
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 3 - Ananias en Saffira  

 

Beginzin 

“Ja, dat doen we. We verkopen dat stuk land voor veel geld. En dan doen we een gedeelte van dat 

geld in onze eigen spaarpot en het andere gedeelte geven we aan de apostelen. Dan lijkt het net 

alsof we alles geven. Niemand weet dat we ook een gedeelte voor onszelf houden.” 

 

• In de eerste christengemeente zijn er gemeenteleden die veel geld hebben gegeven. Ze 

doen dit uit liefde tot de arme mensen.  

• Ook Barnabas verkoopt een akker en geeft de opbrengst aan de discipelen.  

• Er wordt veel over gesproken. 

• Ananias en Saffira willen dat ook wel. 

• Ze besluiten net te doen alsof zij ook alles voor de armen over hebben. 

• Ananias verkoopt land en bestemt een deel van het geld voor de armen 

• Saffira weet wat Ananias doet. Ze is het met hem eens. Saffira houdt haar man niet tegen 

bij dit slechte plan. Houd jij je vriendje of vriendinnetje tegen als hij of zij iets verkeerds gaat 

doen? Als je er niets van zegt, doe jij ook zonde! 

 

Ananias 

• Ananias brengt het geld naar de apostelen. Tegenover de apostelen doet hij alsof het de 

hele opbrengst is.  

• De Heilige Geest openbaart Petrus de waarheid. De Heere weet en ziet alles. (Denk je daar 

wel aan?) 

• Petrus vraagt Ananias waarom hij zijn hart aan de satan heeft gegeven. 

• Als Ananias dat hoort, valt hij ter plekke dood neer. 

• De aanwezige gemeenteleden schrikken geweldig. 

• Enkele jonge mannen bedekken Ananias en gaan hem begraven. 

 

Saffira 

• Drie uur later komt Saffira, die niet weet wat er gebeurd is. 

• Petrus vraagt: “Hebben jullie het land voor zoveel geld verkocht?”  

• Saffira liegt ook en zegt dat dit de hele opbrengst is. 

• Petrus kondigt haar dood aan, omdat zij gelogen heeft tegen de Heilige Geest.  

• Ook Saffira valt dood neer en wordt naast haar man begraven. 

 

Slotzin  

Het oordeel van God over Ananias en Saffira zorgt voor vrees en ontzag in de gemeente. De Heere 

is rechtvaardig, Hij straft de zonde. Maar wat een wonder: Hij is ook barmhartig en wil zondaren 

vergeven. Wie díe vergeving kent, is pas écht gelukkig! 

 


