Schriftlezing: Lukas 4:1-13 Kerntekst: Luk. 4;1-2a
Thema: De verzoekingen van de woestijn.
Zingen: Ps. 63:1 en 5, Ps. 56:5, Ps. 25:2 en 4,
Gebed des Heeren7,8 en 9, Ps. 91:5

Jezus mislukt niet door Zich te bewijzen. Hij heeft
genoeg aan Gods belofte dat Hij zal zorgen. Jezus
vast om zich helemaal te richten op God. Dat is zijn
dagelijks brood.

Hoofdpunten van de preek
Gods Zoon werd mensenkind. Een nieuw begin. De
vraag is: blijft Jezus trouw? De Geest leidt Hem naar
de woestijn om door de duivel verzocht te worden.

Macht en eer
Macht en eer. Daar doet een mens heel wat voor.

Woestijn
De woestijn is een naar en hard gebied, waar de
duivel huist.
De mens geworden Zoon van God mag niet, zoals
de eerste mens mislukken, wanneer de duivel
verzoekt. Jezus mag ook niet falen, als Israël in de
woestijn.

De duivel troont Jezus mee naar een hoog
uitzichtpunt en toont Hem alle koninkrijken. Die zijn
voor Jezus, als Hij maar de duivel aanbidt.
De duivelse verzoeking om niet eerlijk te zijn, je
principes opzij te zetten om wat te bereiken. Macht
en eer zijn gevaarlijk voor ons.
Voor Jezus niet. Hij wil geen koning zijn, zonder
kruis. Hij zal niet overwinnen zonder strijd.

De duivel wil uiteendrijven, daarom verzoekt hij ons.
Om ons te hulp te komen in onze verzoekingen,
wordt Jezus in alle dingen verzocht.

Godsdienst
‘Als God bestaat, dan…’ voor deze duivelse
gedachte is zelfs een goddeloze gevoelig. Laat God
Zich maar bewijzen.

Brood
Wie honger heeft, wil eten. Jezus heeft na 40 dagen
vasten – om Zich helemaal te richten op God en Zijn
taak – honger. Hij is echt mens!

De duivel voert Jezus mee naar het hoge tempeldak:
laat U zich maar vallen, God vangt u wel op. Er staat
geschreven dat…

Voor echte mensen is gebrek een geweldige
beproeving, dan blijkt je vertrouwen. Israël mislukte
in de woestijntest en klaagt over Gods zorg.

Maar God laat Zich niet dwingen. Voor vee, mensen
reden om dan maar niet te geloven.Ook hierin weert
Jezus de verzoeker af en komt Hij ons te hulp. Zo
zal Hij onze Redder zijn.
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