Schriftlezing: Gen. 3:1-6, Matth. 4:1-11, Jak. 1:1-18
Tekst: Matth. 6:13. Thema: HC52-127. En leid ons
niet in verzoeking… Zingen: Ps. 66:4 en 10, Ps.
35:1, Gez. 5:7,8 en 9 , Ps. 118:3 en 7, Ps. 17:4
Hoofdpunten van de preek
De Heere leert ons dat we óók Gods bewaring in
verzoeking net zo dagelijks nodig hebben als brood
en vergeving.
1 Het gebed (v&a 127)
Met ‘en’ verbindt de Heere ons levensbehoeften
zelfs aan elkaar. Alle drie krijgen ze plaats in dit
gebed waarin het gaat om de Vader (Naam/Rijk/wil).
Leidt God ons in verzoekingen? Nee, Hij verzoekt
niet(Jak.1). Verzoeking is dat je verleid wordt om te
zondigen, het doel en de werkwijze van Satan.
We hebben God nodig om niet in verzoeking te
komen óf om eruit verlost te worden. God kan ons
wél beproeven om ons geloof te versterken.
Ook dit gebed bidden we in meervoud: ‘ons.’ We
bidden samen met, of voor andere kinderen van de
Vader die met dezelfde verzoeker te maken hebben.
2 Zwakkelingen (127 a)
De geschiedenis van de mensheid is vol van
mensen die denken dat ze sterker zijn dan de
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verzoeking. Gen. 3. toont ons dat we zelfs onze
begeerte niet de baas zijn.
De verzoekingen buiten ons, sluiten 1 op 1 aan op
de begeerte in ons. Wat een concrete verzoeking is,
kan voor iedereen verschillen. Het is belangrijk om je
persoonlijke zwakte te kennen.
3 Doodsvijanden (127 b,c,d)
Wij moeten vaak door schade en schande
ontdekken dat we verstrikt zijn.’ Satan weet ons met
zijn geschiedenislange ervaring makkelijk te vangen.
Satan is ‘doodsvijand’ nr. 1. Als mensenmoordenaar
van den beginne is hij uit op je ondergang. Het is
van groot belang om alles op hem te onderzoeken.
Neutraal terrein is r niet. We leven in bezet gebied.
4 Geestkracht (127 e, f)
De Heere weet dat wij onszelf niet uit de verzoeking
leiden. Daarom leert Hij ons bidden. Een belijdenis
van onze zwakte en een uiting van vertrouwen.
Jezus werd in de woestijn verzocht. Hij hanteerde
het zwaard van de Geest – het woord van God – en
de verzoeker liet Hem los. Door de kracht van
Christus’ Geest kunnen we volharden.
In Christus zijn wij meer dan overwinnaars en door
Zijn Geest wederstaan we de duivel. En als we toch
bezwijken? ‘Ik heb voor u gebeden.’

