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Werkblad 7 juli 2013Werkblad 7 juli 2013Werkblad 7 juli 2013Werkblad 7 juli 2013    ----    ds. ds. ds. ds.  H.  H.  H.  H. HiddingHiddingHiddingHidding    
    

WWWWelke bijbelgedeelten elke bijbelgedeelten elke bijbelgedeelten elke bijbelgedeelten lezen we?:lezen we?:lezen we?:lezen we?:    
1 1 1 1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
2222    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
en en en en dit is dit is dit is dit is de tekst de tekst de tekst de tekst waar waar waar waar de preek de preek de preek de preek over gaatover gaatover gaatover gaat::::    
3333    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
StaanStaanStaanStaan deze bijbel deze bijbel deze bijbel deze bijbelgedeelten in het Oude Testament of in het Nigedeelten in het Oude Testament of in het Nigedeelten in het Oude Testament of in het Nigedeelten in het Oude Testament of in het Nieuwe euwe euwe euwe 

Testament?Testament?Testament?Testament?    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
Was de Here Jezus toen nog op aarde of al naar de hemel gegaan?Was de Here Jezus toen nog op aarde of al naar de hemel gegaan?Was de Here Jezus toen nog op aarde of al naar de hemel gegaan?Was de Here Jezus toen nog op aarde of al naar de hemel gegaan?    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

 

 
 

Het was al een aantal jaren nadat de Here Jezus weer naar de hemel was gegaan en 

de Heilige Geest was uitgestort. Er waren al veel mensen die geloofden en gedoopt 

waren. 

Ze gingen met elkaar naar de kerk.  

Maar ze zorgden ook heel Maar ze zorgden ook heel Maar ze zorgden ook heel Maar ze zorgden ook heel 

goed voorgoed voorgoed voorgoed voor elkaar.  elkaar.  elkaar.  elkaar. Als iemand Als iemand Als iemand Als iemand 

honger had kreeg hij te honger had kreeg hij te honger had kreeg hij te honger had kreeg hij te eten.eten.eten.eten.    

ZZZZe deelden alles mete deelden alles mete deelden alles mete deelden alles met elkaar. elkaar. elkaar. elkaar.    

EEEEn ze n ze n ze n ze hielden van elkaar.hielden van elkaar.hielden van elkaar.hielden van elkaar.    EEEEr r r r 
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waren waren waren waren geen eenzame mensen. geen eenzame mensen. geen eenzame mensen. geen eenzame mensen. Het was echt Het was echt Het was echt Het was echt een een een een 

hele fijne gemeente!!hele fijne gemeente!!hele fijne gemeente!!hele fijne gemeente!!    
Er was zelfs iemand die zijn land verkocht en de hele 

opbrengst aan de kerk gaf om uit te delen aan wie het 

nodig had! Petrus hoorde ook bij die kerk.  

 

Ananias en Saffira waren ook lid van Ananias en Saffira waren ook lid van Ananias en Saffira waren ook lid van Ananias en Saffira waren ook lid van 

die gdie gdie gdie gemeente. emeente. emeente. emeente.     

Zij wilden ook hun land verkopenZij wilden ook hun land verkopenZij wilden ook hun land verkopenZij wilden ook hun land verkopen    en het geld aan Petrus en het geld aan Petrus en het geld aan Petrus en het geld aan Petrus 

gevengevengevengeven, net als die andere man, net als die andere man, net als die andere man, net als die andere man....    

““““Toch is het dom om Toch is het dom om Toch is het dom om Toch is het dom om álles weg te gevenálles weg te gevenálles weg te gevenálles weg te geven””””, zei Ananias. , zei Ananias. , zei Ananias. , zei Ananias. 

““““We houden een deel voor onszelf. We houden een deel voor onszelf. We houden een deel voor onszelf. We houden een deel voor onszelf. Petrus weet toch niet Petrus weet toch niet Petrus weet toch niet Petrus weet toch niet 

hoeveel geld we voor de grond gekregen hebbenhoeveel geld we voor de grond gekregen hebbenhoeveel geld we voor de grond gekregen hebbenhoeveel geld we voor de grond gekregen hebben……………………””””    

Saffira vond dat een goed idee. Saffira vond dat een goed idee. Saffira vond dat een goed idee. Saffira vond dat een goed idee. ““““Geef Petrus maar de Geef Petrus maar de Geef Petrus maar de Geef Petrus maar de 

helft.helft.helft.helft.””””, zei ze., zei ze., zei ze., zei ze.    ““““En de andere helft houden we stilletjes zelf.En de andere helft houden we stilletjes zelf.En de andere helft houden we stilletjes zelf.En de andere helft houden we stilletjes zelf.””””        
 

Je weet hoe dit afloopt, we hebben het uit de bijbel gelezen: als Ananias het geld aan 

Petrus geeft en net doet of het al het geld is, valt hij dood neer.  

En later, als Saffira komt kijken waar Ananias blijft, valt zij ook dood neer als ze zegt 

dat het echt al het geld is dat ze voor het land hebben gekregen. 

 

WasWasWasWas het fout van ze om de akker te verkopen? het fout van ze om de akker te verkopen? het fout van ze om de akker te verkopen? het fout van ze om de akker te verkopen? _ _ _ _____________________________________________________________    

WasWasWasWas he he he het fout van ze om geld aan de kerk te geven?t fout van ze om geld aan de kerk te geven?t fout van ze om geld aan de kerk te geven?t fout van ze om geld aan de kerk te geven? _ _ _ _________________________________________    

Was het fout van ze om de helft van het geld aan de Was het fout van ze om de helft van het geld aan de Was het fout van ze om de helft van het geld aan de Was het fout van ze om de helft van het geld aan de kerk te kerk te kerk te kerk te 

geven? geven? geven? geven? ________________________________________________    

 
Als het goed is heb je op alle drie de vragen nee gezegd. Ze mochten best de helft zelf 

houden. Maar het was fout dat ze daarover logen. Ze deden net of ze álles gaven. 

Dan keken de mensen misschien ook wel naar hen. “Zo, heb je dat gehoord? Ananias 

en Saffira hebben ál hun geld van de akker aan de kerk gegeven! Wát een goede 

christenen zijn dat!!!” 

 

De gemeenteleden waren wel erg geschrokken van wat er gebeurd was. En zij wisten 

weer dat ze anderen moeten helpen vanuit de liefde van de Here Jezus. En niet om er 

zelf beter van te willen worden of omdat de mensen dan bewonderend naar ze keken. 

Dat geldt ook voor ons!! 

 

We moeten elkaar liefhebbenliefhebbenliefhebbenliefhebben en helpen net zoals de Here Jezus ons liefheeft. Hij 

had alles voor ons over!! Hij offerde zichzelf helemaal voor ons op ! 

Fijne zondag!  


