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Wanneer wij willen testen hoe warm of koud het is buiten, dan nemen wij een 
thermometer. Wanneer wij ons ziek voelen zijn nemen wij een koortsmeter, en 
eventueel een bloeddrukmeter enz. Hoe beproeven of meten wij de sterkte van ons 
geloof? Dit is de vraag voor vandaag. Hoe meet onze Vader in de hemel het geloof 
van Zijn aangenomen kinderen? 
God beproefde ook zijn eigen zoon. Het is belangrijk te weten hoe en waarom Hij dat 
deed. Daarom lezen wij eerst  Matth.4:1-11. Jezus werd beproefd, maar Hij was niet 
alleen, ook anderen werden in de Bijbel beproefd, om de sterkte van hun geloof te 
meten. Bent u ook al eens beproefd? Wij nemen eerst kortweg twee andere beproefde 
personen.  
 

Abraham 
 
(Gen.22) God stelde Abraham zwaar op de 
proef. Ga naar Moria en offer daar uw enige 
zoon Isaak. Isaak was een jonge man (KJV) 
van rond de veertig jaar! Dit waren stappen in 
geloof van Abraham en hij ging tot het uiterste. 
Dat vertrouwen wilde God zien, en testte het 
geloof van Abraham.  Abraham vertrouwde 
enkele op de woorden van God, en het 
verbond van zijn God over het land en 
nakomelingen. Hij zou nakomelingen krijgen, 
wat er ook gebeuren zou! (Gen.15:18)  God 
had het beloofd. Dat was voor hem voldoende. Is uw geloof rotsvast? Geloof je alle 
woorden van God in de Bijbel? Ben je door God overtuigd dat Gods woorden de 
waarheid zijn? Ja, dan heb je geloofszekerheid!  

Jacob 
(Gen.32:9) Toen zeide Jakob: O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader 
Isaak, HERE, die tot mij gezegd hebt: keer terug naar uw land en naar uw maagschap en 
Ik zal u weldoen  

Jacob was zeer angstig, teruggaan naar zijn land en 
Esau ontmoeten was voor hem een echte kwelling. 
Esau was op dat ogenblik zijn ergste vijand. Esau was 
op weg om hem te ontmoeten. Jacob probeert het zelf 
op te lossen, door eigen inspanningen maakt hij een 
groot geschenk voor Esau als zoenoffer klaar. Dacht het 

probleem zo op te lossen, hij had een groot zelfvertrouwen, helaas! Jacob kon er niet 
meer omheen, door eigen overtuiging, en verschillende (geloofs)- wegen, hij zou Esau, 
na de grote ruzie in de ogen dienen te kijken. Toch was er maar één weg!  Gods weg! 
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Hij reageerde als een mens die God niet vreest, tot hij met Hem wordt geconfronteerd. 
Wie hij het meeste diende te vrezen was zijn eigen God, de Gods van Israël!  
Zo kon God hem niet verder gebruiken, of leiden, iemand die 
leeft met een “gestolen zegen”, als gestolen rijkdom, en een 
slecht geweten. Zijn worsteling was er met plots met God. 
Mankend gaat hij weg na de strijd, doch nu met een 
“ontvangen zegen” na zijn bidden in vertrouwen. Nu zette hij 
stappen in geloof, in de richting van een hatende Esau zonder 
angst! (Gen.33:4) De geloofsoverwinning van Jacob kwam door 
nederigheid, het buigen zevenmaal.  De kussen van Esau 
(Edom, S.A.), na zijn geschenk,  kwamen niet uit het hart. (Cfr. 
Hebr. vert.) De hedendaagse situatie maakt dit trouwens ook 
duidelijk. Dus als het goed kwam tussen God en Jacob, kon het ook normaliseren 
tussen Jacob en Esau. Na zijn beproeving door God kreeg Jacob een nieuwe naam, 
een nieuw leven na beproeving, Israël. God zal Israël weldoen! Zijn geloof werd eerst 
beproefd. 
 

 JEZUS, gods zoon 
 
Matth.4:1-11. Wij kijken eerst even naar de plaats van het gebeuren. Dit was in de 
woestijn, een verblijf van demonen. Een plaats van slangen en schorpioenen, zonder 
water. (Deut.8:15) (Openbar.18:2). Onreine geesten zoeken dorre plaatsen voor rust, 
maar vinden die niet. ( Matth.12:43) Ook allen die het beeld van het beest zullen 
aanbidden en zijn merkteken willen ontvangen, kennen geen rust meer, noch dag noch 
nacht. (Openbar.14:11). 
De duivelse en sluwe strategie tegenover Jezus, en later de demonen en demonische 
werkingen tegenover zijn discipelen bleven niet uit. Bijzonder leerzaam hoe Jezus heel 
wijs reageert, en als voorbeeld voor christenen in de eindtijd, vol misleiding en valse 
predikers.  
 

Een eerste aanval. 
 

Jezus was lichamelijk zwak na deze lange vastenperiode in de woestijn. Menselijke 
zwakheden of ziekelijkheid kan soms een risicovolle tijd zijn. De satan, leider van 
duivelen, verleidt Hem in deze gevoelige situatie tot machtsmisbruik, en wil een 
twijfelgedachte zaaien. “Indien gij Gods zoon” zijt. Verleiding tot nutteloze wonderen. 
Stenen tot brood maken, ware geen voorbeeld voor de discipelen, ook al kon Hij dat 
wel. Wat een verleiding, stenen tot brood maken, kunnen eten, en dan hoeft niemand 
meer te werken voor zijn dagelijks brood. Dit was zeker niet de bedoeling van Jezus. 
Sommigen laten zich zo misleiden en Paulus vermaant hen hun “eigen brood” te eten! 
Wij horen namelijk, dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen, door geen werk te 
verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is; (2 Thess.3:11) 

 
Zo kan de verleiding vandaag luiden als: Indien gij een kind van God zijt, vervul de 
wensen van uw hart! Op die wijze wil hij twijfel zaaien in het hart van de christen, bij een 
teleurstelling. Zijn eerste aanval bij Eva lukte, ze twijfelde plots aan Gods woorden, ook 
over een etenskwestie, en werd ongehoorzaam aan het woord van God. Wij beleven 
tijden van veel dwaalleer, valse christussen, doch wedergeboren christenen kunnen ze 
niet verleiden, ook al hebben die tijden van zwak zijn. (Marc.13:22)  
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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.Matth.4:4 
 

“ Er staat geschreven” Jezus begint met Gods woord. Een soldaat zonder zwaard, of 
het zwaard niet op goede wijze kunnen handteren, is een verliezer!  
Hier vinden wij duidelijk dat de mens bestaat uit een lichaam en een geest. Deze twee 
elementen dienen in evenwicht te blijven in ons aardse leven. Aan eten en drinken is 
hier niets tekort in ons land, integendeel, het lichaam kent  soms overgewicht. Doch hier 
heerst in ons land en Europa, een “geestelijke” hongersnood. De menselijke geest is 
duidelijk ondervoed, uitgedroogd bij gebrek aan Bijbelkennis!  Israël ging ten gronde 
door gebrek aan kennis. (Hos.4:6) (alle woord) Veel mensen hebben geen Bijbelkennis 
en kunnen geen tegenslagen of ongeluk meer verwerken, ze stappen uit het leven, en 
kiezen voor hun graf. Een zelfmoordlijn vervangt geen geestelijk voedsel! Het menselijk 
lichaam is ontstaan uit zaad. Het geestelijk leven van de mens is afgestorven na de 
zondeval door Gods enige gebod te overtreden. 
 
De geest van de mens kan tot leven worden gewekt en 
hersteld. Geboren worden uit water en Geest. Het water 
is Gods woord, het zaad. Gods Geest komt wonen in 
de mens die dat wil, goede aarde, door geloof in het 
zaad, het evangelie. Zie gelijkenis van de zaaier. Wie 
gelooft heeft eeuwig leven! “Ik ben het brood des levens” 
leert Jezus! Wie niet wil geloven krijgt eeuwig verderf! (2 

Thess.1:9).   

 

De tweede verleiding 
 
De duivel gebruikt hier een andere strategie, door met Bijbelteksten, Jezus in 
verlegenheid te brengen, als gij echt de Messias bent dan zal God u beschermen. Hij 
misbruikt daarbij een belofte:  Aan zijn engelen ….zij zullen u beschermen! (Psalm 91:11) 

De duivel gebruikt hier ook de Bijbel, net als zijn religieuze trawanten vandaag. 
Opnieuw een slag met het zwaard, zo geeft Jezus hem een antwoord.  
Er staat geschreven, God niet te verzoeken! De duivel wil er toe komen dat Jezus 
buiten de wil van zijn Vader zou handelen. Het is zonde God op de proef te willen 
stellen en te testen uit eigenbelang!  Onder het verzoeken dienen wij het volgende te 
begrijpen: Een test gebruiken om Gods waarachtigheid en almacht te zien. Het is 
proberen God tot ingrijpen te dwingen. Het lijkt een opeisen van Gods bijstand. Het is in 
feite wonderen van God willen afdwingen. Ga eens stunten! Deze strategie is er ook 
vandaag, wonderen in de naam van Jezus, velen misleiden, en zelf verloren gaan! 
(Matth.7:23)  
 

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en 
zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, 

de uitverkorenen te verleiden. Marc.13:22 
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De derde duivelse strategie tot verleiding  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De duivel geeft nooit op met zijn valstrikken. Hij komt nu met een nieuw voorstel boven 
op een zeer hoge berg, waar hij Jezus op plaatst. Hij toont al de koninkrijken van de 
wereld en de prachtige mooie landschappen. Het is prachtig te kunnen kijken naar alle 
windstreken en uw wereldse macht te kunnen tonen. 
De hoogmoed van de satan ligt nog steeds diep in zijn hart. Alle koninkrijken van deze 
wereld zijn tijdelijk in zijn macht gekomen. Zijn einde nadert, hij gebruikt vandaag een 
andere strategie, namelijk als een gruwelijke mensenmoorder.(1 Petr.5:8) (Joh.8:44). 

Satan wil Jezus wereldmacht terug geven, onder voorwaarde dat Jezus voor satan gaat 
knielen en hem zou aanbidden. Zo zien wij dat de satan een compromis wil sluiten. Een 
verbond in de Bijbel, is een “span” een alliantie, een samen-”spannen”. 
 

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft 
gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap 

heeft het licht met de duisternis? 2 Cor.6:14 

 
Ook vandaag geeft hij succes en macht aan wie hem willen aanbidden. Na de opname 
zal hij zijn religieuze en politieke macht openbaren.  Het gaat om het koninkrijk der 
hemelen, welke op aarde zal worden gevestigd! Hier komt Jezus regeren, en alle knie 
zal buigen voor Hem. (Fil.2:9,10)  
 

Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers 
geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem 

alleen dienen.10 
 

Opnieuw gebruikt Jezus nu Zijn macht over satan. Hij toont ook waarom! Jezus haalt 
een wettekst aan uit Deut.6:13 Hier betekent het aanbidden in zijn context, iets als 
gehoorzamen en dienen. De kracht van Jezus lag in zijn gehoorzaamheid aan de 
Vader. Op deze wijze werd het verzoek van de satan afgewezen.  
Jezus gehoorzaamt zijn Vader als voorbeeld voor ons.  
 

Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de 
duivel, en hij zal van u vlieden. Jak.4:7 
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