingen van Christus te zijn, bewezen hun daden dat ze zichzelf volgden in
plaats van Jezus. Ze waren huichelaars voor de Heer. De prijs van hun huichelarij was Gods oordeel. Hij
tolereert geen leugenaars in Zijn koninkrijk.
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CRÈCHELES

Al gauw loopt Ananias met zijn zakje vol met geld naar Petrus.
“Petrus, kijk eens hier”, roept hij ,“ik heb ook een stuk land verkocht en hier is al het geld voor de kerk van
God.”
Ananias schaamt zich niet voor zijn leugen, maar zijn geweten roept in zijn hoofd dat hij een bedrieger is.
Hoe kan hij zoiets doen?
Andere kinderen van God zo bedriegen!
Ananias wacht tot Petrus hem zou bedanken, maar God heeft dit allemaal gezien en Hij wil dit niet ongestraft
laten.
Met Zijn Heilige Geest fluistert Hij naar Petrus dat Ananias en Saffira niet eerlijk zijn en dat ze geld hebben
achtergehouden.
Petrus wordt boos en zegt: “Ananias en Saffira, hoe durven jullie zo liegen tegen God.”
Ananias en Saffira schrikken zo hard nu ze dit horen en vallen allebei ter plekke neer op de grond en sterven.
God wilde niet dat ze nog langer leefden en wilde laten zien dat Hij zonde haat.
Hij had liever dat ze niets hadden gegeven, maar daarbij eerlijk waren gebleven, dan dat ze veel geld gaven,
maar daarbij logen tegen Hem en de andere mensen.
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Ananias en Saffira willen ook graag dat de mensen praten over hun.
Plots krijgen ze idee: “We kunnen een stuk land van ons verkopen en dat geld ook aan Petrus geven, dan gaan
de mensen ook vinden dat wij goede mensen zijn.”
En zo gebeurt het, eerst keken ze naar welk stuk land ze zullen verkopen en daarna verkopen ze het.
Al gauw hadden ze het verkocht en kijken ze naar al dat geld in hun handen.
“Waauw, wat is dat toch veel geld, hé!” zegt Ananias.
Saffira knikt en fluistert, “Het is eigenlijk wel een beetje veel om weg te geven. Is het niet beter dat we een
beetje geld aan de kant houden? De andere mensen moeten dat niet weten, laat ze maar denken dat we alles
hebben gegeven.”
Ananias weet het even niet zeker.
Dat is liegen, erger zelfs, dat is bedriegen!
Maar ze willen zo graag dat de mensen hun graag hebben en daarbij ook nog veel geld houden, dat ze een
plannetje maken.
“We verstoppen stiekem een beetje geld in ons huis en brengen de rest naar Petrus. Als hij dan vraagt of dit al
het geld is dat we gekregen hebben voor ons stuk land, zeggen we allebei ‘ja’ hierop.”
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In een huis te Jeruzalem zitten twee mensen, een man en vrouw, bij elkaar.
Ananias en Saffira heten ze.
Ze zijn druk aan het overleggen.
“Heb je gehoord wat Barnabas heeft gedaan”, zei Saffira, “hij heeft alles verkocht wat hij had en dat geld
allemaal aan Petrus gegeven.”
Nu zijn ze een beetje jaloers op Barnabas, omdat de mensen naar hem opzien.
Iedereen vind Barnabas een lieve en goede man.

MEMORIEVERS
Hand.2:38

Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot
vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Handelingen Les 1).
Verdeel het vers op in verschillende gedeelten. Schrijf dit op vellen papier, zoveel als dat het vers is opgedeeld.
Hang dit op de juiste volgorde op het bord. Herhaal met de kinderen het vers. Haal alle vellen papier van het
bord en hang ze daarna in willekeurige volgorde op het bord. Laat de kinderen een voor een proberen om het
vers weer in de juiste volgorde te hangen. Wanneer dit gelukt is, herhaal je het vers weer door dit samen op te
zeggen. Als variatie kun je ook bepaalde vellen papier weglaten en de kinderen het vers zonder deze gedeelten
te laten opzeggen.

Eenheid
Een begrip waar de kinderen het misschien moeilijk mee hebben is de eenheid van geest tijdens de vroege
kerk. Om hen daarbij te helpen kun je met de kinderen spreken over sport; vraag hen wat hetzelfde bij alle
mensen is in een sportteam. Vertel dat alle mensen in een team hetzelfde doel voor ogen hebben. Elk teamlid
verlangt hetzelfde, of het nu een doelpunt maken is of het voorkomen dat het andere team scoort. Als ze niet
hetzelfde doel hebben, zullen ze niet in staat zijn om de wedstrijd te spelen of goed als team te kunnen
functioneren. Veel in de eerste gemeenten was eendrachtig, wat lijkt op een team in een sportwedstrijd.
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Moeilijke begrippen
 Vervuld met de Geest: Als God iemand toestaat het evangelie te begrijpen en hem leidt tot bekering,
ontvangt de persoon of is hij gedoopt met de Geest. Dit eenmalig en een niet wederkerende
handeling, die gebeurt op het moment van verlossing. Vervuld zijn met de Geest is echter een
ondervinding en zou voortdurend moeten zijn. Gelovigen hebben de opdracht vanuit de Schrift om
voortdurend vervuld te zijn met de Geest (Ef.5:18). Het vervuld zijn met de Geest betekend dat hij of
zij volledig onder de controle is of beïnvloed wordt door de Heilige Geest. Wanneer wij de opdracht
hebben om vervuld te zijn met de Geest, betekend dit dat we ons neigen naar en Hem toestaan om in
ons leven te werken. Wij doen dit door onze wil, onze gedachten, ons lichaam, onze tijd, onze
talenten, onze schatten – in elk gebied – overgeven aan de heerschappij van de Heilige Geest.
Wanneer iemand dit doet zal het te zien zijn, omdat de persoon die vervuld is van de Geest, vrucht van
gerechtigheid in hun leven draagt.
 Huichelarij: een ding waar de hel gevuld mee is, is huichelarij (Matt.24:51). Deze individuen hebben
een dubbelhartige geestelijk voorkomen. Zij verlangen er naar om gezien te worden als zijnde
rechtvaardigen en de Heer lovende, terwijl de motieven van hun hart zelfzuchtig en slecht zijn. In de
les vandaag waren Ananias en Saffira schuldig van zulk een huichelarij. Ze verlangden er naar om
gezien te worden terwijl ze hun bezittingen verkochten, zodat ze lof van anderen konden ontvangen.
Maar hun bedrog in het achterhouden van inkomsten, bewees dat ze slecht handelden en niet
rechtvaardig.
 Offergave: de vroege kerk verkocht hun bezittingen en brachten de opbrengsten hiervan bij de
apostelen als een offergave. Velen zouden komen, zoals Barnabas, en legden het geld aan de voeten
van de apostelen, om te laten zien dat het geld een geschenk aan de apostelen was om te gebruiken
naar hun goeddunken. De apostelen zou deze offergave of geschenk gebruiken voor de mensen die
nood hadden.

HANDELINGEN LES 4 ANANIAS EN SAFFIRA LIEGEN TEGEN DE HEILIGE GEEST

IJSBREKERTJES

Doordat de Geest in hun harten werkte, verlangde iedereen in de gemeente om de Heer te eren door voor
anderen in nood te zorgen en een ieder lief te hebben.
Strafbaar met de dood
Ananias en Saffira waren in de Bijbel niet de eerste mensen die door God gedood werden om hun daden.
Spreek met de kinderen over andere mensen in het Oude Testament die de instructies van de Heer niet
volgden en daarom gedood werden. Enige voorbeelden zijn Nadab en Abihu (Lev.10), Achan (Joz.7), Uzza (1
Kron.13), Korach (Num.16), etc.

Munten
Gebruik gouden en zilveren munten terwijl je lesgeeft, om te laten zien hoe Ananias en Saffira iets van het geld,
wat zij ontvingen voor de verkoop van hun land, achtergehouden hebben.

KNUTSELWERKJES
Muntstukken maken
Maak met de kinderen muntstukken voor de les begint, zodat deze tijdens de les gebruikt kunnen worden.
Gebruik hiervoor karton en knip hier munten uit in de vorm van cirkels. Laat de kinderen deze bedekken met
goud- of zilverfolie.
Twee voorbeelden
Geef elk kind een kopie van het blad “Twee voorbeelden.” Laat hen Barnabas, Ananias en Saffira uitknippen.
Laat hen de figuren inkleuren en daarna op een ijslollystokje plakken. Stel de kinderen vragen uit het verhaal
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Illustratie van huichelarij
De volgende voorwerpen kunnen vormen van huichelarij illustreren. Dit staat je toe om op verschillende
manieren en in verschillende situaties het concept van huichelarij aan de kinderen te laten zien.
 Neem een bundel geld mee waar zowel grote als kleinere biljetten bijzitten. Illustreer aan de kinderen
hoe iemand de grote biljetten aan de buitenzijde van de bundel geld kan doen om de indruk te
wekken dat hij rijk is.
 Doe in een glazen pot wat snoepjes en doe in het midden hiervan wat wattenbolletjes. (De grote
meerderheid van de inhoud van de pot zou watten moeten zijn met aan de buitenrand de snoepjes.)
de pot zou de indruk moeten wekken dat de het vol met snoep zit. Laat de kinderen raden hoeveel
snoep er in de pot zit, laat daarna zien wat er werkelijk in de pot zit. De kinderen zullen zich misleidt
voelen, wanneer ze zich realiseren dat het alleen leek of de pot vol met snoep zat.
 Geef een aantal centen aan ieder kind. Houd dan een collecte en laat de bak of plaat rondgaan, zodat
ze hun centen aan de Heer kunnen geven. Illustreer aan de kinderen hoe iemand hun centen op luide
manier in de bak had kunnen doen. Na de vraag gesteld te hebben waarom iemand de aandacht naar
zichzelf toetrekt, leg je het gevaar uit dat iemand eer van de mens wil ontvangen. Dit kan een goed
moment zijn om de gevolgen van Ananias en Saffira’s huichelarij naar voren te brengen en het
verlangen om de lof van mensen te ontvangen.
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Ze hadden alles gemeenschappelijk
Gebruik deze tijd om samen een versnapering te eten en onderwijs de kinderen ondertussen het begrip van
hoe het was om in de tijd van de eerste gemeente te leven. Geef ieder kind een verschillend deel van de
versnapering, bijvoorbeeld een brik fruitsap, een ander een zak met crackers, een ander bekertjes en
schoteltjes, etc. Leg uit hoe de verschillende mensen in de les vandaag allen samen kwamen en wat ze hadden
met elkaar deelden, zodat niemand nog ergens nood aan had.

om te zien of ze de juiste persoon kunnen aanwijzen door hun figuur omhoog te doen. Voorbeeld vragen: Wie
vreesde God? (B) Wie loog tegen God? (A&S) Wie verkocht bezittingen (B, A&S) Wie gaf al het geld? (B) Wie
kwam er bij de apostelen? (B, A&S)
Ananias en Saffira cyclus
Geef elk kind een kopie van het blad “Ananias en Saffira cyclus.” Laat de kinderen de cirkel en de repen
kleuren. Knip daarna de reep aan de onderkant van het blad af en knip de twee ‘handen’ voor de cirkel uit.
Maak gaten in het midden van de cirkels en in de ‘handen’ en bevestig deze met een splitpen, zoals wijzers aan
een klok. Spreek met de kinderen over wat Ananias elk ding deed rond de cyclus, laat daarna zien dat Saffira dit
ook deed. Lees Hand.5:1-11.

Wegdragen van de lichamen
Nadat Ananias en Saffira tegen de Heilige Geest gelogen hadden, stierven ze en werden ze naar buiten
gedragen. Gebruik dit spel om de kinderen voor deze les voor te bereiden. Verdeel de kinderen in twee
groepen. Maak een parcours waar de kinderen doorheen moeten. Het doel van deze wedstrijd is het dragen
van een voorwerp (bijvoorbeeld een kersenpittenzak of een bal) op een handdoek tussen kinderen. Zo moeten
zij het parcours afleggen. Eens ze terug zijn bij de groep, moeten ze de handdoek aan het volgende koppel in de
groep geven. De eerste groep waarvan iedereen aan de beurt is geweest en op de vloer zit, heeft gewonnen.
Een toneelspel
Om deze les levendig te laten zijn in de gedachten van de kinderen, kun je een lesgever laten verkleden als
Barnabas en hem de les laten onderwijzen. Laat een andere lesgever hem voorstellen en vertellen waar hij
vandaan komt. Barnabas zou zijn getuigenis kunnen geven en daarbij de zonde die hij gezien had en hoe God
liet zien dat Ananias en Saffira’s daden verkeerd waren, kunnen vertellen.
Ware Christenen
Geef elk kind een kopie van de bladen “Ware Christenen.” Ze kunnen dit individueel, in een groep of thuis
invullen.
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Sketch: voor de eer van mensen
Vele huichelaars zeggen dingen, zodat andere mensen hun mogen, hoewel ze niet werkelijk leven zoals ze
zeggen. Maak een sketch waar een groep kinderen in de kerk zit en de collectezak voorbij gaat. Als de zak aan
een kind voorbij gaat doet hij er maar 1 euro in. Dit zou voor het publiek duidelijk moeten zijn, maar niet voor
de ander kinderen in de kerkbank. Na de dienst in de kerk, komen de kinderen samen om met elkaar te praten.
Ze bespreken het speciale project waar het geld van de collecte van vandaag heenging. Het kind dat maar 1
euro gegeven had, zegt dat hij 10 euro in de zak had gedaan om indruk op de andere kinderen te maken, wat
niet waar was.
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ANANIAS EN SAFFIRA CYCLUS
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TWEE VOORBEELDEN
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ANANIAS EN SAFFIRA LIEGEN TEGEN DE HEILIGE GEEST
(HANDREIKING KINDEREN)
HANDELINGEN 4:32-5:11

MEMORIEVERS
Handelingen 2:38

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de
Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de
Heilige Geest ontvangen.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

 Handelingen 4:32 vertelt ons dat de gelovigen een van _______________

 De discipelen getuigden van Jezus’ opstanding met grote
_______________ (4:33).

apostelen? __________________________________________________
 Wat betekent Barnabas? _______________________________________
 Wie loog over het bedrag waarvoor ze hun bezittingen verkocht hadden?
___________________________________________________________
 Ananias en Saffira logen niet tegen mensen, maar tegen
_______________ (5:4).
 Hoe werden Ananias en Saffira gestraft om hun zonden?
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Welke Leviet verkocht zijn bezittingen en bracht het geld naar de
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en _______________ waren.
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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