Les 15: Verleiding

Je kunt dit verhaal vinden in
Mattheüs 4 vers 1 tot 11
Markus 1 vers 9 tot 13
Lukas 4 vers 1 tot 15

Pff, wat is het warm! Jezus loopt in de woestijn. Warm, zand, wilde dieren.
Al veertig dagen loopt Hij daar. ’s Nachts is het koud, erg koud. Hij heeft
honger. Al veertig dagen heeft Hij niet gegeten. Geen mens gesproken. Alleen.
Hij voelt zich leeg, alleen. Veertig dagen geleden had Hij een geweldige ervaring.
Hij stond bij Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabeth, in de Jordaan. Daar
werd Hij gedoopt. Toen Hij uit het water klom, gebeurde er iets bijzonders.
Uit de hemel kwam een duif en ging op Hem zitten. Tegelijk klonk er een stem
“Jij bent Mijn zoon, Ik heb grote vreugde in je”. De liefde van Zijn Vader,
geweldig!
“Jezus, je hebt honger”, klinkt een stem,”als je de zoon
van God bent, zeg dan dat deze stenen brood zullen
worden”.
Jezus kijkt naar de stenen. Ze lijken wel een beetje op
broden, zo rond.
“Nee” denkt Hij “alleen doen wat Mijn Vader me opdraagt” en Hij zegt”In de
bijbel staat dat eten niet het belangrijkste is, maar doen wat God je vraagt is
veel belangrijker.”
En Jezus weet het, dit is een belangrijk moment. Hij hoort bijna de slang bij Eva
in het paradijs: “Heeft God ook niet gezegd dat je van geen enkele boom mag
eten?”. Het lijkt zo goed, maar de Satan wil alleen maar verleiden. Moet Jezus
bewijzen dat Hij de Zoon van God is?
Wat later heeft Satan Jezus meegenomen naar het dak van de
tempel. Als Jezus over het randje kijkt ziet hij de enorme diepte die
voor hem ligt.
“Jezus, als je de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want in
de bijbel staat dat God de engelen zal sturen om je op te vangen. Je
zult je voeten niet aan een steen stoten.”
Nu naar beneden springen, en dan zullen alle geleerden mensen in de
tempel weten dat Hij Gods zoon is! Is dat zijn opdracht? Nee, Jezus
moet gehoorzaam aan Zijn Vader zijn. En rustig klinkt zijn stem:”Gij
zult de Heer, Uw God, niet verzoeken.”
Jammer weer mislukt.
Satan heeft nog één mogelijkheid. Hij neemt Jezus mee naar een hele hoge berg.
Jezus kan van hier uit alle koninkrijken op
aarde zien. “Kijk maar rond, zie je heel de
wereld. Dat kan allemaal voor jou zijn. Je
hoeft maar een ding te doen.

Kniel voor mij, en al deze koninkrijken zullen voor jou zijn.”
NEE! NEE! Knielen voor de Satan, dat nooit! “Ga weg, Satan! Er staat geschreven in
de bijbel: u zult alleen God aanbidden en Hem alleen eren.
Even later staan er engelen om Jezus heen en zorgen dat Hij alles krijgt wat Hij
nodig heeft. Jezus is niet bezweken voor de verleidingen van Satan!!
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Streep de volgende woorden weg!
aanbidden
gewonnen
engelen
honger
verzoeking
verleiding
woestijn
Jezus
brood
stenen
springen
tempel
dak
koninkrijken
koning
Satan
duivel
macht
De letters die overblijven vormen deze
zin: ………………………………………………………………

