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Een oncomfortabel verhaal 
Heb je dat ook weleens? Dat je een verhaal in de Bijbel leest, en dat dat verhaal je aangrijpt. Het 
doet iets met je en je denkt: als het zo moet, nou, dan hoeft het niet meer voor mij. En je legt de 
Bijbel aan de kant.  
Maar dan heb je de Bijbel dichtgeklapt, weggelegd op de hoek van je bureau. En dan denk je, er-
gens gaat er nu iets mis. Ik leef van die Bijbel, waarom leg ik de Bijbel dan weg. En je pakt ‘m 
weer. Nog eens lezen. Heb ik het wel goed gelezen. Wat wil God er eigenlijk mee zeggen.  
Zo’n verhaal is het verhaal van Ananias en Saffira. Een ongemakkelijk verhaal. Een verhaal dat de 
boel op scherp zet. Het trekt de aandacht. Waar gaat het over? Wat staat er eigenlijk precies? 
Wat gebeurt er? Raakt het mij? Raakt het ons als gemeente? 
 
Nadenker 
Als we deze geschiedenis lastig vinden, zijn we niet de eerste. In het bekende boek Max Have-
laar laat Multatuli de kritische jongeman Frits vragen: ‘Waar was de politie, toen Petrus Ananias 
en Saffira liet doodvallen?’ 
 
Van te voren 
Lees Handelingen 4:31 - 5:16. 
Lees ook Leviticus 10:1-7. 
- Welke overeenkomsten zie je? 
- Welke verschillen zie je? 
- Wat valt je op aan deze twee geschiede-

nissen? 
 
 
Lees Handelingen 4:31-35  
- Zet streepjes onder de woorden die je belangrijk vindt 
- Schrijf voor jezelf op welke gedachten er bij je naar boven komen als je deze woorden leest. 

 
Tekst voor de preek: Handelingen 

1. God schrijft geschiedenis 
2. Barnabas, Ananias en Saffira 
3. Handelingen 5 en ons godsbeeld 
 
Voor in de stille tijd: 
Lees, zing of luister het volgende lied. 
 
 
 
 
 
 

In uw aanwezigheid 
kan ik daar ooit zijn, 
want ik ben een mens, 
zondig en onrein. 
Maar U gaf uw Zoon 
om in mijn plaats te staan 
en door wat Hij deed 
mag ik binnengaan. 

En ik kom tot U 
met een open hart. 
En ik kom tot U, 
God van mijn verlossing. 
En ik kom tot U 
zoals ik ben. 
En ik kom tot U 
in aanbidding. 
 

U voelt met mij mee, 
vreugde en verdriet. 
U werd ook verzocht, 
toch zondigde U niet. 
Daarom mag ik nu 
met vrijmoedigheid 
komen tot uw troon 
in uw aanwezigheid. 


