
 

 

Als 19-jarige christen ben ik vrijwel de enige jongere in mijn gemeente die regelmatig op 

zondagochtend nog in de kerk te vinden is. En dat raakt me, want het geloof is iets wat ik wil 

delen mijn met leeftijdsgenoten. Ik wil kunnen laten zien wat voor moois er kan opbloeien uit 

de fundamentele waarden van het Christendom. Helaas kampen wij, net als veel andere religies, 

met een groot aantal vooroordelen. In tijden van wetenschap is het in de Westerse wereld niet 

gemakkelijk om aan iets vast te houden dat mensen constant proberen te weerleggen. Zeker 

niet voor jongeren, die extra gevoelig zijn voor prestige en populariteit – dingen die zelden te 

verenigen zijn met het openlijk belijden van het geloof. Als ik de tekst uit Handelingen 5 over 

Ananias en Saffira zou voorleggen aan vrienden weet ik zeker dat ik direct op grote weerstand 

zou stuiten. Bij de eerste lezing zouden mijn vrienden dusdanig verafschuwd zijn door het 

gemak waarmee twee mensen gedood worden, dat een tweede of derde lezing er niet van zal 

komen. Dat terwijl de tekst over Ananias en Saffira voor mij juist een tekst is die de essentie 

van geloven weergeeft. Een tekst die je laat zien waar het werkelijk om gaat en een liefdevolle 

boodschap uitdraagt.  

 

De eerste vraag die de lezer stelt is waarom Petrus zo boos wordt op dit stel. Iedereen kan zich 

goed voorstellen dat je graag geld achter de hand houdt, het zekere voor het onzekere neemt, 

ervoor zorgt dat je een toekomst hebt als het allemaal misloopt. Is dat een misdaad? Niemand 

in de eenentwintigste eeuw zou zeggen van wel. Zij geven ten minste, wees blij met wat je 

krijgt, Petrus! De Leviet Josef heeft zijn volledige bezit gegeven. Ananias en Saffira volgen 

ogenschijnlijk zijn voorbeeld. Josef werd beloond voor zijn gift met prestige en populariteit. 

Dat lijkt het hoogst haalbare doel en het beweegt de moderne mens nog steeds. Dit verhaal is 

dus niet zo tijdsgebonden als de Bijbel vaak lijkt. Het is niet dat Petrus ondankbaar is voor de 

gift, waardoor Ananias en Saffira zijn woede met de dood moeten bekopen. Petrus doorziet dat 

zij niet bereid zijn een risico te lopen en uit zijn op prestige, die een gift schijnbaar 

teweegbrengt. Het doel van de confrontatie tussen de apostel en dit koppel is het aantonen van 

wat Jezus de mensen geleerd heeft. Dit verhaal kan namelijk naast Mattheüs 14:28-31 gelegd 

worden, het verhaal van Jezus die over water loopt en Petrus uitnodigt hetzelfde te doen. Jezus 

noemt Petrus een kleingelovige als hij twijfelt, hij mist het onvoorwaardelijke vertrouwen in 

God. Niet de stap op het water durven nemen uit angst te verdrinken. Niet de volledige 

opbrengst schenken uit angst niet te worden opgevangen door de gemeente als je het nodig 

hebt. Petrus laat zien dat kleingelovigheid niet past bij een volgeling van Jezus. Het is alles of 

niets, welke angst je daarvoor ook moet overwinnen. 

 

Ik kan het niet helpen om tijdens het lezen van Handelingen 5 een liedtekst van de Canadese 

band Arcade Fire in mijn hoofd te horen. ‘Put your money on, all your money on me. I know 

it’s not easy (…) All your money on me, I’m never gonna let you go, even when it’s easy’. Dit 

nummer gaat zeer waarschijnlijk over iets anders dan de tekst van Ananias en Saffira, maar 

toch is het heel letterlijk wat Petrus wil zeggen. Als je niet durft te vertrouwen op de ander, op 

de gemeenschap, op God, dan ben je het niet waard jezelf een volgeling van Jezus Christus te 

noemen, wat in dit verhaal verbeeld wordt door te moeten sterven. Het maken van een sprong 

in het diepe zou je niet moeten tegenhouden. Als je vertrouwt op God dan weet je dat hij je 

nooit loslaat. Dat is wat ik ook graag met mijn leeftijdsgenoten zou willen delen. Dit verhaal 
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is niet alleen van toepassing op christenen. Het is een les voor iedereen, ook degenen die niet 

geloven in een God. Laat prestige los en heb onvoorwaardelijk lief, dan bloeit er een 

ondersteunende samenleving op vol liefde. Wees een vangnet voor de behoevende ander, want 

die is dat voor jou als jij dat nodig hebt. 
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