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1 Schriftlezing Handelingen 4: 32 – 5: 16 

2 Tekst voor de preek Handelingen 5: 14 

14 En daar werden er 26meer en meer toegedaan, die 

den Heere geloofden, menigten beide van mannen 

en van vrouwen; 

3 Thema  De Heilige Geest doet GROTE dingen 
3.1  Grote kracht en grote genade [4:33] 
3.2  Grote vrees [5: 5 & 11] 
3.3  Grote achting [5: 13] 

4 Zingen  
   

4.1 Psalm 66: 1  
 Juich, aarde, juich met blijde galmen 

Den groten Schepper van 't heelal; 
Zing d' eer Zijns naams met dankb're psalmen; 
Verhef Zijn roem met lofgeschal. 
 

Zeg: "O hoe vrees'lijk zijn Uw werken! 
Gij doet Uw wijdgeduchte kracht, 
O God, aan al Uw haters merken, 
Die veinzend buigen voor Uw macht." 

4.2 Psalm 139: 1 en 14  
 Niets is, o Oppermajesteit, 

Bedekt voor Uw alwetendheid. 
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
Wat ik beraad', of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 
 

Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; 
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m', en zie, of mijn gemoed  
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; 
En doe mij toch met vaste schreden 
Den weg ter zaligheid betreden. 

4.3 Psalm 5: 4, 6, 10 en 11  
 Vers 4 

Gij, die geducht zijt in vermogen, 
Verdraagt de goddeloosheid niet; 
Gij zult, o God, die 't al doorziet, 
Den boze voor Uw heilig' ogen, 
Geenszins gedogen.  
 
Vers 6 
Gij, HEER, verdelgt den leugenspreker. 
Hij, die zijn hand met bloed bevlekt, 
En gruw'len met bedrog bedekt, 
Tergt, als de snoodste wetverbreker, 
Den hoogsten Wreker.  
 

Vers 10 
Draagt Gij, o God, hen nog geduldig? 
Verwoest hun raadslag; drijf hen heen, 
Daar z' Uwe wet zo stout vertreên, 
Zij tergen U te menigvuldig; 
Verklaar hen schuldig.  
 
Vers 11 
Maar geef Uw dierb'ren gunstelingen, 
Wier geest in U zijn sterkte vindt, 
Wier hart Uw naam oprecht bemint, 
In U volvrolijk op te springen, 
En blij te zingen. 
 

4.4 Psalm 111: 1, 2 en 4  
 Vers 1 

Looft, Hallelujah, looft den HEER! 
Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 
Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 
'k Zal, met d' oprechten onderling 
Vereend, in hun vergadering 
En raad, Hem plechtig eer bewijzen.  
 
Vers 2 
Des HEEREN werken zijn zeer groot; 
Wie ooit daarin zijn lust genoot, 
 

Doorzoekt die ijv'rig en bestendig; 
Zijn doen is enkel majesteit, 
Aanbiddelijke heerlijkheid, 
En Zijn gerechtigheid onendig.  
 
Vers 4 
Hij heeft de kracht Zijns werks getoond 
Aan 't volk, waarbij Hij gunstrijk woont; 
Hij gaf, ten hunnen nutt' en voordeel, 
Hun d' erve van het heidendom. 
Des HEEREN werken zijn alom 
En altoos waarheid, recht en oordeel. 
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4.5 Psalm 118:  8  
 Gods rechterhand is hoog verheven; 

Des HEEREN sterke rechterhand 
Doet door haar daân de wereld beven, 
Houdt door haar kracht Gods volk in stand. 

Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, 
Maar leven, en des HEEREN daân, 
Waardoor wij zoveel heil verwerven, 
Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan. 
 

5 Vragen voor de kinderen  
1.  Wat hebben Ananias en Saffira nu precies niet goed gedaan? Welke zonde gaat het over? 
2. Is de straf van de Heere niet een beetje erg zwaar? Waarom zou de Heere dat zo doen? 
3. Ken jij nog iemand uit het oude testament die van de Heere gestolen had en dat met de dood moest betalen? 

Tip: Denk aan Jericho – Jozua 7. 
4. Is liegen een erge zonde? Waarom is dat zo erg?  
5. Liegen tegen de apostelen is liegen tegen God… kan je dat zo zeggen? Is dat nog steeds zo als je liegt tegen de 

kerkenraad, bijvoorbeeld? 
6. Het is een moeilijke en heftige geschiedenis, maar toch ook een hele mooie. Wat maakt deze geschiedenis zo 

mooi? 
 

6 Vragen voor jongeren en volwassenen  
1. Kent u / jij het gezegde: Waar de Heere Zijn kerk bouwt, bouwt de satan zijn kapel ernaast. Wat bedoelen we 

hiermee en hoe zie je dat in deze geschiedenis? 
2. Wat is precies de tegenstelling tussen Joses Barnabas enerzijds en Ananias en Saffira anderzijds? (Slot 

Handelingen 4 en begin Handelingen 5). 
3. Het doel van het huwelijk is om elkaar bij Jezus Christus te brengen. Hoe functioneert dat bij Ananias en 

Saffira. En bij u en jou en mij? 
4. Waarom kan Petrus zeggen dat zijtegen de Heilige Geest gezondigd hebben?  
5. Beschrijf die zonde eens… wat is de zondige kern? Hoe dichtbij komt dat? 
6. De schrik kan je – net als toen –behoorlijk om het hart slaan wanneer je deze geschiedenis zo leest. Ben ik ook 

niet in de gemeente een Ananias of een Saffira? Kent u / jij iets van die heilige schrik en hoe ga je daarmee om? 
7. Hoe kan en mag je weten dat het werk van de Heilige Geest in je hart ook echt van God is en niet een eigen 

verzinsel? 
8. Waarom zou dit gedeelte in de Bijbel staan en juist ook hier in Handelingen 5? Wat is de les voor ons en wat de 

troost? 
 

7 Gelezen (preek van ds. van Haaren) 
 

 We zouden ook kunnen zeggen dat Ananías en Saffira tegen de Heilige Geest logen door net te doen alsof Hij 
het ware werk Gods ook in hun hart had gewerkt. Zij deden namelijk precies hetzelfde als andere 
gemeenteleden, die hun huis of land verkochten en de prijs der verkochte goederen aan de voeten der apostelen 
legden (Hand. 4:34). Deze gemeenteleden deden dit vanuit de oprechte liefde van hun hart tot hun arme 
broeders, die even dierbaar geloof met hen verkregen hadden (2 Petr. 1:1). Ananías en Saffira hebben dat wel 
aangevoeld, maar hebben tegelijkertijd gevoeld dat zij die ware liefde tot God en de broeders moesten missen. 
In plaats dat zij hiermee echter in het gemis terecht kwamen, gingen zij nabootsen wat zij misten. Zo zouden 
de leden van hun gemeente tenminste kunnen zien dat Gods werk ook bij hen te vinden was. Niemand zou er 
ooit nog aan twijfelen of zij wel oprechte christenen waren. 

 Ananías en Saffira onttrokken van de prijs des lands en presenteerden de gedeeltelijke opbrengst aan de 
apostelen als de volledige opbrengst. Welnu, in geestelijk opzicht gebeurt dat ook als men de algemene 
werkingen van Gods Geest, soms tegen beter weten in, houdt voor de zaligmakende werkingen.  
 

8 Tot Slot 
 

 Lees ook Leviticus 10: 1-7 

 Deuteronomium 15: 4-11 en  

 Jozua 7: 1 
 


