HET LEVEN VAN JEZUS LES 5  SATAN VERLEIDT JEZUS
MATTHEÜS 4:1-11

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen erkennen dat enkel Jezus rechtvaardig genoeg was om de straf
van hun zonden te dragen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





De plaats en de manier waarop Jezus verleidt werd te beschrijven.
Te verklaren waarom God toeliet dat Jezus verleidt werd door satan.
Drie manieren op te sommen waarop satan Jezus verleidde.
Beschrijven hoe Jezus satans verleidingen beantwoorde.

Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.’
Meteen lieten ze hun netten liggen en volgden hem.

TOEPASSINGEN





Toon berouw en vertrouw op Jezus’ dood voor de vergeving van je zonden.
Haat zonde net zoveel als Jezus dat deed.
Weersta verleidingen door de leugen van de zonde te beantwoorden met de waarheid van Gods
Woord.
Vertrouw erop dat Gods volmaakte plan beter is voor jou dan de beloften van de zonde.

JEZUS ROEPT ZIJN DISCIPELEN
Lees Mattheüs 4:12-25
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VOLGENDE WEEK
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND

De periode van verleiding begint (Mattheüs 4:1-2)
Het begin van hoofdstuk 4 is verrassend: “Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om
verzocht te worden door de duivel.” Jezus had net de meest merkwaardige en publieke getuigenis afgelegd
over Zijn bediening en identiteit als de Messias. Hij was toegerust en bevolen door God voor Zijn toekomstig
werk. Maar in de plaats van Hem er op uit te sturen om te prediken en wonderen te verrichten, koos God
ervoor om het karakter van Zijn Zoon te beproeven door toe te staan dat Hij verleidt zou worden door satan.
Alhoewel God nog nooit iemand verleid heeft tot zonde (Jac.1:13), beproeft God de gehoorzaamheid van hen
die Hem toebehoren zodat ze in rechtvaardigheid kunnen groeien. God beproefde de volmaakte
rechtvaardigheid van Zijn Zoon door toe te laten dat Hij rechtstreeks verleidt werd door satan.

Eerste verleiding (Mattheüs 4:3-4)
Toen Jezus lichamelijk het zwakst was, kwam satan en verleide Hem driemaal. Alhoewel Jezus doorheen de
veertig dagen werd verleidt (Luk.4:2), geven zowel Mattheüs als Lukas deze drie specifieke verleidingen weer.
In de eerste verleiding trachtte satan Jezus te verleiden tot ongehoorzaamheid aan Zijn Vader door Zijn honger
te stillen. Satan verzocht Hem: “Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden” (Matt.4:3).
Satan twijfelde niet of Jezus Gods Zoon was of aan Zijn macht om stenen in broden te veranderen. Hij poogde
Jezus te verleiden tot ongehoorzaamheid. Satan trachtte Jezus onderdanigheid aan Zijn vader te ondermijnen
door Hem aan te moedigen om eerder Zijn vlees te bevredigen dan te luisteren naar Zijn Vader. Het bedrog in
satans pleidooi zat in haar eenvoud. De Zoon verdiende het werkelijk om brood te eten en gezond te blijven.
Maar indien de Zoon zou twijfelen aan het goede plan van de Vader om Hem naar de woestijn te leiden om te
vasten zou de Zoon gediskwalificeerd zijn en verlossing nooit verkregen worden.
Jezus antwoordde satans verleidingen met de Schriften. Jezus haalde Deuteronomium 8:3 aan: “dat de mens
niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.” Jezus’
antwoord toont aan dat Hij satans ware motieven doorzag. Satan verleidde Jezus om niet te vertrouwen op
Gods plan zoals Hij dat heeft geopenbaard in Zijn Woord. Jezus antwoord stopte satans verleiding onmiddellijk.
Jezus wist dat het bevredigen van God belangrijker is dan zijn buik. Zijn enige nood was het gehoorzamen van
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De ware aard van Jezus’ gehoorzaamheid wordt zelf nog indrukwekkender wanneer we ons richten op Zijn
lichamelijk lijden. De Heilige Geest leidde Jezus naar de woestijn van Judea, een heet, verlaten en dor gebied
ten Oosten van de Dode Zee. Jezus vastte gedurende “veertig dagen en veertig nachten” waarbij Hij niet enkel
gemeenschap had met Zijn Vader, maar ook verleidt werd door satan (Luk.4:2). Tijdens deze periode van
lichamelijk lijden en verleiding bleef Jezus vertrouwen op Zijn Vader voor voldoening en kracht om de
verleiding te weerstaan. Terwijl Jezus het verdiende om bij Zijn Vader in de hemel te zijn, was Hij op aarde en
leed hij verschrikkelijk veel honger. Een ontrouwe zoon zou zulk een lijden verkeerd interpreteren en de
wijsheid van zijn Vader, de zalving van de Heilige Geest en Zijn bediening als Messias in twijfel trekken. Indien
Jezus niet werkelijk de Zoon van God zou zijn geweest, zouden de intense omgeving, de vreselijke honger en de
voortdurende geestelijke strijd op zijn minst enige vorm van ongehoorzaamheid naar boven hebben gehaald.
Aan het einde van de veertig dagen vatte Mattheüs Jezus’ lichamelijk lijden samen door eenvoudigweg te
zeggen dat Hij “ten slotte honger” kreeg (4:2). De Zoon had geleden maar niet toegegeven aan satans
verleidingen.
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In het Evangelie naar Mattheüs schrijft de apostel om zijn publiek te overtuigen dat Jezus de beloofde Messias
is en ze Hem moeten volgen. In hoofdstuk 1 geeft Mattheüs zowel Jezus’ wettelijk recht op Davids troon als
Zijn goddelijke oorsprong weer. In hoofdstuk 2 laat Mattheüs zien dat Jezus de Messias is die de profetieën
vervult en ofwel aanbeden of veracht zal worden. In hoofdstuk 3 wijst Mattheüs naar Jezus’ identiteit
doorheen Gods voorspelde profeet Johannes en door de doop van Jezus. Misschien is de meest dramatische
getuigenis van Jezus’ identiteit die van de vader zelf: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen
heb!” Van zodra de Vader het karakter van de Zoon kenbaar maakte vanuit de hemel, beproefde Hij Zijn
karakter op aarde door Hem te leiden naar de woestijn om verleidt te worden. Doorheen deze periode van
verleidingen groeide Jezus in gehoorzaamheid en onderdanigheid aan Zijn hemelse Vader, waarmee Hij bewees
dat Hij daadwerkelijk Zijn welbehagende Zoon was. Door Jezus’ volmaakte rechtvaardigheid kon Hij de straf
dragen van zondaren toen Hij stierf op het kruis.

Gods geboden – niet eten! Jezus vertrouwde erop dat de Vader Zijn noden kende en daarin zou voorzien.
Gehoorzaamheid aan Gods Woord was noodzakelijker voor het leven dan voedsel.
Tweede verleiding (Mattheüs 4:5-7)
Gefaald in zijn eerste poging, probeerde satan nogmaals om Jezus te verleiden om tegen God te zondigen.
Deze keer trachtte satan om Jezus Gods bereidheid om Zijn Zoon te beschermen uit te testen. Na Jezus naar
het hoogste punt van de tempel te hebben gebracht, stelde hij aan Jezus voor dat Hij zichzelf van deze hoogte,
die uitzag op de Kidronvallei, naar beneden zou werpen (Josephus, een oude Joodse geschiedkundige, gaf aan
dat dit een val van 140 meter zou betekenen). Satan probeerde de Schriften te gebruiken (Ps.91:11-12) om
Jezus te overtuigen dat, omdat Hij de Zoon van God was en God beloofde om hen die op Hem vertrouwen te
beschermen, God zou voorkomen dat Hij te pletter zou vallen op de rotsen. Satan wilde dat Jezus Gods
autoriteit zou usurperen door de vader in een positie te plaatsen waarin Hij Zijn Zoon zou moeten redden.

Derde verleiding (Mattheüs 4:8-10)
Satans derde poging om Jezus te verleiden zat verscholen in een schaamteloos aanbod om alle koninkrijken van
de wereld. Na Jezus naar “een zeer hoge berg” te hebben gebracht en Hem “al de koninkrijken van de wereld,
met hun heerlijkheid” te hebben laten zien, zei satan tegen Jezus: “Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij
aanbidt” (4:8-9). Satan bood aan Jezus al de macht en autoriteit die de Vader aan Hem had beloofd, zonder dat
Hij zichzelf zou moeten verloochenen en laten verwerpen en kruisigen. Het enige wat Jezus moest doen was
God onttronen, Zijn eigen verlangens verhogen en satan aanbidden. Al sinds zijn val verlangde satan ernaar om
aanbeden te worden. Hij kon zich geen grotere overwinning bedenken dan dat hij de aanbidding van de
Schepper kon afkopen door Hem in ruil Zijn eigen schepping aan te bieden.

De verleidingen stoppen (Mattheüs 4:11)
Satans dwaze pogingen om Jezus onderdanigheid aan Gods wil te dwarsbomen faalden volledig. De Zoon had
de duivel weerstaan en toen “liet de duivel Hem met rust” (Matt.4:11). Terwijl de gevallen engelen de
aanwezigheid van de Heer verlieten , stuurde de Vader engelen om Hem te dienen. (De Bijbel geeft niet aan
hoe de engelen Hem dienden, maar hoogstwaarschijnlijk brachten ze Hem voedsel.) De onwankelbare
gehoorzaamheid van de Zoon werd beloond toen Zijn Vader zicht over Hem ontfermde. Als de Zoon zou
hebben geluisterd naar satans voorstellen, zou Hij Zijn relatie met de Vader hebben verloren. In de plaats
daarvan vertrouwde de Zoon de Vader alle zorg toe en richtte Hij Zijn aandacht op Zijn enige ware nood, Zijn
Vader gehoorzamen en aanbidden.
Conclusie
Dat Jezus de verleidingen van satan weerstond in de woestijn laat Zijn volmaakte onderwerping aan Zijn Vader
zien. Voor Zijn beproeving had de Vader bekend gemaakt dat Zijn Zoon Hem behaagde. Jezus bleef Zijn Vader
behagen, zelfs terwijl satan Hem probeerde te verleiden tot ongehoorzaamheid. Jezus’ volmaakte
gehoorzaamheid laat zien waarom Hij alleen de straf van zondige mensen op zich kon nemen. Omdat Jezus
niet toegaf aan de verleidingen van satan, kunnen berouwvolle zondaren vertrouwen op Jezus als het offer
voor hun zonden.

HET LEVEN VAN JEZUS LES 5  SATAN VERLEIDT JEZUS

Jezus bood weer weerstand tegen de verleiding van satan en bleef toegewijd gehoorzaam aan Zijn Vader.
Jezus zou op een dag alle koninkrijken van de wereld bezitten, maar pas wanneer Zijn Vader ze aan hem gaf.
Voordat Hij opnieuw de Schriften zou aanhalen gebood Hij satan om weg te gaan: “Ga weg, satan!“ (Mat.4:10).
In de plaats dat de Schepper Zijn schepping zou aanbidden, oefende de Schepper alle macht uit over Zijn
schepping. Daarna reageerde Jezus door Deuteronomium 6:13-14 te citeren: “De Heere, uw God, zult u
aanbidden en Hem alleen dienen” (Mat.4:10). Jezus wou noch satan, noch Zichzelf aanbidden. In de plaats
daarvan onderwierp Hij zichzelf aan de wil van Zijn Vader en vertrouwde erop dat Zijn Vader voor Zijn geliefde
Zoon zou zorgen.
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Jezus doorzag de leugen in satans argument. Hij haalde opnieuw het boek Deuteronomium (6:16) aan toen Hij
satan antwoordde: “Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken” (Mat.4:7). Jezus
wist dat vertrouwen op God niet hetzelfde was als God op proef stellen. Vertrouwen op God is steunen op Zijn
kracht en wijsheid om stand te houden. God op proef stellen is je eigen kracht en wijsheid gebruiken om God
te dwingen om op een bepaalde manier te handelen. Een gehoorzame en onderdanige Zoon zou Zijn Vader
nooit dwingen om Zijn karakter te tonen door Zijn eigen wil op te leggen. Jezus zou God nooit van Zijn gezag
roven.

MOEILIJKE WOORDEN
Usurperen
Verleiden

Door overmacht zich toe-eigenen.
Overhalen tot iets kwaads.

INTERESSANTE WEETJES

(Bron: www.holyhome.nl)
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Het Kidrondal is de afscheiding tussen de stad Jeruzalem en de Olijfberg. De Heer Jezus trok vaak door het
Kidrondal, wanneer Hij door de Gouden Poort naar de Tempel ging, of wanneer Hij de Olijfberg beklom, waar
Hij gewoon was de nacht door te brengen, of als Hij naar Bethanië ging, naar het huis van Zijn vriend Lazarus. In
ieder geval is het zeker dat Hij het dal doortrok aan de vooravond van Goede Vrijdag, nadat Hij de zaal, waar Hij
het laatste avondmaal gehouden had met Zijn discipelen, verlaten had en naar Gethsemane ging en later
opnieuw, nadat Hij door Judas was verraden en weggevoerd werd naar het huis van de hogepriester Kajafas. In
het Kidrondal bevinden zich ook vier oude graven, waarvan men aanneemt, dat dit de graven zijn van Absalom,
Josafat, Zacharias en Jacobus. De stijl waarin deze graven gebouwd zijn laat echter zien dat zij stammen uit de
Hellenistische periode, zodat ze waarschijnlijk door particuliere families zijn opgericht. Volgens de traditie is het
Kidrondal het dal, waar het laatste Oordeel zal plaatsvinden. Deze overtuiging maakt daarom van het Kidrondal
een enorme dodenstad, waar joden, christenen en mohammedanen begraven willen worden.
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Kidron vallei of Kidrondal

BIJBELLES

INLEIDING
Ben jij ooit verleid om nog een koekje te nemen, nadat je mama nee had gezegd? Of ben je ooit in de verleiding
geweest om te liegen als je wist dat je in de problemen zou geraken wanneer je de waarheid zou vertellen? Het
is erg moeilijk voor een mens om niet te zondigen, vanwege zijn zondige natuur. Vandaag leren we over een
man die volledig God gehoorzaamde. Hij was op elke wijze volmaakt, waar Hij ook ging kon Hij de verleiding
weerstaan, zodat Hij de Vader behaagde. Laten we eens zien wat er gebeurde toen Jezus op Zijn zwakste
moment door satan zelf verleid werd.

HET LEVEN VAN JEZUS LES 5  SATAN VERLEIDT JEZUS

BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wie leidde Jezus de woestijn in om op de proef te stellen?
We zien dat God Zijn Zoon de woestijn in leidde door de Heilige Geest. Dit is dezelfde Heilige Geest die
net op Jezus was neergedaald tijdens Zijn doop.
 Wie kwam er om Jezus op de proef te stellen en te verleiden?
De Bijbel zegt dat de duivel of de verzoeker kwam en Jezus op de proef stelde.
 Wat voor lijden ervoer Jezus, toen Hij verleidt werd?
Jezus had net gevast voor 40 dagen en 40 nachten en was hongerig (4:2). Ondanks de honger zegt de
Bijbel ook dat Hij in de woestijn, waar het heet en droog is, verleid werd.
 Wat was de eerste beproeving van Jezus?
Satan verzocht Jezus om ongehoorzaam te zijn aan de Vader door Zijn honger te stillen (4:3).
Doorheen de beproeving, kon Jezus voor voldoening en kracht op Zijn Vader vertrouwen. Als satan
Jezus kon aanmoedigen om Zijn macht te gebruiken om brood voor Zijn maag te maken, dan zou
Jezus’ onderdanigheid tot de Vader in vraag gesteld kunnen worden.
 Hoe kon Jezus zo een beproeving weerstaan?
We zien dat Jezus de beproeving van satan beantwoorde met de Bijbel. Hij citeerde Deut.8:3: “De
mens leeft niet alleen van brood, hij leeft ook van elk woord dat de Heer spreekt” (Matt.4:4). De enige
nood van Jezus was het gehoorzamen van Gods opdracht – niet het eten!
 Wat was de tweede beproeving van Jezus?
Dit maal moedigde satan Jezus aan om Gods gewilligheid, om Zijn Zoon te beschermen, te testen.
Nadat Jezus meegenomen was naar het hoogste punt van de tempel, stelde satan voor dat Jezus
zichzelf hier van af wierp. We zien hier dat satan zelfs de Bijbel gebruikt om Jezus over te halen om
Gods autoriteit te testen (Ps.91:11-12). Als God degene die op Hem vertrouwen beschermt, zou Jezus
zeker God kunnen vertrouwen om Hem te redden van het neerstorten op de rotsen.
 Hoe kon Jezus deze beproeving weerstaan?
Jezus gebruikte weer het Woord om satans beproeving te weerstaan. Hij citeerde Deut.6:16: “Stel hem
niet op de proef” (GNB) of “U mag de HEERE, uw God, niet op de proef stellen” (HSV) (Matt.4:7). Jezus
vertrouwen in God vereiste niet dat Hij de Vader moest testen.
 Wat was de derde beproeving van Jezus?
Na Hem op de top van een berg gebracht te hebben, verleidde satan Jezus door Hem alle koninkrijken
van de wereld aan te bieden. Alles wat Jezus maar hoefde te doen was het aanbidden van satan. Jezus
zou moeten stoppen met het aanbidden van God en satan moeten aanbidden.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Periode van verleiding begint (Matt.4:1-2)
Eerste verleiding (Matt.4:3-4)
Tweede verleiding (Matt.4:5-7)
Derde verleiding (Matt.4:8-10)
Periode van verleiding eindigt (Matt.4:11)




Hoe reageerde Jezus op deze beproeving?
Voordat Jezus voor de derde maal de Bijbel citeerde, gaf Hij satan om weg te gaan (4:10). Aangezien
Jezus Gods Zoon was, had Hij alle macht die nodig was om satan weg te zenden. Jezus reageerde toen
door Deut.6:13-14 te citeren: “Heb ontzag voor hem, vereer hem, zweer alleen bij zijn naam” (4:10).
Jezus wilde noch satan aanbidden, noch Zichzelf dienen. In plaats daarvan gehoorzaamde Hij volledig
Zijn Vader.
Hoe werd Zijn gehoorzaamheid beloond?
De Bijbel zegt dat God voor Jezus zorgde door engelen te sturen die voor Zijn noden zouden zorgen.
Wat voor bewijs gaf de gehoorzaamheid van Jezus aan God?
Jezus’ trouwe gehoorzaamheid bewees dat Hij werkelijk de Zoon was waarin Hij Zijn welbehagen had.
Hij was volledig rechtvaardig en deed alles wat Hij kon om Zijn Vader te eren met gehoorzaamheid.

SAMENVATTING
Na Zijn doop leidde de Heilige Geest Jezus in de woestijn. In de woestijn vastte Jezus voor 40 dagen en 40
nachten. Toen Hij erge honger had, werd Jezus geconfronteerd met en beproefd door de duivel. Satan
probeerde hier om Jezus te verleiden om God op drie verschillende gelegenheden ongehoorzaam te zijn. Maar
Jezus luisterde niet naar satan. Bij iedere poging antwoorde Jezus satans beproevingen met de Bijbel. Jezus had
getrouw Gods Woord gebruikt om de beproevingen te weerstaan. Zijn verlangen om Zijn Vader te behagen,
zou niet overwonnen worden door Zijn verlangen om Zichzelf te behagen. Jezus wordt gezien als volmaakt
zijnde op alle manieren, altijd gehoorzaam aan Gods opdracht.
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God is heilig en Hij haat zonde. Jezus is God en ook Hij haat zonde. Aangezien satan de vijand van God en Zijn
kinderen is, verlangt hij dat gelovigen God niet gehoorzamen. Net als Jezus kunnen wij beproevingen en
verleidingen weerstaan door Gods Woord te gebruiken. Tegen de waarheid van Gods Woord heeft satan geen
macht. Wij zouden de zonde moeten haten, zoals Jezus het haat en ernaar verlangen om God te gehoorzamen
in alles wat we doen. Omdat Jezus volledige gehoorzaam was door niet te zondigen en door te vertrouwen op
Gods volmaakte plan voor Zijn leven, kunnen wij als zondaren vertrouwen in Zijn dood voor de vergeving van
onze zonden. Zijn zondeloosheid laat Hem toe om volmaakt te zijn en de enige Verlosser van de wereld.
Berouw tonende over onze zonden en op Hem vertrouwen is de enige manier dat ook wij de Vader kunnen
behagen. Wat deed Jezus weerstand naar de beproevingen bewijzen? Dat Hij werkelijk de welgevallige Zoon
van God was.
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CRÈCHELES
Jezus had zich door Johannes de Doper laten dopen. Zo liet Hij zien dat Hij altijd wou luisteren naar Zijn Vader.
God had vanuit de hemel gezegd dat Jezus Zijn lieve Zoon was. Maar God had nog andere plannen voor Jezus.
Hij leidde Hem naar de woestijn. Een hele warme droge plek vol met zand. Het lijkt wel een grote zandbak. Je
vindt er bij na geen eten of drinken. Jezus liep daar veertig dagen rond in deze hitte zonder te eten. Hij wilde
liever bidden met Zijn Vader, dan eten.

Dat vond satan geen leuk antwoord. Hij bedacht snel een nieuwe list. “Zeg Jezus”, zei hij, “kom eens even mee
met mij, ik weet nog een leuk plekje.” Hij nam Jezus mee naar het hoogste punt van de tempel. Toen ze
allebei daar stonden zei satan: “Zegt God niet dat Hij Zijn Zoon altijd zal beschermen? Waarom spring je dan
niet naar beneden zodat Zijn engelen je kunnen opvangen?” Satan wilde dat Jezus van de tempel zou springen,
maar Jezus antwoordde hem opnieuw. Hij zei: “God zegt ook dat je Hem niet mag uitdagen, je mag God niet
zomaar uittesten.”
Dat antwoord had satan niet verwacht. Hij werd wat zenuwachtig en nam Jezus mee naar een zeer hoge berg.
Van op die berg konden ze alle koninkrijken zien. Satan wilde geen spelletjes meer spelen en zei onbeschaamd:
“Kijk Jezus, als jij mij aanbid, krijg ja al die koninkrijken van mij.” Satan wilde dat Jezus hem zou aanbidden!
Maar Jezus werd boos en zei: “ga weg satan, je weet dat je alleen maar God mag aanbidden.” Satan ging weg.
Hij had Jezus niet kunnen verleiden want Jezus bleef luisteren naar Zijn Vader.
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Terwijl satan weg ging, stuurde God Zijn engelen om Jezus te verzorgen. Van al die tijd in de woestijn zonder
eten en daarbij die verleidingen van satan, was Jezus erg moe geworden. Hij was uitgeput. Daarom stuurde
God Zijn engelen om te zorgen voor Zijn Zoon. God had Jezus in de woestijn geleid om te laten zien dat Jezus
altijd naar Hem zou luisteren, maar Hij had Hem geen seconde alleen gelaten. God is altijd bij Zijn kinderen en
zorgt steeds voor hun.
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In de woestijn was er nog iemand anders. Iemand die niet zo graag had dat Jezus luisterde naar Zijn Vader. Hij
was een sluwe gemenerik, het was satan! Satan was ook naar de woestijn gekomen en hij had een plannetje
bedacht dat zeker en vast zou slagen. “Ik zal Jezus wel verleiden om naar mij te luisteren”, dacht hij bij zichzelf.
Langzaam ging hij naar Jezus toe en probeerde Hem uit te dagen. “Zeg Jezus”, zei satan, “je zult wel honger
hebben, waarom maak je van deze stenen geen broden? Of ben je misschien niet de Zoon van God?” Satan
was heel gemeen, hij wist dat Jezus honger had en hij wist ook dat Jezus, als Hij echt wou, broden kon maken
van de stenen. Maar Jezus doorzag zijn plannetje en zei: “luisteren naar God is belangrijker dan luisteren naar
je buik!”

MEMORIEVERS
Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie vissers van mensen
maken.’ Meteen lieten ze hun netten liggen en volgden hem.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 1).
Knip 8 vissen uit papier, groot genoeg om gedeelten van het vers op te schrijven. Deel het vers op in acht
gedeelten en schrijf deze gedeelten op de vissen. Stop de vissen in een hoed of doos en laat de kinderen er een
vis uit vangen. Plak dit met kneed gom op het bord (of vind een andere manier dat de vissen weer van het bord
gehaald kunnen worden voor het volgende gebruik). Laat de kinderen vissen vangen totdat ze op zijn en laat
hen de vissen in de juiste volgorde ‘zwemmen’. Eventueel kun je ook met magneten werken en vishengeltjes
maken met aan het uiteinde van het touw een paperclip. Voor meer uitdaging kun je het vers ook opdelen in
kleinere stukken, vergeet dan niet meer vissen te maken.

Getest en goed bevonden
Nadat ingenieurs zorgvuldig een bouwwerk hebben ontworpen, gaan ze het testen om te zien of de constructie
het ook werkelijk kan houden en bestand is tegen de krachten waarvoor het ontworpen is. Neem enkele
blokken van schuimplastiek (styrofoam) mee en stapel er twee of drie op elkaar. Leg aan de kinderen uit dat elk
van de verleidingen van Jezus Zijn kracht controleerde. Plaats een zwaar voorwerp bovenop de blokken, om te
zien of de blokken blijven staan. Wanneer je doorheen elke verleiding onderwijst, voeg je een zwaarder
voorwerp aan de stapel toe. Eindig de les door de vraag te stellen, “Zou Jezus mij kunnen dragen, met al dat
gewicht van zonde?” Een Christen is iemand die erop vertrouwd dat Jezus sterk genoeg is om de zonde van
hem aan het kruis te dragen. Het heel gemakkelijk om te zien dat andere dingen bovenop de blokken geplaatst
worden, maar er is geloof voor nodig om ons zelf aan Christus toe te vertrouwen. Als je de blokken van te
voren getest hebt, kun je op de blokken gaan staan om te laten zien dat ze jouw gewicht kunnen dragen.
Christus heeft Zijn kracht bewezen door de verleiding in de woestijn te weerstaan, door zelfs verleiding te
weerstaan tot aan de dood aan het kruis en uiteindelijk op te staan uit de dood. De vraag is, “Zullen wij Hem
met ons leven vertrouwen?”
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Verleiding
De Schrift is duidelijk dat we allemaal op verschillende wijze verleid of verzocht worden (1 Kor.10:13). Kinderen
daar en tegen zijn zich niet altijd bewust van de aard, verloop en uitkomst van de verleiding. Om hen voor te
bereiden voor de les kun je wat tijd nemen om met hen verleiding te bespreken. Jac. 1:12-15 en 1 Joh.2:15-17
geven goede inzichten in de werking en oorsprong van verleiding. Help de kinderen om te bepalen wat voor
dingen hen verleiden. Verleiding maakt dat zonde altijd aantrekkelijk is. Verleiding biedt altijd iets aan wat het
niet geven. Vraag de kinderen wat zei denken te moeten doen wanneer ze verleidt worden om te zondigen.
Vandaag zullen we leren van de Meester, die op allerlei wijze verleid werd, maar nooit zondigde (Heb.4:15).
Laat een aantal kinderen proberen om een lus door een gebogen en verdraaid ijzerdraad te laten gaan, zonder
dat de lus de draad raakt. Laat toe dat ze twee of drie maal het draad mogen raken. Geef hen een smallere lus
of een meer gebogen draad en laat iemand proberen om het einde te halen zonder het draad te raken. Maak
het zo dat niemand het haalt. Gods norm van gerechtigheid is zoals dit, Hij kan zelfs een enkele zonde niet
accepteren. Kunnen de kinderen zich inbeelden dat het leven doorgaan zonder ook maar eenmaal te zondigen?
Alleen Jezus zou dit kunnen doen, zoals we straks in de les zullen zien.
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IJSBREKERTJES

1-2-3 poster
Hang grote vellen papier aan de muur met de nummers 1, 2 en 3 er op geschreven. Wanneer je spreekt over de
eerste verleiding van Jezus, versier dan nummer 1 met stenen en brood (dit kun je maken uit papier, proppen
papier of echte steentjes en broodkorsten opgeplakt). Bij nummer 2 plak je een uitgeknipte man (Jezus) boven
aan het cijfer, net alsof hij bovenaan de tempel staat. Bij nummer 3 teken of plak je een stadgezicht (met een
kasteel) om een koninkrijk te realiseren. Gebruik dit als visueel hulpmiddel of illustratie.
Omgaan met verzoekingen
De verzoeking van Jezus in de woestijn is een historische gebeurtenis die niet alleen opgeschreven is zodat we
kunnen leren hoe we met verzoekingen om moeten gaan, maar eerder om ons Jezus’ volmaakte zondeloosheid
en Zijn waardigheid om zondaren te verlossen, te laten zien. Toch zet Christus een voorbeeld voor ons neer om
te volgen. Neem enige tijd na de les om de eigenschap van verzoeking met de kinderen te bespreken en hoe
Jezus hierop reageerde. Satan verdraaide de waarheid van de Bijbel om vervolgens Jezus te verzoeken, hij
schonk tijdelijk voldoening met eeuwige gevolgen, hij ondermijnde Gods goedheid en voorzienigheid. Jezus
reageerde met de waarheid van de Schrift en met getrouwe gehoorzaamheid. Welke verzoekingen en
verleidingen komen de kinderen tegen, waarom zijn deze aanlokkelijk? Welke waarheden vanuit de Bijbel zijn
op hen van toepassing? Hoe zouden zij reageren? Zie ook 1 Kor.10:13 voor meer studie en bespreking.

Vertrouwen tegenover Verleiding
Geef elk kind een kopie van het blad “Vertrouwen tegenover verleiding.” Laat hen de onderste helft van het
blad afknippen en elk woord uitknippen. Daarna moeten ze elk woord op de leg plaatsen plakken. Wanneer de
woorden op de juiste wijze geplakt zijn, zullen de kinderen de omschrijving voor vertrouwen en verleiding
kunnen lezen.

KNUTSELACTIVITEITJES
Zal hij slagen voor de test?
Toen Jezus de woestijn inging om verleid te worden, wordt de lezer geconfronteerd met de vraag, “Zal hij
slagen voor de test?” Verdeel de kinderen in twee groepen. Kies van elke groep een vertegenwoordiger om een
aantal testen uit te voeren, b.v. vangt de bal, balanceer een tak, spring over een touw, etc. Een groep kan

HET LEVEN VAN JEZUS LES 5  SATAN VERLEIDT JEZUS

Op de proef gesteld
Geef elk kind een kopie van het blad “Op de proef gesteld.” Kopieer dit eventueel op iets steviger papier. Laat
de kinderen langs de zijden van het vierkant knippen en daarna langs de stippellijn van de hoek aan de
rechterzijde naar het midden. Doe voor hoe het vierkant naar binnen te vouwen langs de lijnen van hoek tot
hoek, door dit goed te plooien. Vouw eerst op de dikke lijnen en herhaal dit met de lijn die tot aan het midden
geknipt was. Laat de kinderen zien hoe ze de driehoek moeten plooien met Matt.4:10 aan de bovenkant van de
driehoek waar het zegt, “Hier plakken.” Dit maakt het vierkant in een driedimensionale piramide vorm. Lijm dit
nog niet vast op dit moment! Laat de kinderen eerst hun vierkant vlak neerleggen. Denk met hen na over
ideeën over wat ze kunnen tekenen bij elke van de beproevingen. Geef de kinderen tijd om illustraties in elk
van de driehoeken te tekenen. Let wel op dat ze in de juiste driehoek de juiste beproeving tekenen en dat ze zo
tekenen dat het niet op de kop is wanneer de driehoek in de piramide is gevouwen. De verzen die op elke
driehoek staan, vermelden de reactie van Jezus op elke beproeving. Wanneer alle illustraties af zijn, laat je de
kinderen lijm op de aangegeven plaats plakken om de piramide ineen te kunnen steken. Gebruik de piramide
dingen van de les te herhalen.
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KNUTSELWERKJES

alleen een punt verdienen als hun vertegenwoordiger slaagt voor de test. Jezus is de enige persoon die de
zonden van de wereld kon dragen. Vandaag leren ze over een grote test die Jezus kreeg aan het begin van Zijn
bediening. Laten we eens zien of Hij is geslaagd voor de test.

Woestijn schildering
Hang een groot vel (behang)papier aan de muur en laat de kinderen hier een woestijn landschap op tekenen.
(Onderzoek eventueel eerst hoe de woestijn, waar Jezus heen ging, er uit zag.) Je kunt de kinderen misschien
alleen met bruin en zwart laten kleuren om het droog en kaal te laten lijken. Oefen daarna de 40 dagen en
nachten door de nacht en dag af te wisselen met een zon en een maan (afbeeldingen of versierde papier
bordjes aan een stokje kunnen hiervoor gebruikt worden). Dit landschap kan gebruikt worden bij een sketch,
visueel hulpmiddel bij de les of als illustratie.
De zondige en de smetteloze
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Lees na de les verschillende stukken uit de Bijbel die specifieke zonden aan het licht brengen. Verdeel het bord
in twee helften en schrijf boven de ene helft “mensen” en boven de ander helft “Jezus.” Vraag de kinderen hun
hand op te steken wanneer ze ooit deze specifieke zonde begaan hebben. Zet een teken op het bord voor elke
hand die opgestoken was. Wanneer je zo doorheen verschillende teksten bent gegaan, zal de ene helft van het
bord vol staan met zwarte tekens. Dit stelt de wereld en de harten van elk persoon voor (Rom.3:23). Alleen
Jezus had een smetteloos leven en daarom kon alleen Jezus het volmaakte offer voor zonden zijn. Een Christen
is iemand die God gevraagd heeft om zijn zondig hart voor Christus’ gerechtigheid om te ruilen (2 Kor.5:21).
Hebben zij hun zonde gezien? Hebben zij een verlangen naar de gerechtigheid van Christus?
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Beproefd en getest
De Bijbel getuigt van Jezus’ absolute gehoorzaamheid aan de Vaders wil. Hoewel Hij verzocht was op velerlei
manieren, was Hij zonder zonde (Heb.4:15). Voordat je de les geeft, kun je de kinderen herinneren aan de
realiteit van sommige verleidingen door een poppenspel te geven. Introduceer een handpop en geef deze
duidelijke instructies, b.v. hij moet direct naar school wandelen zonder te spelen. Laat dan een aantal andere
handpoppen of situaties hem verleiden en afleiden, b.v. enige kinderen die met de bal spelen, snoep in de
etalage van de winkel, een interessant boek, etc. Betrek de kinderen in de verleiding door de pop te laten
vragen wat zij zouden doen. Vandaag zullen we verleidingen tegen komen die Jezus mee geconfronteerd werd
en hoe Hij hierop reageerde.
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OP DE PROEF GESTELD
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VERTROUWEN TEGENOVER VERLEIDING
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SATAN VERLEIDT JEZUS
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 4:1-11

MEMORIEVERS
Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie
vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten liggen
en volgden hem.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Wie leidde Jezus naar de woestijn om verleidt te worden? ___________

 40 DAGEN EN 40 NACHTEN

 50 DAGEN EN 50 NACHTEN

 7 DAGEN EN 7 NACHTEN

 HEEL ZIJN LEVEN

 Satan verleidde Jezus door hem te verzoeken om Zijn honger te stillen
door stenen om te vormen tot __________ .


Satan probeerde nogmaals om Jezus te verleiden door Hem uit te dagen

 Satan verleide Jezus voor de derde maal door Hem alle koninkrijken op
__________ aan te bieden.
 Jezus gebruikte __________ __________ om de verleidingen te
weerstaan.
 God stuurde _________ om te dienen naar Jezus nadat satan Hem had
verlaten.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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om Gods bereidheid om Hem te __________ te testen (vers 6).
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 Hoe lang vastte Jezus?
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KLEURPLAAT 1
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