
Team  B TXT FONDUE®

4.05  Vreze  des  Heren
Fundament  4:  “Evangelisatie  en  diaconie” Nederlands !!!!!

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) !
Het doel van dit programma is dat we ons afvragen: moet je nou echt bang zijn voor JHWH God, 
de Vader? !!
1b. In Handelingen 5:1–6 staat: 

“En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw 
Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten 
van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de 
apostelen. 

En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt 
tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk 
grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht 
was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in 
uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. 

Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond 
grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, 
droegen hem naar buiten en begroeven hem.” 

Wat deden Ananias en Saffira fout? 
(antwoord) Ze hielden een deel van de opbrengst stiekem en leugenachtig achter, en ze 
dachten dat JHWH God, de Vader hier niet van wist. !!
2b. In Handelingen 5:7–10 gaat het verhaal over Ananias en Saffira verder: 

“En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar 
binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, 
hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. 

Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de 
Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de 
deur en zullen u ook uitdragen. 

En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de 
jongemannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan, en zij droegen haar naar 
buiten en begroeven haar bij haar man.” 

Ananias en Saffira kregen allebei de doodstraf. Ze hadden dus iets strafbaars gedaan. Noem 
een wet in de Bijbel die ze hadden overtreden. 
(antwoord) Het andere team hoeft hier maar één van te noemen: 

1. Dat je niet mag stelen 
2. Dat je niet mag liegen 
3. Dat je niet je eigen wil moet doen, maar die van Jeshua de Messias 

(toelichting) Deze wetten staan in Exodus 20:15–16, Leviticus 19:11 en Galaten 2:20. !
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(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het 
vraagstellende team iets door liplezen duidelijk maken, wat het andere team 
probeert te raden.) 
3b. Wat hadden Ananias en Saffira volgens het liplezen over Jeshua de Messias 
niet begrepen? 
(antwoord) Je kunt niets voor Hem verborgen houden. 

!
4b. Dat Ananias en Saffira waren gestorven, ging als een lopend vuurtje. De conclusie van het 
Bijbelgedeelte over hen, staat in Handelingen 5:11: “En er kwam grote vrees over heel de 
gemeente en over allen die dit hoorden.” Waar schrokken alle mensen van toen ze dit 
hoorden, zodat ze bang werden? 
(antwoord) Zij hadden niet tegen mensen gelogen, maar tegen JHWH God, de Vader. Daarom 
vielen ze dood neer. 

!
5b. Na welke drie stappen ben je volgens de Bijbel een kind van JHWH God, de Vader? 
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen: 

1. Bekering 
2. Doop (in water) 
3. Doop in en vervulling met de Heilige Geest 

(toelichting) In Handelingen 2:38 staat: “En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u 
gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave 
van de Heilige Geest ontvangen.” Romeinen 8:15 vult aan: “Want u hebt niet de Geest van 
slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot 
kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” 

!
6b. JHWH God, de Rechter oordeelt dus iedereen. Wat is de uiteindelijke beloning of straf? 
(antwoord) Het eeuwige leven in de hemel, of het eeuwige vuur in de hel. 

!
7b. Hoe kun je gered worden en de hemel bereiken? 
(antwoord) Jeshua de Messias is aan de paal gestorven en Hij kan daarom alle zonden 
afbetalen. Als jij je bekeert tot Hem, dan neemt Hij de straf voor jouw zonden over, en mag jij 
van het duister naar het licht. 

!
8b. Wat is een Bijbelse definitie van de vreze des Heren? 
(antwoord) Het andere team hoeft hier maar één punt van te noemen: 

1. Je hebt altijd angst voor de macht van JHWH God, de Vader, waardoor je altijd ernstig 
moet zijn; het is niet iets om mee te spotten, want Hij is geheel en al rechtvaardig en ook 
vol van genade en waarheid 

2. Vreze des Heren is het begin van alle wijsheid (Psalm 111:10a, Spreuken 9:10) 
3. Vreze des Heren is het begin van alle kennis (Spreuken 1:7) 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9b. Waar zijn Ananias en Saffira nu? 
(antwoord) Daar mogen wij geen uitspraken over doen; JHWH God, de Rechter is de enige die 
mag oordelen. 
(toelichting) Jakobus 4:11–12 zegt: “Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn 
broeder kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over 
de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één 
Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die over de 
ander oordeelt?” 

Romeinen 2:1–3 zegt: “Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die 
anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen 
oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met 
de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen 
doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen?” 
 !
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaan meerdere 
personen uit het vraagstellende team iets zonder woorden uitbeelden, wat het 
andere team probeert te raden.) 
10b. Wat is volgens de pantomime de tweede stap? Het andere team mag voor 
het antwoord niet in de tekst kijken. 
(antwoord) “Werp al uw zorgen op Hem.” !!
11b. Stap 6 spreekt erover dat je vast in je geloof moet staan, of je moet laten sterken door je 
geloof. Hoe doe je dat? 
(antwoord) Wanneer je de Naam van Jeshua de Messias gebruikt, dan ben je je blijkbaar bewust 
van de autoriteit waarop je een beroep doet. Dat wordt ook bevestigd, want de duivel vlucht 
dan, zo belooft de Bijbel. Je kunt er ook zeker van zijn dat de duivel het nog een keer zal 
proberen, dus je moet ook tot het einde moedig blijven vasthouden aan die Naam. !!
12b. Wil je volmaaktheid, bevestiging en een sterk fundament? 
In 1 Petrus 5:6–10 staan de volgende stappen vermeld: 

1. Onderwerp je aan de Heer 
2. Werp al je zorgen op Hem 
3. Word nuchter 
4. Word waakzaam 
5. Weersta de duivel 
6. Sta vast in je geloof 
7. Dan zal de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige 

heerlijkheid, je volmaken, bevestigen, sterkten en grondvesten 
Waar sta jij in dit proces? Bepaal dit voor jezelf en spreek in gezamenlijk gebed naar Jeshua 
de Messias uit dat je de volgende stap wilt zetten, om zo ook de vreze des Heren te mogen 
ervaren.

Pagina �  van �3 3
!
© HuisfeestNetwerk.orgVersie 14-06-2016

http://www.huisfeestnetwerk.org

