
 

 

“Wat houdt je tegen?” In de sportschool spreekt een mannenstem mij streng toe, in 

een motivational video die ik te zien krijg terwijl ik niet zo gemotiveerd mijn weinig 

ambitieuze trainingsschema afwerk. “Wat houdt je tegen om je leven ten volle te 

leven?”  

Na schamper een aantal smoesjes te hebben opgesomd – te moe, te weinig tijd, te 

weinig geld – komt hij met het kennelijk enige juiste antwoord: wat je tegenhoudt, 

dat ben je altijd zelf. 

Zo’n motivational video – de naam zegt het al – is bedoeld om te motiveren. Ik krijg 

het er eerder benauwd van, zoals van al die kreten die bedoeld zijn om het beste in 

onszelf naar boven te halen maar voordat je het weet gaan werken als een dwingende 

norm: haal alles uit het leven wat erin zit, ga er helemaal voor! Je vraagt je toch even 

af: ga ík er wel helemaal voor, haal ík wel alles uit mijn leven? 

 

Het gruwelijke verhaal van Ananias en Safira leent zich op het eerste gezicht niet voor 

een motivational video, maar ik kan me de stem van Petrus wel voorstellen als voice-

over: wat houdt je tegen om er helemaal voor te gaan, Ananias? Als je iets wilt 

bereiken, moet je alles geven, Safira. Wie houd je nu eigenlijk voor de gek, Ananias? 

En toch is dit verhaal volgens mij juist niet bedoeld om op een heel drastische manier 

een dwingende norm op te leggen. Het legt juist bloot wat er gebeurt als iets dat 

bevrijdend bedoeld is, als een dwingende norm wordt ervaren. 

Wat er in Ananias en Safira omging, moet iets te maken hebben met het beeld van de 

vroege Jezus-beweging dat even hiervoor wordt geschetst: ze hadden alles 

gemeenschappelijk, en wie land of een huis bezat, verkocht het en bracht de 

opbrengst naar de apostelen. 

 

Daar moeten wij dus aan voldoen, als we bij die beweging willen horen, moeten 

Ananias en Safira hebben gedacht. En ze moeten hebben gemerkt hoe moeilijk dat is, 

om helemaal afstand te doen van de zekerheid die je bezit je biedt. Om al je kaarten te 

zetten op de genade, Gods onvoorwaardelijke liefde, die, zo lezen we even eerder, 

deze beweging dreef. En hoe begrijpelijk is dat: we blijven toch allemaal tot op zekere 

hoogte afhankelijk van bezit, inkomen, aanzien, waardering,… Wie durft dat allemaal 

in te leveren om helemaal te gaan voor een ideaal, een droom, een visioen? 

 

Petrus moet iets aan Ananias gezien hebben toen die binnenstapte met een deel van 

het geld: de angst om door de mand te vallen, de drang om zich te bewijzen? 

Toegegeven: er is een meer pastorale reactie denkbaar dan die van Petrus. Wat hij 

doet met Ananias en Safira, is shocktherapie. 
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Hij stelt confronterende vragen, en die moeten kennelijk gesteld worden om ons 

bewust te maken van zelfondermijnende denkwijzen. “Hoe heeft de satan je hart zo 

kunnen vervullen?” Dat wil zeggen: hoe ben je zo in de ban geraakt van die innerlijke 

tiran die je influistert dat je aan zoveel normen moet voldoen maar steeds weer 

tekortschiet en dat je daarom maar beter kunt verhullen wie je werkelijk bent door 

jezelf beter voor te doen? 

 

Zulke vragen toelaten kan schokkend zijn, maar moeten er echt doden bij vallen? 

Misschien wel, als we ons voorstellen dat dit verhaal zich in het landschap van de ziel 

afspeelt. Als je zulke vragen echt toelaat, legt je innerlijke tiran het loodje. En dan zijn 

daar in de tekst ineens die jongeren, die opstaan – en als er in de Bijbel iemand 

opstaat, is het opletten geblazen. Die jongeren staan op om de oude Ananias te 

begraven. Ook in ons kan een nieuwe manier van leven opstaan om ons oude ik ten 

grave te dragen. 

Dan nog kan de Safira in ons weerstand bieden, en moet het proces zich herhalen. Of 

beter gezegd: het is een proces dat zich keer op keer in ons kan afspelen, om te 

kunnen groeien in het vertrouwen op die genade – het besef dat we onvoorwaardelijk 

bemind zijn, dat we dus niet hoeven te bewijzen dat we iets waard zijn, dat we ons 

niet beter hoeven voor te doen dan we zijn. 

 

Zo bezien zit er wel een motivational video in dit verhaal. 
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