Schriftlezing: Hand.4:36–5:11, Kerntekst: Hand.5:11
Thema: God is ons midden. Zingen: Ps. 65:1 en 3,
Ps. 139:1, Ps. 15:1 en 2, Ps. 99:2 en 8, Ps. 93:4
Hoofdpunten van de preek
De gemeente in Jeruzalem groeit en bloeit. De
Heere woont en werkt in haar midden.
De Satan is er snel bij, dit wil hij niet. Door Ananias
en Saffira dringt hij de gemeente binnen, zij laten
zich door hem leiden.
Directe rechtspraak
Petrus spreekt Ananias direct aan: waarom heeft de
Satan uw hart vervuld?
Dit roept vragen op, hoe kon Petrus dit weten? is dit
wel eerlijk, want Ananias krijgt niet de gelegenheid
zich te verdedigen. Een enkele keer zien we dit
vaker, met Achan, met Nadab en Abihu, met Simon
de tovenaar…
Steeds aan het begin van een nieuwe periode. God
geeft dan een statement, dat voor de rest van de tijd
zal meegaan: de Heilige is in het midden van Zijn
gemeente, Hij waakt over haar.
Vervuld met…
Petrus beschuldigd Ananias dat zijn hart met de
satan vervuld is.
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Is Ananias dan geen slachtoffer? Niet echt, dat blijkt
wel: hij liegt tegen de Heilige Geest (5:3), tegen God
(5:4) en samen met Saffira heeft hij een plan
gemaakt (5:9) om de Geest te verzoeken.
Waarom zouden ze (waarom zou je)? Moeilijk.
Mogelijk willen ze zich de gemeente inkopen, de
zaligheid verwerven en ondertussen nog op de oude
voet (met het resterende vermogen) verder leven.
God laat niet met Zich spotten: Annanias en Saffira
sterven direct.
Grote vrees
Ondanks het aangrijpende van dit oordeel, sluit deze
geschiedenis af met een louter positieve uitwerking
voor de gemeente en haar omgeving.
Er ontstaat grote vrees voor God, d.w.z. ontzag voor
God en bewustzijn van Zijn aanwezigheid.
De gemeente leeft met het besef: de heilige God is
in ons midden. De Heere waakt over Zijn gemeente.
Dat spoort aan tot heiliging van ons persoonlijke en
gemeentelijk leven.
De beste missionaire grondhouding. Er ontstaat
onder allen die van dit gebeuren horen grote vrees.
God die merkbaar woont in de gemeente vervult ook
de wereld met ontzag. Het gevolg is ernaar: 5:13,14
enz.

