
 
Zondag 21 juli 2019 

 vijfde van de zomer 

 
 
Lezing uit de Handelingen: Handelingen 4,32 – 5,11 
 
Lied: ‘Heer, toon mij uw genade’: lied 6,1 
 
Overweging 
 
Ananias en Saffira. Ik herinner me dit verhaal nog van 
vroeger, toen ik klein was. En ik weet ook nog wat 
het met me deed. Ik vond het schokkend dat Ananias 
en Saffira zomaar dood neervielen omdat ze niet 
eerlijk waren geweest. Dat vond mijn kinderbrein 
maar een minimale overtreding. Hoe vaak was ik niet 
op één of andere manier oneerlijk? En ik viel toch 
ook niet zomaar dood neer? 
Aan de andere kant joeg het me de stuipen op het 
lijf. Dus begon ik er van alles bij te verzinnen. Die 
Ananias en Saffira waren vast heel slechte mensen, 
bedacht ik. Slechteriken, misdadigers. Anders zouden 
ze toch niet zomaar dood zijn neergevallen? 
En zo maakte ik het verhaal voor mezelf iets minder 
eng. 
 
Wat ik voelde, was dreiging. Een dreiging die 
verschillenden van ons op een of andere manier 
kennen. Ik denk bijvoorbeeld aan Maarten Verhulst. 
Op vrijdag 12 juli namen we hier in de Eshof afscheid 
van hem. Zijn leven lang zocht hij een God die niet 
bedreigend was. Vroeger had hij veel moeite met 
psalm 139: ‘God, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet 
het als ik zit of sta’… Pas jij maar op!, hoorde hij in 
zijn jeugd. God ziet álles. Wat je denkt, wat je doet, 
wat je niet doet maar waar je wel over na hebt 
gedacht… God ziet het! 
 
Zo kan ook het verhaal uit de Handelingen klinken. 
Als pure dreiging van een God die elke leugen 
ontmaskert. En die onmiddellijk straft. 
Maar… doodt God mensen? Dat is toch een 
onmogelijke gedachte? Bij God denk je toch aan 
compassie, aan liefde? 
Niet iedereen zit hiermee. Op Internet vond ik de 
uitspraak: “Ananias en Saffira waren misschien wel 
binnensluipers, rotte appels. En die moesten worden 
opgeruimd voordat de andere appels rot werden.” 
(https://cip.nl/51814-werden-ananias-en-saffira-niet-
te-hard-aangepakt) 
 

Wat vertelt dit verhaal ons? Is het een les die zegt: 
schijnheiligheid wordt streng gestraft? Is het een les 
die je laat voelen hoe hard God kan zijn? Vertelt dit 
verhaal over een dreigende God die alles van je 
weet? 
Ik geloof hier niet in. Het hele stuk dat we hoorden 
doet me eerder aan het verhaal van Adam en Eva 
denken. Aan het paradijs. En aan wat bekend werd 
als ‘de zondeval’. Ananias en Saffira staan voor Adam 
en Eva. Ze hebben van de appel gegeten. 
 
Het begin lijkt een waar paradijs. Na het 
Pinksterfeest, en door het Pinksterfeest, hebben de 
volgelingen van Jezus zich goed hersteld. Ze leven 
samen op een manier waar je van kunt dromen. 
Iedereen is gelijk. Er is eenheid. Er is verbondenheid. 
Alles wat er is, wordt gedeeld. 
We kennen dit beeld, ook uit recente tijden. Dit is de 
droom van het communisme. Dit is wat de Flower 
Power-beweging wilde. Dit is Utopia. Dit is het 
paradijs op aarde. Zo hebben mensen het zich de 
tijden door gedroomd. Ook Lukas, de schrijver van de 
Handelingen. Zo zouden we willen dat het altijd 
was… 
 
Als we dit allemaal zo willen – waarom ís het dan niet 
zo? 
Dat vertelt de tweede helft van dit paradijsverhaal. 
Het deel dat over Ananias en Saffira gaat. 
Twee slechte mensen, dacht ik vroeger. Ze moeten 
wel bijzonder fout zijn geweest. 
Maar het verhaal vertelt iets anders. Als je hun 
namen mag geloven, waren ze geen slechte mensen. 
En namen zijn immers in de bijbel vaak meer dan een 
naam alleen. Ze geven een levenspad aan. Of zijn een 
belofte. 
Ananias – dat is Grieks voor ‘God heeft zich 
ontfermd’. En Saffira – het is Aramees en betekent 
zoveel als ‘schoonheid’.  
Beiden zijn mensen met mooie namen. Mensen zoals 
wij. Vol goede bedoelingen. Mensen die zouden 
willen dat de wereld een paradijs was, waar 
gerechtigheid als rivieren stroomt, waar een wijnstok 
bloeit tegen klippen op – net als wij. 
 
Maar net als wij zijn zij mensen. 
Ze hebben een mooie prijs gekregen voor de grond 
die ze verkochten. In één keer zoveel geld in handen 
– wat een rijk gevoel! Wat zouden ze daar niet 
allemaal mee kunnen doen… Hun huis opknappen. 
Reizen maken. Minder hard hoeven werken. 
Nee, zeggen ze tegen elkaar, daar is het niet voor. 
We hebben samen afgesproken dat we het aan de 
gemeenschap schenken. 
En als we dan toch een klein deel ervan voor onszelf 



zouden houden? Dat zou toch niemand merken…? 
‘Laten we dat er dan gewoon bij zeggen,’ zegt de één 
tegen de ander. ‘We zijn immers helemaal niet 
verplicht dit geld allemaal weg te geven.’ 
‘Nee, dat gaat niet,’ zegt de ander tegen de één. ‘Kijk 
wat de buitenlander deed, die Josef uit Cyprus. Hij 
gaf de hele opbrengst van zijn land. Daar kunnen we 
toch niet voor onderdoen… Dus als we een deel voor 
onszelf houden, kunnen we dat beter tegen niemand 
zeggen.’ 
 
Zo gaat dat, soms – misschien zelfs wel vaak.  
Je hebt die prachtige appel gezien; nu wil je er ook 
een hapje van proeven. Maar je schaamt je tegelijk, 
omdat je iets doet wat niet ‘mag’. Wat niet past in 
het ideale plaatje, het plaatje dat je hebt van het 
paradijs, het plaatje dat je hebt van je ideale zelf. En 
je liegt liever dan dat je toegeeft dat je niet aan dat 
ideaalbeeld voldoet.  
 
Op die manier probeer je te leven volgens de 
normen. Volgens wat de mensen verwachten. En 
misschien nog wel het meest volgens het beeld dat je 
van jezelf hebt opgebouwd. 
Naar binnen kijken en zien dat je niet aan dat beeld 
voldoet, dat doet zeer. Dus kijk je liever naar de 
buitenkant. Uiterlijk succes. De schijn van een 
geslaagd leven. De buitenkant van fantastische 
vakanties en etentjes. Kijk er de berichten op 
facebook maar op na. 
 
Misschien ga je daardoor vanbinnen wel stukje bij 
beetje dood. Het is de prijs die je betaalt voor het 
niet uit de toon vallen. Je wordt deel van de massa. 
Een God die zich over mij ontfermt? Ja, als hij me 
helpt niet onder te doen voor de rest! Schoonheid? 
Het liefst van buiten! En gelukkig zijn daar 
tegenwoordig allerlei middelen voor. 
Stukje bij beetje ga je dood vanbinnen. Doordat je je 
steeds weer laat afleiden door uiterlijke drukte. Door 
wat anderen ervan zullen vinden. En doordat je het 
plaatje dat je van jezelf hebt, belangrijker maakt dan 
wie je werkelijk bent. 
 
Totdat de bubbel ineens knapt. Totdat het beeld in 
stukken breekt. Tot je ergens door wordt 
teruggeworpen. Doordat iemand overlijdt van wie je 
veel houdt. Doordat ziekte je leven op zijn kop zet. Of 
door nog iets anders. Íets breekt door de gepolijste 
buitenkant heen. 
Je wordt teruggeworpen. Waarop? Op jezelf? 
Ben je er dan nog? Of ben je een lege huls 
geworden? Heb je je zozeer geconformeerd aan het 
ideaalbeeld van jezelf dat er van je innerlijke leven 
weinig meer over is? 

 
Het verhaal vertelt dat dit Ananias en Saffira 
overkomt. Dat het gebeurt wanneer ze hun uiterlijke 
schijn niet meer overeind kunnen houden. Ze blijken 
dood te zijn van binnen. 
Het verhaal vertelt ook hoe het anders zou kunnen. 
Je hoort het in de woorden van Petrus. Het kan 
anders gaan, als je de Geest niet bedriegt. Het kan 
anders gaan, als je de Geest niet trotseert. De Geest 
die in je is, die woont in je diepste kern;  die je daar 
vinden kunt wanneer je eerlijk en open bent 
tegenover jezelf. Wanneer je toegeeft dat je ideale 
‘ik’ een illusie is. 
Het is de Geest die je van binnenuit kan 
herscheppen. Die altijd al door dat uiterlijke beeld 
heen kijkt. Die je ziet zoals je bent, zoals psalm 139 
bezingt. Die met compassie en liefde je weer levend 
maakt. De Geest van God. 
 
Kom in mij, Geest van God; win, ontwapen mij. Zie 
mij, doe mij aan. 
Dood is diep in mij, versteend mijn stem – 
Leef mij, licht in mij en ga met mij waar niemand met 
mij gaat. 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Kom in mij’ (t. Huub Oosterhuis, m. Lossius 
1553; Verzameld liedboek p.743) 
 


