55. Ken je vijand
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Matteüs 3:17.


Een missie is een soort opdracht die je van iemand krijgt of die je jezelf kunt geven. Heb je
ooit een film gezien waarin de held een missie moest volbrengen?
 Wat weet je over Jezus? Interview iemand en stel onder meer deze vraag: weet jij wat Jezus’
speciale missie was?
(Schrijf je antwoord op en houd bij of je antwoord verandert in de loop van de tijd dat je nadenkt over
de bijbelgedeelten in het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.)

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Johannes wilde Jezus eerst niet dopen. Hij dacht dat Jezus juist hém moest dopen in plaats van
andersom! Maar Jezus zei tegen Johannes dat dit de manier was waarop God het wilde. Toen Jezus
gedoopt was, daalde de heilige Geest op Hem neer als een duif en een stem uit de hemel zei: ‘Dit is
mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ (Matteüs 3:17). Jezus was de langverwachte Koning,
Gods Messias. Na deze geweldige ervaring, leidde de heilige Geest Jezus de woestijn in. Daar testte
de duivel Hem uit door Gods woorden te verdraaien en Jezus van zijn missie af te leiden.
Lees nu samen Matteüs 4:1-11.

Wat er daarna gebeurde…
Nadat Johannes in de gevangenis werd gezet, ging Jezus naar Kafarnaüm, een dorpje bij het meer
van Galilea. Zoals de profeet Jesaja had voorspeld, zou Jezus een helder licht worden in de levens
van mensen. Jezus begon daar met zijn missie om mensen terug naar God te roepen en hun te
vertellen over Gods koninkrijk.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 72 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Duivel of satan In het Grieks en Hebreeuws betekenen deze woorden ‘aanklager’. Het zijn
namen voor iemand die aan alle kanten slecht is en tegen God is. De duivel is Gods vijand –
en de vijand van Gods volk, volwassenen en kinderen. Hij verleidt ze om slechte dingen te
doen, zodat hij ze kan beschuldigen tegenover God.
Verzoeking Satan verleidde Jezus om dingen te doen die tegen God ingaan. Hij deed dat
bijna onmerkbaar, bijdehand, overtuigend en gevaarlijk, maar Jezus ‘zondigde’ niet.
Veertig dagen en nachten Mozes en de profeet Elia hadden, op belangrijke momenten in
hun leven, ook veertig dagen en nachten gevast. Jezus stond op het punt om de mensen te
vertellen over God – een heel belangrijke tijd voor Hem.
Vasten Als je vast, eet je helemaal niets. Sommige mensen drinken zelfs niet.

Probeer het uit
Heb je gezien wat Jezus elke keer deed toen Hij verzocht werd? Hij ging niet in discussie, maar Hij
gebruikte teksten uit de Bijbel om te weigeren wat de duivel Hem aanbood.
Zoek deze verzen op in je eigen bijbel:
Verander de stenen in brood - Jezus’ antwoord komt uit Deuteronomium 8:3.
Laat de engelen je opvangen - Jezus’ antwoord komt uit Deuteronomium 6:16.
Aanbid de duivel - Jezus’ antwoord komt uit Deuteronomium 6:13.
Jezus had geen bijbel bij zich! Hij kende deze teksten uit zijn hoofd zodat Hij ze kon gebruiken in
antwoord op de duivel.
Kies samen met een volwassene een bijbelvers uit dat je uit je hoofd gaat leren. (Een van de
bekendste verzen uit de hele Bijbel is Johannes 3:16.) Op die manier heb je, net als Jezus, altijd die
woorden bij je.

Praten met God
Vraag God om je kracht te geven om verleidingen te weerstaan en om geen dingen te doen waarvan
je weet dat je ze niet moet doen.

We gaan allemaal wel eens de fout in, maar dankzij Jezus kunnen we ook weer opnieuw beginnen.
Dank U, Jezus, dat U het nog ziet zitten met ons. U vergeeft ons wanneer we fouten maken zodat we
weer vrienden kunnen worden met U.

