
Kringavond 8 november 2006

Heilig en veilig

‘Heilig,heilig,heilig is de HERE de heerscharen, de ganse aarde is van zijn
heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het

huis werd vervuld met rook.’ (Jesaja 6:3b-4)

Dit keer staan we stil bij Handelingen 5. De dood van Ananias en Saffira in
de eerste gemeente. Dit is een bijzonder confronterende gebeurtenis. Wat
is de les die wij hier uit trekken ?

GROEIEN 40 minuten

Bijbelvers om te onthouden
‘En grote vrees kwam over de gehele gemeente en over allen die dit

hoorden.’ (Handelingen 5:11)

Lees Handelingen 4:32 – 5:16  Het verhaal van de eerste gemeente en de
dood van Ananias en Saffira.

GESPREKSVRAGEN

1. Waarom trof dit oordeel Ananias en Saffira ? Wat was hun 
belangrijkste zonde ?

2. Wat leert dit gedeelte over het karakter van God ?

3. Als je deze geschiedenis eerder hebt gehoord; welke plaats heb je dit 
gegeven in je geloofsleven.

4. Hoe was de reactie van de omgeving van de eerste gemeente op 
deze gebeurtenis? Hoe was bijvoorbeeld de invloed op de toename 
van de gemeente in aantal mensen?

DOORGEVEN 25 minuten

Lees Jesaja 6:1-8

1. Jesaja wordt aan het begin van zijn bediening geconfronteerd met de 
Heiligheid van God. Wat is zijn eerste reactie richting de Heer bij deze
ontmoeting met Hem.



2. Wat is het belangrijke verschil in de houding van Jesaja versus de 
houding van Ananias en Saffira ? Welke les zit daarin voor onze eigen
houding ten opzichte van de Heer ?

3. Hoe reageert de Heer richting Jesaja ? En wat voor gevolg heeft dat 
op de wil van Jesaja om de Heer te dienen ?

4. Eerlijkheid ten opzichte van God is een belangrijke basis voor je leven
als christen en je bediening. Neem met elkaar voor om je niet beter 
voor te doen dan je bent in de gemeente en in de kring in het 
bijzonder. 

Extra : Het verhaal van Elisa en de bron enerzijds en de spottende knapen
anderzijds (II Koningen 2:19-25) laat ook iets zien van enerzijds de 
genade van God en anderzijds de heiligheid van God die niet met zich laat
spotten.


