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Groeien door verleiding
Deze eerste Bijbelstudie zal gaan over verleiding. Welke verleidingen hebben wij in ons leven en hoe
kunnen we hiermee omgaan? Heel vaak zien wij verleiding als iets negatiefs. Door verleiding komen
we soms op plekken waar God niet wil dat wij ons begeven. Er zijn talloze verleidingen waarmee
satan ons probeert van God af te houden en soms hebben we dat niet eens door. We zijn dan
geneigd om bang te worden voor de verleiding. Maar wat als we dat nu eens recht in de ogen kijken?


Heb je zelf een voorbeeld van een verleiding in je leven? Je neemt jezelf iets voor, maar op
dat moment kom je in de verleiding om toch voor jezelf te kiezen.



Hoe ga je om met deze verleiding?



Wat denk je dat satan met deze verleiding wil bereiken?

Ook in de Bijbel staan voorbeelden van verleiding. Denk maar eens aan Adam en Eva helemaal in het
begin. Ze worden verleidt door satan om van de vruchten te eten. Maar er staat ook een verhaal in
de Bijbel over Jezus die wordt verleidt door satan:
Matteüs 4: 1 - 11
1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef
gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3
Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in
broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet
van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5 Vervolgens nam de duivel
hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem:
‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij
opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7
Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8 De duivel
nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld
in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei
Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen
hem.”’ 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.
In dit Bijbelstuk valt op dat Jezus op drie verschillende manieren wordt verleid, maar Hij loopt niet
weg voor deze verleidingen. Hij gaat de discussie aan en houdt daarmee Satan een spiegel voor.
Satan verleidt Jezus met onvolledige interpretaties van de Bijbel en Jezus spiegelt Satan door de
waarheid er tegenover te stellen. Bijvoorbeeld in vers 6 en 7.


Als je dit Bijbelverhaal leest, wat valt jou hierin op?



Wat vind je van de manier waarop Satan Jezus verleidt?

Dus Jezus gaat de discussie aan met de verleiding, terwijl wij er vaak voor weglopen. In het dagelijks
leven is het goed om na te gaan waarom een bepaalde verleiding jou van God afhoudt.
Uiteindelijk wil Satan dat wij 'doei' zeggen tegen God en voor onszelf gaan. Satan gebruikt allerlei
manieren om ons te verleiden om weg te lopen bij God. Het is goed om daarom uit te zoeken waar
jouw zwakke plekken zitten. Waar ben ik gevoelig voor? Het is ook goed om te weten wat de
gevolgen zijn als je toegeeft aan verleiding.
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Neem jouw eerder genoemde voorbeeld van verleiding in jouw leven. Wat zouden de
gevolgen van het te vaak toegeven aan deze verleiding kunnen zijn?



Op wat voor moment ben jij het meest gevoellig voor verleiding?

Satan heeft maar één doel in zijn bestaan en dat is God irriteren. Hij doet dit door God op zijn
zwakste plek te raken; namelijk ons van hem vandaan halen. God heeft ons enorm lief en satan weet
dat. Daarom zijn wij zijn hoofddoel. Door dit goed voor ogen te hebben, kun je verleiding en zonde
soms ook beter plaatsen. Je kunt bij jezelf nagaan welke patronen in jouw leven vaak voorkomen en
waardoor je tot zonde wordt gedreven. Een paar voorbeelden van patronen kunnen zijn:
1.
2.
3.
4.

Angst. In angstige momenten raak je soms het zicht op de realiteit kwijt.
Vermoeidheid. In vermoeidheid ben je sneller in staat om toe te geven.
Roem. Door roem te verkrijgen wordt je snel verleid om jezelf beter dan de ander te vinden.
Eenzaamheid. Hierdoor kun je gedreven worden om jezelf af te zonderen met alle gevolgen
van dien.
5. Een laag zelfbeeld. Pas op dat je de schepper niet beledigd. Hij heeft jou immers mooi
gemaakt.
Door deze gevoelens kun je als mens soms niet meer helder nadenken en ben je een makkelijke
prooi.


Herken jij een van deze patronen in je leven?

Door deze obstakels bij de bron aan te pakken, geef je Satan minder kans om op jouw zwakke
momenten toe te slaan. Hoe moet hij een verrassingsaanval plegen terwijl jij al weet waar en
wanneer hij toeslaat? Zo kun jij dus groeien door verleiding.
Gebed:
Heer leer mij om mijn zwakheden te kennen en daardoor te groeien. Want mijn hart verlangt ernaar
steeds meer vervult te worden met u.

