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De verzoeker
Een andere naam voor de satan
is "de verzoeker". Hij verzocht
Jezus en hij verzoekt ons.
Wat Jezus betreft, lezen we in
Matth. 4:1-11 het volgende:
1 Toen werd Jezus door de
Geest naar de woestijn geleid
om verzocht te worden door de
duivel.
Bij dit gebeuren waren én de
Geest én de duivel op een eigen
wijze betrokken. Het gebeuren
ging niet buiten de leiding van
de Geest om en bestond in de
verzoeking door de duivel.
Beproeving (door de Geest) en
verzoeking (door de duivel)
waren twee kanten van het
gebeuren.
2 En nadat Hij veertig dagen en
veertig nachten gevast had,
kreeg Hij ten laatste honger.
3 En de verzoeker kwam en
zeide tot Hem: Indien Gij Gods
Zoon zijt, zeg dan, dat deze
stenen broden worden.

De duivel deed een beroep op
Jezus om zelfzuchtig gebruik te
maken van het Messias zijn.
4 Maar Hij antwoordde en
zeide: Er staat geschreven: Niet
alleen van brood zal de mens
leven, maar van alle woord, dat
uit de mond Gods uitgaat.
Uit de antwoorden van Jezus
aan de duivel blijkt, dat men
hem alleen en altijd moet
verslaan met het woord van
God. Hier gebruikt Jezus een
woord uit Deut. 8:3
5 Toen nam de duivel Hem
mede naar de heilige stad en hij
stelde Hem op de rand van het
dak des tempels,
6 En zeide tot Hem: Indien Gij
Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan
naar beneden; er staat immers
geschreven: Aan zijn engelen
zal
Hij
opdracht
geven
aangaande u, en op de handen
zullen zij u dragen, opdat gij uw
voet niet aan een steen stoot.
Bij de tweede verzoeking
beroept de duivel zich op een
woord uit Psalm 91:11 en 12
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De duivel sluit op een sluwe
wijze aan op het eerste
antwoord van Jezus.

geschreven: De Here, uw God,
zult gij aanbidden en Hem
alleen dienen.

Jezus antwoord de duivel met
een woord uit Deut. 6:16 zoals
we lezen in vers 7

11 Toen liet de duivel Hem met
rust en zie, engelen kwamen en
dienden Hem.

7 Jezus zeide tot hem: Er staat
ook geschreven: Gij zult de
Here, uw God, niet verzoeken.

Nadat Jezus stand had gehouden
in de verzoekingen, verschenen
engelen om Hem te dienen. Dat
zal een bijzondere verkwikking
voor Jezus geweest zijn.

Of Jezus werkelijk op de rand
van het dak van de tempel
stond, of alleen maar in een
soort visioen dat weten we niet.
8 Wederom nam de duivel Hem
mede naar een zeer hoge berg
en hij toonde Hem al de
koninkrijken der wereld en hun
heerlijkheid.
9 En zeide tot Hem: Dit alles
zal ik U geven, indien Gij U
nederwerpt en mij aanbidt.

We denken hierbij aan 1 Cor.
10:13 waar staat:
God is getrouw, die niet zal
gedogen,
dat
gij
boven
vermogen verzocht wordt, want
Hij zal met de verzoeking ook
voor de uitkomst zorgen, zodat
gij ertegen bestand zijt.

Ook hier verslaat Jezus de
verzoeker met een woord van
God, namelijk uit Deut. 6:13
zoals we lezen in vers 10:

De verzoeker, de satan, verzoekt
ook ons. Zijn verzoekingen
houden een voorstel in. Hij is
niet zonder meer in staat om ons
tot zondigen te brengen; hij kan
niet anders dan met een voorstel
komen.

10 Toen zeide Jezus tot hem:
Ga weg, satan! Er staat immers

En wij beslissen zelf met onze
vrije wil als wedergeboren en
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nieuwe mensen, of wij op zijn
voorstel in zullen gaan of het
zullen verwerpen. Of wij op
zijn verschillende voorstellen ja
of nee zullen zeggen.

Nee, een verzoeking is een
voorstel van de verzoeker tot
zondigen en voor ons een
gouden
gelegenheid
om
overwinning te boeken.

In ons vlees zitten allerlei
begeerten zoals ook Jacobus
noemt in Jac. 1:14/15

Er staat immers in 1 Cor.
15:57/58

14 Maar zo vaak iemand
verzocht wordt, komt dit voort
uit de zuiging en verlokking
zijner eigen begeerte.
15 Daarna, als die begeerte
bevrucht is, baart zij zonde.
De verzoeker komt dus met
voorstellen, die op onze zondige
neigingen afgestemd zijn. Daar
doet hij een beroep op, en wij
merken dat als wij verzocht
worden, doordat die begeerten
en neigingen ons lokken en aan
ons trekken.
Maar een voorstel krijgen is
natuurlijk niet hetzelfde als
ermee
akkoord
gaan.
Verzoeking is dan ook geen
zonde, zoals zoveel christenen
denken.

Maar Gode zij dank, die ons de
overwinning geeft door onze
Here Jezus Christus.
Daarom,
mijn
geliefde
broeders, weest standvastig,
onwankelbaar.
Omdat God ons door Jezus de
overwinning geeft, daarom
alleen kunnen wij standvastig
en onwankelbaar zijn.
Het is dus van belang om heel
eenvoudig – op grond van het
feit dat God ons de overwinning
door onze Here Jezus geeft:




Standvastig
Onwankelbaar
Ja, volhardend en botweg
"nee" en nog eens "nee" te
zeggen.
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Zeggen we "ja" dan wordt
de begeerte bevrucht en
baart zij zonde.
Zeggen we "nee"dan vindt
er geen bevruchting plaats
en wordt ook geen zonde
gebaard.

Laten we er even aan denken
wat de satan is: hij is een
leugenaar en de vader der
leugen. Heeft het enige zin naar
zijn voorstellen te luisteren?

De God nu des vredes zal
weldra de satan onder uw
voeten vertreden.
Naar de mens gesproken, is het
volkomen ongelooflijk, dat zo
iets
groots
zou
kunnen
gebeuren. Dat zo iets groots kan
gebeuren met een zwak en
zielig mensenkind, dat eens zelf
verslaafd was aan zonde en
satan.

Kunnen we ons trouwens
indenken, dat Hij iets voorstelt,
wat ons gelukkig maakt? Heeft
hij iets goeds te bieden, waar we
wat aan hebben?

Maar rechtgeaarde christenen
geloven de bijbel van kaft tot
kaft, en we gaan er dus allemaal
van uit dat God – die niet liegt –
hier door zijn woord de
waarheid spreekt.

In Romeinen 16:20 vinden we
één van de wonderbaarlijkste
verzen van alle tijden!

Het grote van dit woord is dus
tevens, dat het een waar woord
is.

Het is één van de krachtigste
woorden die er in de bijbel
staan en toch … juist dit woord
is tamelijk onbekend.

Wanneer God de satan onder
uw voeten zal vertreden,
betekent dat niet, dat hij niet
meer zou bestaan of dat hij niet
meer vrij en actief zou zijn in
deze wereld.

Ik heb er nog nooit – voor zover
ik mij herinner – een toespraak
over gehoord. We gaan het
lezen in Rom. 16:20

Eenmaal – in het 1000 jarig
vrederijk – zal hij 1000
gebonden worden, zodat hij de
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mensen niet meer kan verleiden
en tenslotte zal hij in de poel
des vuurs geworpen worden.
Thans echter is hij nog actief en
verleidt hij, misleidt hij, en
schaadt hij de mensen.
Wanneer God de satan onder
uw voeten zal vertreden, wil dat
zeggen, dat zijn verleidende en
misleidende macht wat u betreft
verbroken is, zodat hij niet
langer meer in staat is, om u ten
val te brengen.
Over u heeft hij dan absoluut
geen macht meer.
Zo iets
groots kan alleen maar God
bewerken.
We herhalen nog een keer dit
woord:
De God nu des vredes zal
weldra de satan onder uw
voeten vertreden.
Dat is kernachtige taal. Dit zal
gebeuren. Daar bestaat geen
twijfel over.
Hier is geen
sprake van "misschien". Er
staat dat God Zelf het zal doen.

Er staat ook bij dat het niet iets
is, dat 20 of 30 jaar zal duren,
voor het zover is. Nee, er staat
dat dit weldra gaat gebeuren.
In een andere vertaling staat
zoiets als "haastig" maar hier
staat "weldra", iets wat spoedig
zal gebeuren.
Het betekent ook niet, dat u min
of meer tegen de macht en het
werk van satan beschut zult
worden. Nee, er staat dat de
satan onder uw voeten – zoals
de
Staten
Vertaling
het
weergeeft die vrij zuiver uit de
grondtekst vertaalt – dat de
satan
onder
uw
voeten
verpletterd zal worden.
Dat is weer zo'n krachtig woord.
Dus dit hele vers is positief,
kernachtig en waar. Er is niets
geen twijfel in te vinden wat
Gods kant betreft.
Misschien zit u vol twijfels dat
zo iets kan gebeuren, dat zoiets
groots zal gebeuren, maar de
bijbel is daar helemaal niet
onzeker over.
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En nu een belangrijke vraag in
dit verband. Hoe kan zoiets
gebeuren? De gemakkelijkste
manier om het antwoord hierop
te vinden is, door eerst het
tegenovergestelde te vragen,
namelijk: hoe komt het, dat de
satan zoveel macht over de
mensen heeft??
Deze macht heeft hij, doordat
hij de mensen verleidt om zonde
te doen. En als dan de zonde
gedaan is, klaagt hij hen dag en
nacht aan. Dan hebben we een
kwaad
geweten
gekregen,
waardoor wij onze vrede,
blijdschap en vrijmoedigheid
dreigen te verliezen.
Maar hoe krijgt hij ons toch
zover,
dat
wij
zoiets
verwerpelijks als zonde doen?
Op welke wijze beweegt hij ons
om in zijn lokaas te bijten?
Daar is maar één goede
verklaring voor, namelijk deze,
dat hij de kunst verstaat, om ons
in de waan te brengen, dat
hetgeen waartoe hij ons verleidt,
groot en waardevol is.

Hij weet dus de dingen groot en
begerenswaardig in onze ogen
te maken. Wat is dus de manier
om hiervan verlost te worden?
Het antwoord is ons al min of
meer in de mond gelegd.
Wanneer wij duidelijk gaan
verstaan, dat alles, waartoe de
satan ons verlokt en verleidt en
alles wat hij te bieden heeft,
klein en nietswaardig is, ja …
nog minder dan niets … iets
minderwaardigs, een eeuwig
verlies, dan raakt de satan zijn
verleidende macht over ons
kwijt.
Nogmaals: wanneer wij het
inzicht hebben gekregen, dat
alles, waartoe de satan ons wil
verleiden en alles wat hij te
bieden
heeft,
klein
en
nietswaardig is, ja … nog
minder dan niets … iets
minderwaardigs, een eeuwig
verlies, dan raakt de satan zijn
verleidende macht over ons
kwijt.
Jezus zei van de satan in
Johannes 10:10
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De dief komt niet dan om te
stelen, te slachten en te
verdelgen. Ik ben gekomen,
opdat zij leven hebben en
overvloed.
Als dat licht over ons
persoonlijk leven gaat schijnen,
dat alles wat satan te bieden
heeft iets minderwaardigs en
een eeuwig verlies is, dan heeft
satan vanzelfsprekend zijn
macht over ons verloren. Dan
heeft God de satan onder onze
voeten vertreden.
Wie houdt van een eeuwig
verlies?
Wie wil graag zijn
geluk verliezen? Wie verlangt
er naar pijn en verdriet.
Over het algemeen komt een
mens alleen tot zonde, doordat
hij
blind
is
voor
de
werkelijkheid en iets groots ziet
in datgene waartoe hij verzocht
wordt. En dat is het wezen van
de verzoeking.
Hoe komt een muis in de val?
We plaatsen een val, we doen er
een stukje kaas in maar het is
een val. De muis ruikt de
heerlijke 40+ kaas.Daar praat de

satan graag over als het om
verzoekingen gaat. Maar hij
praat niet over de val.
Hoe vangt een hengelaar een
vis? Hij doet een vette worm
om een haakje en dan maar
wachten tot de vis er in bijt.
Het aantrekkelijke voor de vis is
de worm; hij ziet namelijk de
haak niet. Maar hapt hij, dan is
hij gevangen.
Hopelijk heeft u nu meer geloof
gekregen in dit door en door
positieve woord in Romeinen
16:20
De God nu des vredes zal
weldra de satan onder uw
voeten vertreden. Ere zij God!

