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VERZOEKINGEN, AANVECHTINGEN EN BEPROEVINGEN (1)
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, deze bijbelverkondiging is vooral bedoeld voor kinderen Gods,
die de Here Jezus nog niet zo lang volgen, maar dan met name voor diegenen die zich geen
raad weten met de vele aanvechtingen en verzoekingen in hun leven.
Zij hadden zich het leven als kind van God eigenlijk heel anders voorgesteld, nadat de Heer
al hun zonden vergaf en zij werden wedergeboren. Zij hebben nu de indruk, dat de verleidingen tot zondigen veel frequenter en sterker zijn dan voorheen, dat wil zeggen in hun leven
vóórdat zij Jezus als hun Heiland leerden kennen. Zij voelen zich nu in hun nieuwe leven als
kind van God vaak als het ware overspoeld door een lawine van verzoekingen en raken zelfs
diep in de put als zij (soms) hebben toegegeven aan die verzoekingen. Want nadat zij enige
malen zijn bezweken voor de verzoekingen, komen ze tot de ontdekking dat de (zondige)
banden in hun leven zelfs sterker en sterker worden. Zij gaan aan zichzelf twijfelen en gaan
zich afvragen óf zij eigenlijk wel echte en waarachtige christenen zijn geworden. Want …….
“Is het eigenlijk niet abnormaal, dat mijn leven zó geplaagd wordt door verzoekingen? De
andere broeders en zusters hebben dat toch nooit?” Vervolgens verliezen ze de moed en
soms ook het geloof in Jezus en keren ontgoocheld terug naar hun oude leven in de wereld.
Dit is niet de bedoeling, want aanvechtingen en verzoekingen in het leven van de kinderen
Gods zijn helemaal niet abnormaal. In feite zijn ze zelfs heel normaal. Ze behoren juist bij het
leven van een kind van God. Het zou juist abnormaal zijn als zich in het leven van kinderen
Gods helemaal geen aanvechtingen en verzoekingen zouden voordoen. Maar de ongelovige
wereldlingen echter, ja, zij worden niet verzocht. Want zij zondigen uit gewoonte en vinden
het zelfs in het geheel niet verkeerd. Satan heeft geen enkele reden om hen te plagen met
verzoekingen. Hij laat hen met rust, want hij heeft hen reeds onder controle.
Dus, broeders en zusters, als u aanvechtingen en verzoekingen ervaart, ben u dus absoluut
niét minderwaardig en u bent niét abnormaal.
Zoals gezegd behoren aanvechtingen en verzoekingen bij het normale leven van kinderen
Gods. Maar ik wil daar wél een kanttekening bij plaatsen, namelijk, dat het behalen van
regelmatige overwinningen in het geestelijk leven eveneens bij het normale leven van
kinderen Gods behoort. Rom. 8:37 – “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door
Hem, Die ons liefgehad heeft.”
Om een en ander duidelijk te maken, wil ik graag met u eens twee bijbelteksten lezen.
Joh. 11:44 – “En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken,
en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbindt hem,
en laat hem heengaan.”
Jak. 1:2-4 – “Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen
valt; Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid
hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding
gebrekkelijk.”
Broeders en zusters, om met de eerste bijbeltekst te beginnen, deze tekst is een fragment uit
de geschiedenis van de opwekking uit de dood van Lazarus, een goede vriend van Jezus.
Lazarus was ernstig ziek geworden, stierf en werd begraven. Pas vier dagen na zijn begrafenis arriveerde Jezus, duidelijk te laat om Lazarus nog te kunnen genezen. Maar Jezus deed
vervolgens iets geweldigs! Hij wekte Lazarus op uit de dood en gebood hem om uit het graf
te komen. En daar kwam Lazarus te voorschijn tot verbijstering van alle omstanders en tot
grote vreugde van zijn zusters, zijn familieleden en andere bekenden. Maar Lazarus kwam
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niet te voorschijn in z’n nette pak! Neen, hij kwam van top tot teen gehuld in grafdoeken.
Daarom gebood Jezus om Lazarus te ontbinden.
In dit verhaal mogen we iets ontdekken met betrekking tot onze wedergeboorte.
Nadat we het Evangelie van de redding door Jezus hebben gehoord, realiseerden we ons
dat we voor eeuwig verloren zouden zijn zonder Jezus. We ervoeren Zijn oneindige Liefde
en onbeschrijfelijk grote genade diep in ons hart. We ervoeren diepe droefheid in ons hart,
toen we beseften hoeveel pijn Jezus voor ons heeft geleden aan Golgotha’s kruis. We
ervoeren intens verdriet en spijt, toen we onze zonden aan Hem beleden, maar we ervoeren
ook ontzaglijke blijdschap, toen Hij ons vergaf en ons kinderen Gods maakte. Diep in ons
hart hoorden we door de werkingen van de Heilige Geest Zijn stem: “Kom uit het graf!”. En
door de Opstandingskracht van dezelfde Heilige Geest werd onze dode geest levend en
werden wij wedergeboren als nieuwe kinderen Gods. Maar,….. we kwamen uit de geestelijke
dood te voorschijn, terwijl we nog met grafdoeken waren omhuld. We waren nog omhuld met
de grafdoeken uit ons zondige verleden. Misschien wordt het duidelijker als we die
grafdoeken restanten zouden noemen!
Waarom waren die grafdoeken, die restanten, nog aan ons? Omdat we noch de tijd, noch de
gelegenheid hadden om ze af te leggen. We hoorden het Evangelie en in grote blijdschap
namen we met ons gehele hart Jezus aan. De grootste zonden uit ons oude leven beleden
we onmiddellijk aan Jezus, alsmede ook die zonden en die verkeerde gewoonten die ons
meteen te binnen schoten. Maar een aantal verkeerde dingen zoals vergeten zonden, of
verslavingen en andere verkeerde gewoonten, of zielepijn, etc. etc. nog niet! Zij bleven als
het ware aan ons nieuwe leven in Christus kleven. Daarom ook gaf Jezus aan de omstanders de opdracht om Lazarus hem te ontbinden. In ons geval geeft Hij aan onze nieuwe
broeders en zusters in Christus dezelfde opdracht: “Help hem of haar om zich te ontdoen
van die grafdoeken, die restanten van het oude leven”.
Een heel eenvoudig voorbeeldje, broeders en zusters! Met grote vreugde nam u Jezus aan
en werd u wedergeboren. Maar u rookte wellicht nog steeds. Hoewel velen die Jezus hebben
aangenomen, bij hun wedergeboorte onmiddellijk van het roken werden verlost, was dat bij u
niet het geval. Ook bij mijzelf overigens niet! Wellicht omdat u het roken zo lekker vond, heeft
u het niet hebt beleden bij Jezus en heeft u niet om verlossing gevraagd. Maar vrij snel na
uw wedergeboorte realiseerde u zich, dat het roken een verkeerde gewoonte is waarvan
Jezus u wil verlossen, zoals Hij ook bij mij heeft gedaan. Maar desondanks vond u het roken
toch wel fijn. U beleed het bij Jezus, maar het koste u toch wel moeite om vrij te komen. Nu
zal de ene persoon snel worden verlost, desondanks kan het bij de ander toch lang duren.
Maar dit alles is geen reden tot ontmoediging. Want Jezus wil ieder van ons verlossen, maar
Hij wil óók in ons hart zien of wij het wel echt menen.
Een andere grafdoek, een andere band, kan bijvoorbeeld mensenvrees zijn. De ene persoon
is daar nu eenmaal gevoeliger voor dan de andere. Ook met deze band zullen we dagelijks
aan Jezus’ voeten moeten komen en in het geloof vragen om verlossing. Dan zal Hij het
beslist ook doen, omdat het een gebed naar Zijn hart is. In het algemeen is vrees de weerspiegeling van geestelijke pijn met als ongewild gevolg een gebrek aan liefde (1 Joh. 4:18).
Verlossing zal dan ook beslist plaatsvinden als met de Heilige Geest de liefde in ons leven
wordt uitgestort (Rom. 5:5), want de liefde drijft alle vrees uit.
Broeders en zusters, ik wil nu met u naar Jak. 1:2-4 kijken. Zojuist lazen we reeds de tekst:
“Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;
Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebbe
een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding
gebrekkelijk.”
Paulus spreekt over verzoekingen, die zich overigens in vele gedaanten kunnen voordoen.
Bijvoorbeeld in de gedaante van verleidingen tot zonde, maar ook in de gedaante van zorgen
en grote nood of bijvoorbeeld diepe dalen van verdriet in het leven.
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Paulus doet hier de oproep om blij te zijn, wanneer men wordt verzocht. Maar ik kan u uit
eigen ervaring verzekeren, dat dit, zeker in het begin, helemáál niet leuk is. Als men diep
verdriet ervaart, dan is men zeker niet blij. En als men bijvoorbeeld onverhoeds wordt verleid
en men valt in zonde, dan is dat helemaal niet leuk, zeker niet als het meerdere malen achter
elkaar gebeurt. Dan bestaat er de kans, dat men aan zichzelf gaat twijfelen of wat nog erger
is, dat men gaat twijfelen aan God. “Bent U nu die grote God van liefde, dat U voortdurend
verleidingen op mij af stuurt in plaats van mij te helpen?”
En wanneer men bijvoorbeeld langdurige ziekten ervaart, begint men op God te mopperen:
“Waarom geneest U mij niet? Houdt U dan niet van mij?”
Laten we nu Jer. 29:11 eens lezen: “Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt
de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de
verwachting.” Broeders en zusters, God denkt geen boze en kwade gedachten over Zijn
volk, over Zijn kinderen. Hij denkt alleen maar het goede en Hij wenst slechts het goede voor
ons. Het is heel goed dat wij ons realiseren, dat God deze woorden uitte op het moment dat
Hij Zijn volk Israël vanwege hun hardnekkige ongehoorzaamheid in ballingschap naar Babel
liet voeren. Deze ballingschap zou zeventig jaren duren (Jer. 29:10). Maar God verzekerde
hen (vers 11) dat er ook een einde aan zou komen en dat Hij hen daartoe de verwachting
(de hoop) zou geven om te blijven volharden.
Dus God wil slechts het goede voor onze levens, zelfs als wij ongehoorzaam zijn en Hij ons
moet straffen. Ja maar, zult u wellicht zeggen: “Als dat zo is en Hij zoveel van mij houdt,
waarom dan toch steeds maar weer die vele verleidingen en verzoekingen in mijn leven?”
Voor het antwoord op deze vraag wil ik eerst met u naar het boek Job. Ongetwijfeld zult u
wel eens over Job hebben gehoord, al was het alleen maar het Nederlandse gezegde: “Zo
arm als Job”. Job was volgens Job 1:1 een rechtvaardige en godvrezende man, die het niet
fijn vond om te zondigen. Daarom had God hem ook geweldig gezegend. De bijbel zegt niet
dat Job volmaakt was. Dat kan ook niet. De bijbel zegt juist dat alle mensen zondaars zijn en
dat er niemand goed is. Maar Job deed z’n best. Daarom was God in feite zelfs trots op hem.
Maar toen kwam de satan opdagen en begon tegen God te mopperen, dat het geen kunst
was dat Job een rechtschapen man was. God had immers een beschermende omheining om
zijn leven geplaatst.
Job 1:8-11 – “En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht
Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en
wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet,
dat Job God vreest? Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en
voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in
menigte uitgebroken in den lande. Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, wat hij
heeft; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen (d.w.z. vervloeken)?”
Satan daagde God in feite uit om een tijdje Zijn bescherming over Job’s leven weg te nemen,
zodat hij zijn bezittingen etc. zou verliezen en hij Job zou kunnen verzoeken. Dan zou wel
spoedig blijken, dat Job helemaal niet zo godvrezend was, maar een gewone zondaar als
ieder ander. Dan zou hij wel heel snel God gaan vervloeken.
Geliefde broeders en zusters, dit is nu precies wat er in onze levens gebeurt zodra wij zijn
wedergeboren. Zodra al onze zonden zijn beleden en vergeven en wij een nieuw leven in
Jezus Christus hebben ontvangen, dan worden wij bekleed met de gerechtigheid van Jezus
(Rom. 5:1; Openb. 3:5,18; 19:8). Daarna ziet God Zijn Zoon in ons. Hij kijkt naar ons en ziet
ons geheel wit en rein, alsof wij nog nooit gezondigd hebben. Hij ziet dan Zijn dierbare kind,
waarvoor Jezus Zijn leven gaf. Dan is Hij trots op het aan Golgotha’s kruis volbrachte werk
van Jezus. Dan is Hij trots op ons, Die nu geloven in Jezus en een relatie met Hem hebben.
Hij kijkt totaal niet meer naar al onze zonden en fouten uit het verleden. Wat een genade!
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Maar dan komt satan op de proppen. Hij haat God, hij haat ons, en hij begint te klagen bij
God dat het eigenlijk niet eerlijk is, dat wij nu zo rechtvaardig zijn geworden (hoewel door
Jezus’ gerechtigheid). Dan begint hij te mopperen, dat wij in feite in ons binnenste nog
steeds dezelfde oude zondaars zijn gebleven. Hij begint God uit te dagen om Zijn bescherming over onze levens op te heffen, zodat hij ons kan verzoeken of wij wérkelijk wel zijn
veranderd. Dan staat God dat aan satan toe, broeders en zusters! Hij kan ook niet anders,
want Hij is zó trots op ons, dat Hij, als Hij een gewoon mens zou zijn, dan in Zijn eergevoel
zou zijn aangetast. Hij is zo trots op ons dat Hij de verzoeking toestaat, omdat Hij erop
vertrouwt dat wij zullen overwinnen. God staat de verzoeking toe, omdat Hij ons vertrouwt.
Hij gelooft dat wij zullen overwinnen over de verzoeking, maar ook dat we oprecht de fouten
in ons karakter zullen ontdekken.
Dus van Gods kant is er dan sprake van een beproeving van ons geestelijk niveau.
Maar satan verzoekt ons! Hij heeft een volkomen tegengesteld doel. Satan wil slechts dat wij
vallen. Hij haat ons, hij wil dat wij zondigen en verloren zullen gaan.
Dáárom komen de verzoekingen in ons leven, broeders en zusters. De Heer staat het toe
aan satan. Maar God Zelf bepaalt wel de grens. God bepaalt, net zoals bij Job, hoever satan
mag gaan (Job 1:12; 2:6). Wat Hem betreft worden wij beproefd.
En zo begint satan ons te verzoeken, zo intens mogelijk en uiteraard op onze zwakke
plekken. En oh wee, als wij falen. Dan is hij in zijn element. Dan zal hij met z’n vele leugens
komen en ons proberen te ontmoedigen: “Jij kunt het toch niet, jij bent veel te zwak, jij bent
een nietsnut, van die zondeband kom jij toch nooit vrij, etc. etc.” Maar broeders en zusters,
wij moeten goed weten dat satan in de bijbel een leugenaar en de vader der leugen wordt
genoemd (Joh. 8:44). Hij is een meester in het lanceren van leugens en halve waarheden.
En als wij er in trappen, dan krijgt satan grip op ons leven. Dan zullen die leugens post vatten
in onze ziel en beginnen te groeien en ons denken, onze gevoelens en wellicht zelfs onze
woorden gaan bepalen. Maar dat zijn dan per definitie verkeerde gedachten, verkeerde
gevoelens en verkeerde woorden. De woorden: “Ik kan het niet, ik ben niets, het lukt mij niet”
trekken ons naar beneden! Realiseert u zich toch, dat alles in het leven met een woord
begint. Woorden hebben scheppingskracht. God openbaarde Zichzelf voor het eerst met een
Woord in de bijbel. En met dat Woord schiep Hij hemel en aarde. Ook satan openbaarde
zichzelf voor het eerst met een woord in de bijbel. Maar zijn woord was een leugen,
waarmee hij Eva verleidde tot zonde. Ook onze woorden hebben scheppingskracht. Ze
dragen óf goede óf kwade vruchten. Hetzij bouwen ze op en maken levend, hetzij breken ze
af en brengen de (geestelijke) dood (Spr. 18:21).
Broeders en zusters, wees niet bang voor de verzoekingen. Want als u bent wedergeboren,
dan bent u geen slaaf meer van de zonde. Dan heerst de zonde niet meer over u (Rom.
6:6,11-12). Dan bent u vrijgemaakt. Dan ondersteunt Jezus u, als u zich zwak voelt. Dan
geeft Hij u kracht. Dan leidt Hij u door de Heilige Geest. Dan kan en wil Hij u niet alleen
bewaren tegen het vallen in zonde, maar zelfs tegen het struikelen (Jud. 1:24).
Indien wij overwinnaar in de verzoekingen willen zijn, zullen wij Jezus’ voorbeeld moeten
volgen. Jezus werd door de Heilige Geest naar de woestijn geleid om door satan te worden
verzocht (Luk. 4:1-14; Matt. 4:1-11). Maar Jezus was vol van de Heilige Geest. Daar had Hij
voor gezorgd door voortdurend in gemeenschap met God de Vader te zijn. En de Heilige
Geest gaf Hem de kracht, toen satan met de verleidingen en de verzoekingen kwam. En hoe
overwon Jezus steeds? Hij overwon steeds met het Woord van God: “Ga weg, satan, want
er staat geschreven……….., ga weg, want er staat geschreven…………”. Tegen het Woord
van God is satan machteloos. Daarom leert de bijbel ons: “Wederstaat den duivel, en hij zal
van u vlieden.” (Jak. 4:7b). Als satan ons wil verleiden met verkeerde gedachten over andere
mensen, dan wederstaan wij hem door te pareren met bijvoorbeeld het antwoord: “Ga weg,
satan, want de liefde denkt geen kwaad”. Wil hij ons vullen met vieze, onreine gedachten,
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dan wederstaan wij hem door te pareren met bijvoorbeeld de zin: “Ga weg, satan, want het
bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; “
En mochten we onverhoopt eens falen, dan blijft Jezus ons tóch liefhebben en in ons
geloven, broeders en zusters. Dan wil en zal Hij ons tóch weer vergeven.
Als wij op deze manier omgaan met verleidingen en verzoekingen in ons leven, dan worden
wij geestelijk sterk, broeders en zusters. Ik wil daarom nógmaals Jak. 1:2-4 met u lezen:
“Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;
Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebbe
een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding
gebrekkelijk.”
Als wij overwinnen in de beproevingen van ons geloof, dan zullen we langzaam maar zeker
“lijdzaamheid” leren. Dat wil zeggen (volgens het Griekse grondwoord “hypomo’ne”) dat wij
dan “hoopvolle en vreugdevolle volharding en standvastigheid in de beproevingen” leren.
Wij raken niet meer van slag als wij worden verzocht. Want we hebben geleerd, dat satan
machteloos is tegen het Woord van God en dat we bij voorbaat zijn verzekerd van de overwinning, omdat we het Zwaard van het Woord tot onze beschikking hebben. Dán zullen we
ons kunnen verheugen in de verzoekingen.
Als we zó omgaan met de verleidingen, dan zegt de bijbel dat we volmaakt mogen zijn,
geheel oprecht en in geen ding nog gebrekkig. En onze geloofsbeproeving zal dan tot lof, eer
en heerlijkheid van Jezus zijn (1 Petr. 1:7-9). Overwinnen wij, dan wordt Jezus’ Naam geëerd
en verhoogd. Dat willen we toch?
Is God niet goed voor ons? Dit geweldige overwinningsleven heeft Hij mogelijk gemaakt voor
ieder van ons. Niemand van ons is minderwaardig of onbekwaam. Allen kunnen wij overwinnaars zijn door Jezus, Die ons zo heeft lief gehad. God staat de beproevingen toe om het
beste in ons naar boven te halen en overwinnaars van ons te maken. Tot Jezus’ eer! Prijst
God!
Moge Jezus u deze week overvloedig zegenen. Amen.

