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Handelingen van de Apostelen 
Les 3/13 : Inwendige en uitwendige problemen (Hand. 5) 

http://www.middletownbiblechurch.org/ainHandelingen/ainHandelingen.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) 
Vertaling door M.V. Update 30-12-2015 

 

INWENDIGE PROBLEMEN - Ananias en Saffira 
De dingen liepen erg goed voor de vroege kerk, maar als we in Handelingen hoofdstuk 5 komen 
lezen we dat Satan de kerk aanviel door inwendige problemen. 
De vroege christenen in Jeruzalem waren gewillig om hun bezittingen te delen (Handelingen 4:32). 
Sommige gelovigen waren erg arm. Anderen hadden het beter en bezaten landerijen of huizen 
(Handelingen 4:34). De meer welgestelde christenen waren bereid hun huizen of gronden te verko-
pen om het geld ervan naar de apostelen te brengen om onder de behoeftigen te verdelen (Handelin-
gen 4:34-35). Eén erg genereuze gelovige heette Joses, die door de apostelen Barnabas genoemd 
werd; zie Handelingen 4:36. We zullen over deze Barnabas later meer leren in het boek Handelin-
gen. 
In Handelingen 5:1 leren we dat een man, Ananias genaamd, een eigendom verkocht. Was dit een 
huis of een stuk grond (Handelingen 5:8)? Een stuk grond. Ons wordt gezegd dat Ananias voor 
zichzelf een deel achterhield van de prijs (Handelingen 5:2), en de rest gaf hij aan de kerk. 
Stel dat Ananias een stuk land verkocht voor 50.000 euro. Stel ook dat hij daarvan 15.000 euro voor 
zichzelf hield. Dan gaf hij de rest van het geld aan de kerk en zei zoiets als dit: “Ik verkocht mijn 
stuk grond voor 35.000 euro (dat zou een leugen zijn!) en ik wil al dit geld aan de kerk geven zo-
dat het kan gebruikt worden om de armen te steunen”. 
Wist zijn vrouw, Saffira, dat hij dit had gedaan (Handelingen 5:2)? Het was met medeweten van 
zijn vrouw. 
Aan welke grote zonde was Ananias schuldig? Was het dan verkeerd een deel van het geld voor 
zichzelf te houden? Dat geld behoorde hem toch vaneigens toe. (Merk op wat Petrus tot Ananias zei 
in Handelingen 5:4). De kerk had geen regel die zei: “Elke welgestelde gelovige moet zijn bezittin-
gen verkopen of elke grond verkopen die hij bezit”. De welgestelde gelovigen deden dit vrijwillig; 
zij wilden dat doen (Handelingen 4:32, 34, 35). Ook had de kerk geen regel die zei: “wanneer u een 
bezitting verkoopt, moet u de totale prijs daarvan aan de kerk geven, en niets voor uzelf houden”. 
Nee, maar God had wel een regel die zei: “GIJ ZULT NIET LIEGEN!” (zie Kolossenzen 3:9). 
Ananias overtrad Gods gebod (Handelingen 5:3-4)! 

 

Ananias had b.v. zo kunnen zeggen: “Ik heb zojuist een stuk grond verkocht voor 50.000 euro. Ik 
wil daarvan 35.000 euro afgeven aan de kerk, voor de armen”. Dat zou dan niet gelogen zijn. 
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Ananias was niet enkel een leugenaar, maar ook een huichelaar. Hij deed zich anders en beter 
voor dan hij was. 
Ananias dacht dat enkel hij en zijn vrouw van deze leugen afwisten. Hij vergat dat God alles weet! 
God deed Petrus zich realiseren dat Ananias een deel van het geld had achtergehouden (Handelin-
gen 5:3). Dit doet ons denken aan Numeri 32:23: “weet dan dat uw zonde u zal vinden!” God wil 
niet dat mensen wegkomen met hun zonde. Wij zijn in staat om te liegen of andere zondige dingen 
te doen waarvan we denken dat niemand daarvan weet. Maar zonde zal ons altijd inhalen! Lees 
Spreuken 28:13. Wat moeten we met onze zonden niet doen? Bedekken. Wat moeten we met onze 
zonden wel doen? Belijden. Wat deed Ananias met zijn zonden? Hij bedekte ze. 
Wat gebeurde er met Ananias van zodra hij Petrus’ woorden hoorde (Handelingen 5:5)? Hij viel 
neer en gaf de geest. Doodde Petrus hem? Nee. Wie sloeg hem dood? God! Ananias leefde niet lang 
genoeg om van zijn geld te genieten waarover hij gelogen had! Enkele jonge mannen droegen hem 
naar buiten en begroeven hem. 
Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen. Wist zij wat er met haar man gebeurd was (Han-
delingen 5:7)? Nee. Petrus kan iets gezegd hebben zoals dit (zie Handelingen 5:8): “Hebt u het land 
voor 35.000 euro verkocht?” Zij antwoordde daarop zoiets als “Ja, wij verkochten het voor 35.000 
euro!” 
Zij loog dus precies zoals haar man! Zij stierf ook, zoals haar man (Handelingen 5:9-10). God straf-
te Ananias en Saffira wegens hun zonde! Toen de mensen over deze dingen hoorden, wat kwam er 
toen over hen? (lees Handelingen 5:5, 11): 

a.  boosheid 
b.  blijheid  
d.  droefheid 
d.  vrees 

God wilde de vroege kerk tonen dat Hij een heilige God was die zonde haat. God wil een ZUIVE-
RE kerk. God wil een HEILIGE kerk. God zegt: “Wees heilig, want Ik ben heilig”  (1 Petrus 1:16). 
God wil geen leugenaars en huichelaars in de kerk. In de begindagen van de kerk maakte God dui-
delijk dat Hij geen spelletje speelde. Zonde is een ernstige zaak voor God. Vandaag zal God niet 
iemand neerslaan telkens wanneer zij liegen of iets verkeerds doen, maar God wil dat wij weten dat 
Hij nog steeds een God is die zonde haat. Moge God ons helpen die les te leren uit de geschiedenis 
van Ananias en Saffira! 

UITWENDIGE PROBLEMEN 
De kerk bleef groeien (Handelingen 5:14) en de Joodse religieuze leiders werden erg bezorgd en 
jaloers wegens het grote succes dat de apostelen oogstten (Handelingen 5:17). Uiteindelijk grepen 
zij de apostelen en plaatsten hen in de openbare gevangenis (Handelingen 5:18). Eerder werden 
enkel Petrus en Johannes gearresteerd (Handelingen 4:3, 13), maar nu werden alle apostelen gevan-
gen gezet! 
Vroeger was er in Amerika een erg beroemde goochelaar en boeienkoning met de naam Houdini 
(zoon van een rabbijn), die in 1926 stierf. Deze man was in staat om middels trucs te ontsnappen uit 
haast elke kist, kooi of cel waarin hij geplaatst werd. Hij kon zich bevrijden uit kettingen en boeien. 
Mensen mochten hem vastmaken opdat hij er nooit zou uitkomen, maar in enkele minuten bevrijdde 
hij zich daaruit. Hij was een ongelofelijke ontsnappingskoning. 
In Handelingen 5:19 deed God iets sterkers dan Houdini! Hoe werden de apostelen uit de gevange-
nis bevrijd? “Een engel van de Heere opende ‘s nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen 
naar buiten …”. Welke boodschap had de engel voor hen nadat zij vrij kwamen? Zei hij: “Ga en 
verberg u zodat de vijand u niet kan vinden”? De Engel zei: “…Ga in de tempel staan en spreek tot 
het volk al de woorden van dit leven”.  
Denkt u dat hun vijanden verwonderd waren toen zij de volgende ochtend zagen dat de gevangenis 
leeg was en de gevangenen in de tempel stonden om mensen te leren over Jezus (zie Handelingen 
5:21-25)? 
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De eerste christenen die moesten lijden 
Op diezelfde dag werden de apostelen een tweede keer gearresteerd (Handelingen 5:26-27). De re-
ligieuze leiders stelden hen deze vraag (zie Handelingen 5:28): Waarom onderwijzen jullie ter-
wijl wij jullie zeiden van niet te spreken? 

De Joodse leiders zeiden: God zei: 

NIET SPREKEN! SPREKEN! 
(Handelingen 4:18) (Handelingen 5:20) 

 
Wie moesten zij gehoorzamen (Handelingen 5:29)? De apostelen zeiden: “Men moet aan God meer 
gehoorzaam zijn dan aan mensen”. 
Ooit verbood een koning Daniël te bidden, maar God zei Daniël van wél te bidden (zie Daniël 
Hoofdstuk 6, in het bijzonder vers 10-11). Daniël gehoorzaamde God. 
Petrus predikte tot deze leiders in Handelingen 5:30-32. Wat deden deze religieuze leiders met Je-
zus (Handelingen 5:30)? Zij hebben Hem “omgebracht en Hem aan een kruishout gehangen”. Wat 
deed God (zie Handelingen 5:30)? Hij heeft Jezus opgewekt. Petrus zei: “De God van onze vaderen 
heeft Jezus opgewekt, …  Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en 
Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden”.  

Werden zij van deze woorden gelukkig en blij (Handelingen 5:33)? Zij barstten van woede! 
Zij maakten ook plannen om de apostelen te doden (Handelingen 5:33), maar een van de leiders, 
Gamaliël genaamd, bracht hen op andere gedachten (Handelingen 5:34-40). Deze keer wilden de 
Joodse leiders de apostelen straffen vooraleer hen te laten gaan. De Bijbel zegt dat zij hen GESEL-
DEN (Handelingen 5:40). De gebruikelijke geseling bestond uit 39 slagen. Opnieuw bevalen zij hen 
niet in de naam van Jezus te spreken. Gehoorzaamden de apostelen dit bevel (Handelingen 5:42)? 
“En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Chris-
tus te verkondigen”. 
Toen de apostelen weggingen, zullen hun ruggen waarschijnlijk bebloed geweest zijn van de slagen. 
Dit was de eerste keer dat gelovigen fysiek moesten lijden. In het volgende hoofdstuk van deze 
reeks lessen zullen we leren over de eerste gelovige die ter dood gebracht werd.  

Hoe reageerden de apostelen op deze fysieke bestraffing (zie Handelingen 5:41)?: 
1. Zij zeiden: “Het evangelie prediken loont niet. Laten we weer gaan vissen!”  
2. Zij klaagden over de pijn en vreesden opnieuw geslagen te worden. 
3. Zij besloten dat het beter zou zijn te stoppen met de mensen te leren over Jezus. Het zou be-

ter zijn te doen wat de religieuze leiders zeiden. 

4. Zij waren verblijd. 
De vroege kerk had inwendige problemen (Ananias en Saffira) en uitwendige problemen (de reli-
gieuze leiders die hen wilden doen stoppen met prediken), maar God was met hen en in hen! God 
bouwde Zijn kerk (Mattheüs 16:18) en geen mensen, demonen, en zelfs Satan niet, konden verhin-
deren wat God aan het opbouwen was! 
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