
Verleiding

• Kan je voorbeelden van verleidingen (in je eigen leven) noemen?

- seks

- verhalen

- geld

- prestige

- …

• Kan je voorbeelden van verleidingen (al dan niet geslaagd) uit de bijbel noemen?

- Jezus in de woestijn Mat 4: 1-11, Mark 1: 12-13, Luk 4: 1-13

- Petrus’ bestraffing Mat 16: 21-27

- de zondeval (1) Gen 3: 1-7

- Simson (3) Richt 16: 15-20

- de 12 verspieders (7) Num 13: 27-33

- David’s volkstelling (1) 1 Kron 21: 1-4

- David en Batseba (3) 2 Sam 11: 1-5

- Saul (6) 1 Sam 18: 6-12

- Kaïn en Abel (4) Gen 4: 3-8

- Esau’s eerstgeboorterecht (5) Gen 25: 29-34

De zeven hoofdzonden?

1. hoogmoed

2. hebzucht

3. lust

4. afgunst

5. gulzigheid

6. woede

7. gemakzucht

• Wat is (het doel van) verleiding?

- ‘verleiden’ tot zonde

- daardoor het verslechteren/verbreken van het contact met God

• Wanneer ‘werkt’ verleiding?

- Jak 1: 12-15

- als je er voor kiest om ook toe te geven aan de verleiding

Net als bij de keuze voor wel of niet geloven

gaat het hier om jouw keuze. De keuze moet

uit jezelf komen; God kan daarbij helpen. 

(‘Do or do not, there is no try.’)

• Waar komen verleidingen vandaan?

- valse christenen Rom 16: 17-18, Mat 24: 4-5

- satan Op 12: 9, 20:2-3

- eigen begeertes Jak 1: 13-15



• Staan we er alleen voor?

- niet meer dan je aankan 1 Kor 10:12-13

- Hogepriester Jezus Hebr 4: 14-16

- Jezus in de woestijn Mat 4: 1-11, Mark 1: 12-13, Luk 4: 1-13

• Wat kunnen we er tegen doen?

- geestelijke wapenrusting Ef 6: 10-20

� omgord met waarheid

� pantser van gerechtigheid

� geschoeid met bereidvaardigheid

� schild der geloof

� helm des heils

� zwaard des geestes (het woord van God)

� bidden en smeken (zie o.a. het Onze Vader, iedere dag weer!)

- afhouwen en uitrukken Mat 18: 7-9

- wees je bewust dat er verleidingen zijn! En veel!


