
Doel 3: Discipelschap Gespreksavond 23 maart 2005

Sterker dan de verleiding

‘Elke verleiding is een mogelijkheid om goed te doen. Op de weg naar
geestelijke volwassenheid (discipelschap!) vormt zelfs verleiding een
stimulans om te groeien, in plaats van een struikelblok – mits we ons

realiseren dat die verleiding ons net zoveel mogelijkheden biedt om het
goede te doen als om het verkeerde te doen.

Rick Warren

We hebben één extra les over discipelschap ingevoegd: sterker dan de 
verleiding (dag 26 en 27 boek DL). We hebben de afgelopen keren 
geleerd dat Jezus door ons heen moet werken en dat wij Hem de kans 
moeten geven om ons besturingssysteem (onze gedachten) moet 
veranderen. Maar hoe helpt dat ons bij onze worsteling met verleidingen? 
Wat is Gods aandeel en wat is ons aandeel in het gevecht?

GROEIEN 25 minuten

Bijbelvers om te onthouden

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de 
proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft 
beloofd aan iedereen die Hem liefheeft.

Jak. 1:12 (NBV)

GESPREKSVRAGEN

Lees samen Jakobus 1:12-18

1. Kun je uit deze tekst afleiden wanneer de verleiding overgaat in 
zonde? Kijk daarbij ook eens naar Matt. 5:27-28. Hoe werkt dat in de 
praktijk? Hoe kun je voorkomen dat verleiding overgaat in zonde?

2. Wat ervaar je als de belangrijkste oorzaak voor het toegeven aan 
verleiding? Hoe zou je hierin kunnen veranderen?

3. Welke positieve kanten zitten er aan verleiding? Raak je daardoor 
gemotiveerd om weerstand te bieden?

4. Wat zeggen de volgende teksten over hoe we verleiding kunnen 
overwinnen: Job 31:1, Ps. 119:10-11, Spr. 4:27, Matt. 26:41, Rom. 
8:13, Ef. 6:10-18, Fil. 2:12-13. Wat is Gods aandeel en wat is ons 
aandeel?



5. Als je toegeeft aan verleiding is het soms moeilijk om weer terug 
bij God te komen. Wat zegt Hebr. 4:14-16 daar over?


