Jezus is de ware Messias! Vandaag stelt men regelmatig de
vraag: Wat is echt en wat is vals. Velen twijfelen soms:
wat is waar? Het beproeven van het geld, echt of vals geld
dat kan men door het onder een bepaald licht te houden!

Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het
licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens
hebben. Joh.8:12
Wanneer
men
een
leugen
voldoende herhaalt, via de media
dan wordt het als waarheid
beschouwd door de bevolking.
Dat leerde de
oorlogsgeschiedenis, en het herhaalt zich vandaag opnieuw.
Het goddelijk plan van Jezus was ook de wereldmacht van
satan te ontnemen, welke hij kreeg na de zondeval.
De mensheid heeft een verlosser nodig, en Adam en Eva wisten dit al! Na de zondeval
was de mensheid door de eerste Adam in verval gekomen met een afsterven tot
gevolg. De Tweede Adam is Jezus welke een volledig herstel van de mensheid zal
realiseren, van ziel en lichaam naar het geestelijke. (1 Kor.15:45,46). Jezus handelt
niet eigenzinnig, tegenover al de verleidingen, maar altijd naar Gods wil te vinden in
de Bijbel! Wanneer de mens wel eigenzinnig reageert tegenover misleidingen, komt
hij ten gronde.
Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen
hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw
God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten. Hos.4:6

Ook vandaag wanneer God een dwaling of verleiding zendt, omdat men zich niet wil
bekeren! (2 Thess.2:11) De ongelovige zal de leugen geloven. Adam uit de aarde
geschapen, de Bijbelgetrouwe christen herschapen uit de hemel. (1 Petr.1:3).
Jezus is de Messias, doch voor zijn wederkomst waarschuwde Hij ook voor valse
messiassen, die een grote meerderheid van de mensen zullen misleiden. Opnieuw
heeft men hier ook speciaal licht nodig. Welk licht? De Bijbel! Wie de Bijbel niet wil
geloven leeft in duisternis, onwetendheid. De kenmerken van de ware Messias staan
te lezen in de profeet Jesaja 9:5,6

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
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Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard
en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt
ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift
overleggingen en gedachten des harten;
Als een chirurg zijn scalpel neemt, en u ligt op de
operatietafel, dan vertrouwt u ook helemaal op hem dat
zijn mes voldoende scherp snijd, voor u gaat inslapen!

De eerste misleiding om te weten: Zijt Gij de Zoon van God?
De duivel wilde Hem testen, wanneer Jezus lichamelijk zwak was in de woestijn na zijn
40 dagen vasten. Jezus kreeg honger, een lichamelijke reactie van het vlees.
Blijkbaar was Jezus meer bekend als de zoon van de timmerman. Zoals ook nog
vandaag, velen niet willen geloven dat Jezus is geboren uit de H. Geest!
De duivel wilde wonderen of een teken zien.

En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt,
zeg dan tot deze steen, dat hij brood worde.
Jezus deed later vele tekenen en wonderen, dit was geen reden omdat ze in Hem tot
geloof zouden geloven. (Joh.12:37) (Joh.20:30) Ook de apostelen deden tekenen in
Zijn naam. De Joden verlangden tekenen en de heidenen zoeken het in de
wetenschap. (1 Kor.1:22) De duivel zou zich later in de eindtijd tonen met bedrieglijke
wonderen in de persoon van de antichrist. (2 Thess.2:9,11).

Lucas 4:4 En Jezus antwoordde hem:
Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven.

De duivel wil het broodnodige ontnemen van Gods aangenomen kinderen. Bij dit
eerste conflict neemt Jezus het zwaard des Geestes, het woord van God (Efez;6:17)
Jezus gaf het perfecte wonderlijk antwoord:
Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij
niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat
de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de
mond des HEREN uitgaat. Deut.8:3
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God heeft alles onder controle voor wie zijn vertrouwen stelt op het “Manna”, zoals
met Gods volk in de woestijn! Jezus is het hemelse manna, wie in hem gelooft heeft
eeuwig leven! Zijn volk had geen kennis van het manna niet dat uit de hemel viel. Uw
vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven;

Joh. 6:50 dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt,
opdat wie ervan eet, niet sterve.
De Bijbel moet men opeten, malen en laten verteren! (Op.10:10) (Ezech.2:8)De duivel
probeerde hier al om Gods verlossingsplan met Jezus te verijdelen! Jezus die hier zijn
volk vertegenwoordigde kent die geestelijke strijd. Nog steeds wordt Gods volk nu
bestaande uit wedergeboren christenen uit Joden en heidenen in een kwaad daglicht
geplaatst.

De tweede beproeving
Lucas 4:6 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en

hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil.
Lucas 4:7 Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.
Bij deze beproeving wil de duivel dat Jezus neerknielt en hem aanbidt! De verleiding
ligt hier in de begeerte naar wereldmacht en rijkdom. Zoals vandaag de superrijken
zoeken naar wereldmacht. Blijkbaar heeft hij wereldmacht gekregen, dit is dan de
oude wereldorde totnogtoe! De duivel wilde hier een deal maken. Politieke
machtsoverdracht over alle naties in ruil voor aanbidding!
Vandaag zoekt en streeft de duivel om via de “elite” die
wereldmacht te kunnen tonen of bekend maken aan de
wereldbevolking.
De ganse wereld is in beroering en in chaos vandaag, de
reden? Een voorbereiding tot de antichrist zich als “de”
Messias kan openbaren. Hij wil en dwingt om goddelijk
aanbeden te worden, net zoals Keizer Galigula, in de
tempel te Jeruzalem. Jezus wilde daar niet van horen,
politieke ambities staan niet op de agenda van een
christen.
Jezus volgde heel strikt het plan van Zijn Vader tot een
voorbeeld voor ons. De bedreiging (beproeving) van de valse Messias moet worden
overwonnen!
Lucas 4:8 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven:

Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.
God blijft de autoriteit behouden over zijn ganse schepping. (1 Petr.5:8) De duivel heeft
nog tijdelijk macht en is nog steeds beperkt zoals bij Job 1:11,12. Hij is nog steeds
een gewoon schepsel van God! De toekomst zal dit aantonen. De profeet Daniel zag
de machtsoverdracht aan Jezus over de ganse aarde:
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Daniël 7:13 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken
des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van
dagen, en men leidde hem voor deze; Daniël 7:14 en hem werd heerschappij
gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden
hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn
koningschap is een, dat onverderfelijk is.
DE DERDE BEPROEVING

En hij leidde Hem naar Jeruzalem en stelde Hem op de rand van het dak des
tempels en hij zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan vanhier
naar beneden; Lucas 4:10 want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij
opdracht geven aangaande u om u te behoeden, Lucas 4:11 en: Op de handen
zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.
Jezus werd gebracht op de hoogte van de tempel boven het “Heilige”, daar was een
puntig uiteinde als een vleugel. Dit was de meest zichtbare plaats en het volk zou
toestromen en uitkijken naar die komst.
De tempel stond symbool voor heiligheid en bescherming, dat was zo gekend.
De toenmalige leraars, schriftgeleerden, dachten en leerden dat wanneer de ware
Messias zou komen, hij op de tempel zou komen te staan. Daarna zou de Messias een
grote bevrijding aankondigen aan het nederige volk, ook dat de tijd van hun verlossing
was aangebroken! Deze valse lering werd een traditionele gedachte en goed bekend
onder het volk. Ook hier zien wij een manipulatie van de duivel. Veel van het
hedendaagse Roomse christendom is afgevallen van het Bijbelse gezag. Dit
veroorzaakt veel onwetendheid en bijgeloof bij het volk.
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De Zeloten, verzetsstrijders dachten ook aan een Messiaans wonder voor de
bevrijding, van de Romeinen, maar hun eigen plan was hopeloos. (Cfr.J Flavius).
Dat was de reden waarom de duivel Jezus tot op die plaats bracht. Het volk zou het
wonder van zijn leugen zien. Zo dacht de duivel de opdracht en het verlossingsplan
van Jezus te breken voor de ogen van het ganse volk. Let op de context van de komst
van de Messias.
Wat zeer opvallend is, de satan gebruikt de Bijbel om Jezus te beproeven met verzen
uit Psalm 91:11 Deze verzen zijn bijzonder ook vandaag zeer bemoedigend voor
christenen die hun tempel ongeschonden willen laten. Deze psalm wijst ook in de
richting van de wederkomst van Jezus vandaag.

Psalm 91:11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden
op al uw wegen;12 op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan
een steen stoot.
Op al onze levenswegen krijgen ook wij beschermengelen. Zij bewaken ons als
lijfwachten! Wij dienen in Gods wegen te wandelen en niet eigenzinnig door de rode
lichten te rijden! De duivel maakt misbruik van de Bijbel, om Jezus tot zelfmoord te
leiden. De duivel weet niet alles. Jezus maakt komaf met zijn verzoeking door het
zwaard van de Bijbel. Jezus gaat ook geen lange discussie aan. De duivel laat hier
enkele woorden wegvallen: namelijk “op al uw wegen” ons levenspad.

Gij zult de HERE, uw God, niet verzoeken, zoals gij bij Massa gedaan hebt
Deut.6:16
Wij mogen God nooit verzoeken, testen, of claimen door misbruik van de bijbel, om
wonderen te doen, om een eigen doel te bereiken.
Jezus liet al die verleidingen toe, om zijn discipelen iets te leren! Uiteindelijk kunnen
wij stellen dat deze beproevingen leiden tot een twistgesprek over de Bijbel, waarbij
de duivel het onderspit delft en als verliezer verschijnt en nog zal komen.
Biblespace, 26 nov.2021 https://biblespace.org Vg. R. GAYTANT
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