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Het leven van Christus 
Hoofdstuk 4/16: De verzoeking van Christus 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/  
NL-vertaling: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977) 
Vertaling door M.V. Update 18-12-2015 (versie zonder invulvragen) 

 

Satans strategie 
Het verslag over de verzoeking wordt gevonden in Mattheüs 4:1-11 (ook in Lukas 4:1-13 en Mar-
kus 1:12-13). Er worden drie specifieke verzoekingen beschreven door Mattheüs en Lukas: 
 
1) De eerste verzoeking – Bevelen dat stenen broden worden (Mattheüs 4:2-4) 
Satan wil niet dat wij leven naar het woord en de wil van God 
Hoe lang vastte Christus in de barre wildernis (Mattheüs 4:2)? 40 Dagen en 40 nachten! Gedurende 
die tijd at de Heer helemaal niets (Lukas 4:2). Hoe werd de fysieke toestand van de Zoon des Men-
sen beschreven (Mattheüs 4:2)? Hij kreeg tenslotte honger.  
Valt Satan ons dikwijls aan in tijden van zwakte en vermoeidheid? Is het verlangen naar voedsel 
een zondig verlangen? Was het Gods wil dat Christus hongerig was? Vergelijk Mattheüs 4:1 – Je-
zus werd geleid naar deze plaats van beproeving door de duivel. Maar God de Vader zou niet toe-
staan dat Christus zou omkomen in de wildernis (vergelijk Mattheüs 4:11).  
Satan wist dat Christus de bekwaamheid had om tot stenen te spreken zodat ze omgezet zouden 
worden in broden (Mattheüs 4:3 – de duivel wist wie de Schepper was!) Er is voor leven echter iets 
belangrijkers dan voedsel. Lees Deuteronomium 8:1-3: “… om u te laten weten dat de mens niet 
alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt”. 
Belangrijker is Gods wil te doen. Als we de Heer voorrang geven, zal Hij zorg dragen voor al onze 
fysieke noden (Mattheüs 6:33). 
 
2) De tweede verzoeking – Zich van de tempel gooien (Mattheüs 4:5-7) 
Satan wil niet dat wij de Heer onze God vertrouwen 
Hoe wordt Jeruzalem beschreven in Mattheüs 4:5? De heilige stad. Het “hoogste gedeelte van de 
tempel” (SV: “tinne van de tempel”) was mogelijk het gedeelte van de tempel gekend als de Zui-
lengang van Salomo die een overkraging had over de Kedronvallei (of ravijn) en keek neer op een 
diepte van 150 meter.  
Josephus de Joodse historicus, die in de eerste eeuw na Chr. leefde, gaf de volgende beschrijving 
van dit hoogste gedeelte: 

“Als één bouwwerk onder de zon het verdient vermeld te worden, dan is dit het wel. Want ter-
wijl de kloof al zo diep was en het ieder die zich voorover boog om naar de bodem te kijken be-
gon te duizelen, was de hoogte van de zuilengang die over de kloof liep van die aard dat als ie-
mand van het dak van de zuilengang, vanuit een dubbele hoogte dus, naar beneden keek, het 
hem zwart voor de ogen werd en zijn blik de peilloze diepte niet kon bereiken” (Ant. XV, 11, 5 
in de versie Ambo/Amsterdam-Kritak/Leuven, 1997). 

Verbaast het u dat de duivel de Schriften citeerde (Mattheüs 4:6)? Verbaast het u dat Satan ook zei: 
“ER STAAT GESCHREVEN”? Kan u denken aan voorbeelden van hoe Satans kinderen vandaag 
(Johannes 8:44; 1 Johannes 3:10) bezig zijn met het citeren van de Bijbel en het verdraaien van de 
Schriften tot hun eigen vernietiging (2 Petrus 3:16)?  
Lees Psalm 91 (de Psalm van waaruit Satan citeerde). Leert deze Psalm dat God hen die Hem ver-
trouwen zal beschermen en bevrijden? Wat is het verschil tussen God vertrouwen en God ver-
zoeken? Als Christus het advies had gevolgd van de duivel in Mattheüs 4:6, zou dat dan geloof (= 

http://www.middletownbiblechurch.org/
http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm


 2

doen wat God zegt) zijn of aanmatiging (= iets gewaagds doen wat u nooit gezegd werd te doen)? 
Satan wou dat het leek op vertrouwen terwijl het helemaal geen vertrouwen was! Kan u aan enkele 
voorbeelden denken? 
 
3) De derde verzoeking – Duivel aanbidden (Mattheüs 4:8-10) 
Satan wil niet dat wij alleen God aanbidden 
Was het Gods plan voor de Heer Jezus Christus om alle koninkrijken van de wereld te besturen 
(Openbaring 11:15; Daniël 7:13-14; Psalm 2:8)? Ja. Was het Gods tijd voor de Messias om te heer-
sen over al deze koninkrijken (Johannes 18:36 – bemerk de word “nu”)? Nee!  
Alhoewel Christus Satans aanbod afwees, zal er een toekomstige dag komen waarop dit aanbod zal 
aangenomen worden door een andere man (Openbaring 13; en vergelijk Johannes 5:43). Lees Deu-
teronomium 6:13-15. Alleen God verdient onze aanbidding en liefde en vrees. Kan u denken aan 
voorbeelden waarbij mannen of vrouwen een compromis aangingen met het kwaad om zo macht en 
positie te verwerven? 

(1) De eerste verzoeking – Bevelen dat stenen broden worden 
Satan wil dat we onze fysieke noden boven onze geestelijke noden stellen, terwijl God wil dat 
we Hem eerst zoeken waarna Hij zorg zal dragen voor al onze noden (Matt. 6:33). 
(2) De tweede verzoeking – Zich van de tempel gooien 
Satan wil dat we God verzoeken door te doen wat Hij ons nooit zei te doen, en door dan dwaas 
te denken dat God zal ingrijpen en ons zal beschermen. God wil gewoon dat we Hem vertrou-
wen en doen wat juist is. 
(3) De derde verzoeking – Duivel aanbidden 
Satan wil dat we hem aanbidden en eren om een hogere positie of stand te krijgen in het leven, 
maar gelovigen horen nooit voor iets neer te buigen behalve voor de Heer onze God. Hij alleen 
verdient en vraagt onze hartsgrondige trouw. Wij moeten niet zoeken vooruit te komen ten koste 
van het verlaten van God en van wat juist is.  

Laat ons nu leren hoe de overwinning te behalen, net zoals de Heer Jezus dat deed! 
 

Christus’ overwinning 
Toen de Verzoeker tot de eerste Adam kwam had hij succes en zegevierde volkomen (Genesis 3:1-
6). Toen de Verzoeker tot de laatste Adam kwam (1 Korinthiërs 15:45), faalde hij miserabel en 
werd verslagen (Mattheüs 4:1-11). De eerste Adam werd verzocht in een aards paradijs (Genesis 
2:7-15); de laatste Adam werd verzocht in een barre wildernis (Markus 1:12-13). De eerste Adam 
kon vrij eten van “elke boom in de hof” (Genesis 2:16); de laatste Adam was verhongerd (Mattheüs 
4:2). De nederlaag van de eerste Adam bracht wee en oordeel over alle mensen (Romeinen 5:12-
21); de overwinning van de laatste Adam bracht hoop en bemoediging: 

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, 
maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde” (Hebreeën 
4:15; vergelijk Hebreeën 2:17-18) 

Hoe versloeg Christus de Satan? Verkreeg Hij de overwinning door bovennatuurlijke krachten als 
de Zoon van God? Steunde Hij op Zijn goddelijke almacht om de duivel op de vlucht te drijven? 
Als Christus Zijn goddelijke krachten had gebruikt om de duivel te verslaan, dan zou dat erg ont-
moedigend zijn voor elke gelovige die ook Satans aanvallen moet tegenstaan: 

“Het is geweldig dat Jezus de overwinning behaalde over Satan, maar heel erg dat er geen hoop 
is voor mij. Tenslotte ben ik God niet en ik heb geen bovennatuurlijke krachten – hoe kan ik dan 
ooit de duivel overwinnen? Ik ben zeker geen partij voor de Satan!” 

Maar dit is niet wat de Bijbel leert. De Heer Jezus maakte geen gebruik van Zijn bovennatuurlijke 
en goddelijke krachten om de duivel te verslaan – Hij confronteerde Satan als een mens (vergelijk 
Jezus’ citaat in Mattheüs 4:4: “de mens zal niet van brood alleen leven”), en dat geeft een grote 
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hoop en bemoediging voor elke gelovige. Wij kunnen overwinnen op dezelfde manier als Jezus de 
overwinning behaalde! Wij kunnen de Satan weerstaan zoals Christus deed! Wij kunnen precies 
doen wat Hij deed! Ja, de verzoeking van Christus was een wonderlijke demonstratie van dat de 
mens, wandelend in de Geest, vertrouwend en gebruik makend van Gods Woord, meer dan 
een partij is voor Satan! 
De duivel is een grote vijand. We mogen zijn macht niet onderschatten. Hij tracht ijverig de gelovi-
gen te verzoeken en te vernietigen (zie 1 Petrus 5:8), net zoals hij erop uit was Christus in de wil-
dernis te pakken. Hoe weerstond Christus de Satan? Hoe kan ik Satan overwinnen? 

In Jakobus 4:7 wordt de gelovige een belangrijk gebod gegeven: 
“Bied weerstand aan de duivel” 

Het woord “weerstaan” betekent “tegenstaan”. God zegt ons nooit bang te zijn van de duivel. Wie 
zou er bang van moeten zijn? Zij die God niet vrezen – zie Mattheüs 10:28; 1 Petrus 2:17.  
God zegt ons nooit weg te vluchten van de duivel. Waarvan moeten we wel wegvluchten (zie 2 
Timotheüs 2:22; 1 Timotheüs 6:10-11; 1 Korinthiërs 6:18; 10:14): van “de begeerten van de jeugd”, 
“geldzucht”, “hoererij” (vergelijk Genesis 39:12), en “van de afgodendienst”. 
God vertelt ons dat we de duivel moeten weerstaan en dat hij dan van ons zal wegvluchten. Zie 
Jakobus 4:7: “Weersta de duivel en hij zal van u wegvluchten”.   
Zoals een gelovig kind eens zei: “Wanneer Satan aan mijn deur klopt, dan vraag ik God aan de deur 
te komen, en als de duivel God ziet, dan vlucht hij weg!” 

Vluchtte de duivel weg van Christus (Mattheüs 4:11)? “Toen liet de duivel Hem gaan”. 
Jakobus 4:7 zegt ook: “Zo onderwerp u dan aan God”. Het woord “onderwerpen” betekent “mijn 
plaats innemen ONDER God, me realiserend dat Degene die BOVEN MIJ staat mijn Heer en mijn 
Opperbevelhebber is waaraan ik moet gehoorzamen”. Zo staat dan ook in 1 Petrus 5:6 het bevel: 
“verneder u dan onder de krachtige hand van God”. Gelovigen moeten STAAN in die nederige, 
onderdanige plaats ONDER God! Eens u in die plaats bent, verroer u dan geen millimeter! Blijf op 
uw plaats! Blijf daar gewoon staan! 
1 Petrus 5:9 zegt ons dat we de duivel moeten weerstaan “vast in het geloof”. Het “geloof” is het 
pakket van waarheid dat we geloven, namelijk het Woord van God. Wij moeten standvastig zijn in 
het geloof, staande op het Woord van God.  
Als ik op de juiste plaats sta, staande ONDER GOD en OP HET WOORD, dan is er niets wat 
Satan kan doen, behalve de terugtocht nemen en wegvluchten (in de hoop een gelovige te vinden 
die niet staat onder God en op het Woord, opdat hij hem kan verslinden – 1 Petrus 5:8). 
Lees Efeziërs 6:11, 13, 14. “Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt hou-
den tegen de listige verleidingen van de duivel … 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God 
aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand 
kunt houden. 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borsthar-
nas van de gerechtigheid” 
In vers 13 wordt het woord “weerstand” gebruikt. Welk woord wordt vier  maal herhaald in deze 
verzen (dit is het sleutelwoord als het erop aan komt Satan te weerstaan)? 

Vers 11-  stand 
Vers 13- weer- stand 

Vers 13-  stand 
Vers 14-  stand 
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Hoe hield de Heer Jezus STAND tegen de duivel? 

 
 

 
 

 

 
Mattheüs 4:1-11 

De gehoorzame Heer Jezus werd geleid 
door de Heilige Geest (Lukas 4:1) en stond 
stevig op Gods Woord. 

 
“Toen liet de duivel Hem gaan” 

Duivel  
Mattheüs 4:11 

 
 

 

De Duivel weerstaan betekent 2 dingen: 
1) STAAN ONDER God (Hem vertrouwen, 
gehoorzamen, naar Hem kijken om ons te 
helpen de Satan te overwinnen: “vragen dat 
God de deur opent” zoals dat kind deed. 
2) STAAN OP Gods Woord (geloven wat 
God zegt en doen wat God zegt). 
 

RESULTAAT: 
Duivel      

De Duivel vlucht weg – Jakobus 4:4 
 

WAARSCHUWING 
1) Ga nooit weg van God! 
2) Ga nooit weg van Gods Woord. Als u dat 
doet zal Satan u krijgen!!! 
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Hoe hield Eva NIET STAND tegen de duivel? 

Genesis 3:1-6 (1 Tim. 2:14; 2 Kor. 11:3) 

 

 
 
Eva hield niet stand! Zij ging weg van haar 
goede en veilige positie (en zij was geen 
partij voor Satan). 
 

DE DUIVEL VALT AAN 
                                     Duivel 
“Is het echt zo dat God gezegd heeft …?” 
Genesis 3:1. (“Komaan, vertrouw toch niet 
wat God gezegd heeft!”) 

 
 

Hoe hield Petrus NIET STAND tegen de duivel?  
Laten we kijken naar 2 voorbeelden: 

1) Mattheüs 16:21-23 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
DE DUIVEL VALT AAN 

                                         Duivel 
Zie Mattheüs 16:23 
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2) Lukas 22:31-32, 39-46, 54-62  

 

 
 
 
EERST SLIEP HIJ, 
LATER VERLOOCHENDE HIJ! 

 
DE DUIVEL VALT AAN 

                                    Duivel 
Zie Lukas 22:31: “gezift door Satan” 

 

 
 

2 Petrus 3:16-18 
In zijn laatste brief moedigde Petrus alle gelovigen 
aan om standvastig te staan op de Schriften, zich te 
onderwerpen aan de God van het Woord: 

 

 

GROEI IN GENADE:  
Verneder uzelf ONDER God en realiseer u 
dat Hij alles is en u niets. Ik ben geen partij 
voor Satan, maar mijn grote God is dat wél! 
Daarom moet ik me onderwerpen aan Hem 
en moet ik mijn gepaste plaats innemen 
ONDER Zijn Heerschap. 

 
Duivel 

                 Hij loopt weg! 
 

GROEI IN KENNIS: 
Groei in de kennis van Christus en Zijn 
Woord en STA daarop! Satan heeft dan 
geen andere keuze dan te vluchten! Verdraai 
de Schriften niet zoals de onstandvastigen 
die beschreven werden in 2 Petrus 3:16-17. 
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Herinner u: de gelovige die in de Geest wandelt (STAAT ONDER GOD), en die vertrouwt op het 
Woord van God (STAAT OP HET WOORD), is meer dan een partij voor Satan! 
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