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Doel van dit gesprekspapier
We willen samen nadenken over de pogingen van Satan om ons te verleiden.

Methode
De achtergrond van de studies van dit jaar wordt gevormd door het boek Doelgericht Leven van Rick
Warren, ISBN 90-6353-413-2. Eventueel zijn “dag” 26 en 27 te lezen als achtergrond. Interessant is dat
“verleiding” hier besproken wordt in het kader van onze geestelijke groei. Zelfs deze dingen “moeten
medewerken ten goede…..!”

Gebed
Ontmoeting met elkaar
 Waar denk je aan bij “verleiding”?
 Hoe zou het komen dat velen bij het woord “verleiding” bijna automatisch denken aan verleidingen
op het terrein van de seksualiteit?
 Noem eens een paar dingen waarin voor jou zelf een stuk verleiding zit.

Bezinning vanuit de Bijbel
 Lezen: Genesis 3: 1 – 8
1. Welke stappen onderneemt de duivel om Eva te verleiden?
2. Herken je dit patroon ook in je eigen leven? Zo ja, vertel eens……
 Lezen: Genesis 39: 7 – 12
3. Welke verleiding komt hier op Jozef af? Waarom zou hij op deze manier gevlucht zijn?
4. Zou het voor ons zin hebben om bepaalde dingen (programma’s/situaties/mensen) te ontvluchten?
 Lezen: Deuteronomium 4: 19; 1 Koningen 11: 3; 2 Koningen 21: 9
5. Het Oude Testament spreekt vooral over de verleiding van het dienen van andere goden. De gedachtenwereld van de omgeving oefent grote aantrekkingskracht uit. Voor welke “goden” en “machten” moeten
wij op onze hoede zijn?
 Lezen: Mattheüs 24: 3 – 14
6. In het Nieuwe Testament worden we gewaarschuwd voor de verleiding van valse profeten en nepverlossers. De gevaarlijkste zijn wel die met een vroom jasje (b.v. Galaten 1: 6-9, 3: 1-5). Op welke
manier zie je dit gevaar in de geschiedenis en om je heen? Heb je hier zelf ook mee te maken?
 Lezen: Romeinen 16: 17 – 20
7. In de gemeente van Rome is verdeeldheid vanwege het als christen al dan niet leven overeenkomstig de
(belangrijkste) Joodse spijswetten. De één gaat prat op z’n ‘vrijheid’, de ander verbreekt de
gemeenschap door veroordeling en afwijzing (Romeinen 14: 1 – 15: 13). Paulus spreekt over het gevaar
van onenigheden en verleidingen vanwege deze kwestie.
Hoe moest men in Rome reageren op deze gevaren? Wat heeft dit ons te zeggen?
 Lezen: Handelingen 5: 1 – 11
8. Wat voor soort verleiding komen we hier tegen? In wat voor vormen kom je zoiets vandaag tegen?
 Lezen: 2 Timotheüs 4: 10
9. Noem eens een aantal redenen voor kerkverlating in onze tijd. Spreek je wel eens met mensen die op het
punt staan de kerk de rug toe te keren? Waarom wel/niet? Wat zou je kunnen zeggen/doen?

 Lezen: Jacobus 1: 5 – 8
10. Jezus had het ten opzichte van zijn leerlingen nogal eens over “kleingeloof”. Twijfel doet mensen op
twee gedachten hinken. De verleiding is groot om dan ook “twee heren te gaan dienen” en “van twee
walletjes te eten”. Hoe ga jij met die verleiding om?
 Lezen: Mattheüs 6: 25 – 34
11. Welke verleiding komen we in dit gedeelte tegen?
12. Hoe gevaarlijk is deze verleiding in het licht van Mattheüs 13: 22?

Verdieping
Als het gaat om verleidingen, dan denken we in eerste instantie aan al die dingen die ons ongehoorzaam
maken aan wat de HERE van ons vraagt. Het gaat daarbij niet alleen en niet allereerst om verleiding tot
bepaalde zonden. Het grootste gevaar is dat we bij God vandaan raken. Daarmee verliezen we ook het zicht
op het doel van ons leven. Het gevaar is niet alleen dat we het kwade doen, maar vooral dat we het goede
nalaten.

13.
14.
15.

Lezen: Mattheüs 4: 1 – 11
Wat valt je op in deze pogingen van Satan om Jezus te verleiden?
Wat valt je op in de manier waarop Jezus op de verleidingen reageert?
Wat kunnen wij hiervan leren voor onszelf?

 Lezen: Efeze 6: 10 – 20 en Mattheüs 6: 13
16. Wat leer je hieruit over het weerstaan van de Boze?
17. Bespreek de uitspraak van Luther: “We kunnen niet voorkomen dat vogels over ons hoofd vliegen, maar
we kunnen ze er wel van weerhouden een nest in ons haar te bouwen.” Met andere woorden: we kunnen
de duivel er niet van weerhouden gedachten in ons te laten opkomen, maar we kunnen er wel voor
kiezen die gedachten niet te koesteren en ze niet in daden om te zetten.
18. Bespreek de stelling: “Elke verleiding vormt een mogelijkheid het goede te doen”.
 Lezen: Galaten 5: 22-23
19. Rick Warren geeft heel mooi aan dat bij de ontwikkeling van elke positieve eigenschap verleidingen
doorworsteld moeten worden. Wat liefde inhoudt leren we wanneer het ons zwaar valt iemand lief te
hebben. Wat blijdschap is leren we door verdriet heen. Vrede bewaren leer je onder gespannen
omstandigheden. Enz.
Probeer dit bij de genoemde “vruchten van de Geest” eens te doordenken en vul dingen in vanuit je
eigen omstandigheden. Bedenk: Wij worden gevormd juist door verleidingen heen! Zie b.v. Jacobus 1:
2-4, 12.

Dankgebed en voorbede
Zingen
Gezang 463: 1, 4, 5
O Heer, die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

februari 2005 – L.C. Buijs

Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart.

