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Geachte Lezer,    
 
Wij verheugen ons, u deze studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze 
studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, 
zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan 
voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee 
loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door 
te geven. Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen pra-
ten, dan is daar ook een mogelijkheid voor. 
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om 
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal 
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot 
redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te ver-
staan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost 
en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 
 
 
 
 
 

       
2 Petrus 1:19 

 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
 
2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Laten wij beginnen met lezen 2 Cor. 2:10. “Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets 
vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, 
opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen”. 
 
Vervolgens lezen wij Matt. 4:1-11. “Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te 
worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste 
honger. En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen 
broden worden. Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens 
leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. 
 
Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des temples 
en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: 
Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw 
voet niet aan een steen stoot. Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet 
verzoeken. 
 

Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der we-
reld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aan-
bidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij 
aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden 
Hem”. 
 
En tot slot lezen wij ook nog Gen. 3:9-15. “En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar 
zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom 
verborg ik mij. En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom 
gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld 
hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Here God tot de vrouw: 
Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. Daarop 
zeide de Here God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het 
gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En Ik zal vijandschap 
zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het 
de hiel vermorzelen”. 
 
Satans gedachten zij ons niet onbekend. Het is mij echter de laatste tijd opgevallen in gesprekken, dat er 
toch heel wat gelovigen zijn, die blijkbaar tamelijk onbekend zijn met de gedachten van satan en dat kan 
je jezelf in deze eindtijd eenvoudig niet permitteren! 
 
Daarom dacht ik dat het goed zou zijn, om eens stil te staan bij hoe de Heer Jezus de satan heeft over-
wonnen, want daarin ligt ook onze enige overwinningskans. 
 
Het gedeelte dat we lazen uit Matt. 4 maakt me elke keer weer blij. Het is niet zo’n eenvoudige geschie-
denis: “Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel”.    
 
En “Geest“ staat daar met een hoofdletter. Als we bedenken dat de Heer Jezus degene was die eeuwig 
bij God was en dat Hij Zijn heerlijkheid heeft verlaten om in onze zondige wereld te komen, onder welke 
druk heeft de Heer Jezus die verzoeking dan wel ondergaan! 
 
Wat moet het voor Hem geweest zijn om als Heilige, de Onberispelijke, dagelijks in aanraking te komen 
met de zonde. Wat is dat al niet een lijden geweest! Ik denk dat wij niet begrijpen wat het voor Hem 
geweest moet zijn in deze smerigheid van de zonde af te dalen. 
 
Dan wordt Hij in de woestijn geleid om verzocht te worden. Hij is in die woestijn geweest maar als over-
winnaar te voorschijn gekomen. Hij heeft de satan uiteindelijk in triomf op Golgotha de kop vermorzeld. 
Zoals God al zegt tegen de slang, in het Paradijs, dat het gebeuren zou. 
 
Dat moeten we goed vasthouden, als we gaan nadenken over hoe satan werkt en hoe zijn tactiek is. Er 
is maar één manier waarop hij overwonnen kan worden en daarom willen wij zien wat het werkterrein 
van de boze is. 
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Er staan in Genesis 3 een paar merkwaardige dingen, waar we misschien vaak overheen lezen: “Daarop 
zeide de Here God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder het 
gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft“. 
 
Er staan een paar duidelijke zinnebeelden in dit gedeelte: 
1e. het zinnebeeld van de slang dat niet zo veel problemen oplevert is het zinnebeeld van de buik. God 
zegt tegen de slang: ”omdat gij dit gedaan hebt zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte 
des velds en op uw buik zult gij gaan”. Wat bedoelt God daarmee?   
 
Ook daarop geeft de Bijbel ons het antwoord, namelijk in Rom. 16:17-18. “Maar ik vermaan u, broeders, 
dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en 
de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun 
eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen”. 
 
Kunt u in deze verzen de werking van satan terugvinden? Diegenen die verleidingen en onenigheden 
veroorzaken dienen niet de Heer Jezus “maar hun eigen buik”. De buik wordt hier genoemd voor men-
sen die vleselijk zijn, die de lagere driften nastreven van eerzucht, geldzucht en heerszucht. Dat de 
duivel daar achter staat is wel duidelijk, want Paulus zegt in vers 20: “De God nu des vredes zal weldra de 
satan onder uw voeten vertreden”. 
 
Dus u ziet dat achter deze werkingen, verleidingen, schoon klinkende vrome taal, die de argeloze wil 
verleiden, de satan zit; maar, zegt de apostel door de Heilige Geest, zit daar nu niet te diep over in de 
put, hij is wel zo gemeen, maar het zal niet lang meer duren, want dan zal die satan onder uw voeten 
vertreden worden. 
 
Nog een voorbeeld over de buik vinden we in Titus 1:12. “Leugenaars zijn de Kretenzen altijd, beesten en 
vadsige buiken”. (vers 10) “Want velen willen van geen tucht weten“. 
 
Tuchteloos, wetteloos, zedeloos is de mens die naar de buik leeft. Fil. 3:17-19. “Weest allen mijn 
navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen 
wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het 
kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn 
aardsgezind”. 
 
Het 3e beeld uit Genesis 3 is het stof: “stof zult gij eten”. Stof slaat in de Bijbel telkens weer op het 
aardse natuurlijke leven van de mens. In Gen. 2:7 zei God “toen formeerde de Here God de mens van stof 
uit de aardbodem“. 
 
En in Gen. 3:19 (dat is na de zondeval) “In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de 
aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt, want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren“. 
 
U kent toch wel de profetie die God gaf aan Abraham? Gen. 18:27. “En Abraham antwoordde: Zie toch, ik 
heb mij verstout tot de Here te spreken, hoewel ik stof en as ben“. 
 
Hij was er zich heel duidelijk van bewust dat hij sprak tot de Here God: “ik ben maar stof en as”. Tot die 
Abraham had God geprofeteerd dat zijn nageslacht zo talrijk zou zijn als het stof der aarde (Gen. 13:16); 
hiermee wordt het volk Israël bedoeld, Abrahams natuurlijke nageslacht. Er is later ook nog sprake van 
een ander geslacht “als de sterren des hemels” dat is zijn geestelijke nageslacht, de Gemeente van de 
Heer Jezus. 
 
Nu weer terug naar Gen. 3:14. “op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft“. Wat wil dat 
nu zeggen? Het was een straf voor de slang. Wat wilde die slang, die vijand van God eten, in welke 
invloedssfeer begaf hij zich? Hij was in de hemelen bij God en heeft daar hemelse wezens verleid en 
ook andere engelen doen vallen. 
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Voor de zondeval had de satan hemelse wezens kunnen verleiden, maar na de zondeval beperkte God 
zijn invloedssfeer en heeft Hij tegen hem gezegd “van nu aan zul je alleen maar op je buik gaan en stof 
eten“.   
 
Vanaf dat moment kon hij geen hemelse wezens meer verleiden; hij was “buikgezind” en hij at stof, 
d.w.z. hij moest zich richten op de natuurlijke mens. “Tot zover”, had God gezegd, “meer zul je niet 
eten”. 
 
Dat is heel belangrijk om te weten, want dan kunnen we ook straks beter verstaan, wat de aanval van de 
boze is ten opzichte van de Heer Jezus en ook de aanvallen die de boze doet ten opzichte van ons 
mensen. 
 
Er staat iets merkwaardigs in Job 4:18-19. “Zie, in zijn dienaren (Gods engelen) stelt Hij geen vertrouwen, 
en bij zijn engelen vindt Hij dwaling; hoeveel te meer bij hen die in lemen hutten wonen, welker grondslag 
is in het stof, die men als motten dooddrukt“. 
 
In dat vers zien we hoe eenmaal de satan de kans heeft gehad om zelfs engelen tot dwaling te brengen, 
maar hoeveel te meer vindt hij dwaling bij hen “die in lemen hutten wonen”. 
 
Wie zijn dat? Wel, dat zijn wij, wij wonen in lemen hutten, ons aardse lichaam, een lemen hut waarvan 
de grondslag slechts het stof is. Daarom staat er in 1 Cor. 15:47. “De eerste mens is uit de aarde, stoffe-
lijk“. 
 
En wij zijn in die zin lijnrechte afstammelingen van Adam; daarom staan wij van die lijn uit onder de 
directe invloedssfeer van de satan; op dat vlak kan hij ons aanvallen, want dat is zijn werkterrein en zijn 
werkbereik. Vandaar dat het stof geen goeds kan voortbrengen.    
 
David riep dat al uit in Psalm 30:10. “Wat voor gewin ligt er in mijn bloed, in mijn nederdalen in de groeve? 
Kan het stof U loven, kan dat Uw trouw vermelden“? 
 
Wonderlijk wat David daar zegt: dat stof vergaat weer tot de aarde en kan dat U loven? Nee. Maar als 
we dit vers nu ook eens gaan bekijken ten opzichte van de Heer Jezus en we vragen: wat voor gewin ligt 
er in Zijn bloed en het neerdalen van Hem in de groeve, dan zeg ik: “een heel groot gewin”! 
 
David kon niet betalen voor zijn schuld, hij zou voor eeuwig van God verwijderd zijn, als er niet iemand 
zou komen, Wiens gegeven leven wel gewin zou voort brengen: De Heer Jezus, de Christus der Schrif-
ten kon dat wel.   
 
Daarom riep David: “wat baat het u want u hebt mij toch gemaakt opdat ik U loven zou”? David 
verlangde als het ware naar een oplossing, opdat hij wel tot die lofprijzing van God zou komen. De Heer 
Jezus zou het doen, Hij zou met Zijn leven en bloed betalen; Hij die God is en dus geen stof, wilde stof 
worden voor ons. Daarom heeft Hij voor ons een stoffelijk lichaam aangenomen en is vlees en bloed 
geworden, om voor ons aan het kruis te kunnen gaan. 
 
Wij kennen de kruiswoorden uit de Evangeliën, maar er zijn er ook in de Psalmen terug te vinden. De 
Heer Jezus zegt in Psalm 22:15-16. “Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht, mijn 
hart is geworden als was, het is gesmolten in mijn binnenste; verdroogd als een scherf is mijn kracht, mijn 
tong kleeft aan mijn gehemelte; in het stof des doods legt Gij mij neer“. 
 
Dat is geschreven ver voor de Heer Jezus aan het kruis hing, maar het geeft weer wat Hij daar heeft 
doorgemaakt: “in het stof des doods legt Gij mij neer”. Dat deed de Heer Jezus voor uw en mijn ver-
lossing. Wat is de uitkomst van deze geweldige overgave van de Heer?    
 
Dat vindt u in de laatste verzen van deze Psalm: “Het nakroost zal Hem dienen, er zal van de Here verteld 
worden aan het komende geslacht; zij zullen Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal 
worden, omdat Hij het gedaan heeft“. 
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Hij heeft het volbracht, de verlossing die ons in de Heer Jezus geschonken is. Het volk dat geboren zal 
worden. Uit stof? Nee, niet uit stof, omdat de Heer Jezus bereid was om in het stof der aarde neer te 
dalen, het stof des doods; Hij heeft daar in het stof gelegen. 
 
God zou een volk verwekken waarvan gezegd wordt dat het geboren zou worden omdat Hij het gedaan 
heeft. Daarom zegt de apostel Paulus door de Heilige Geest in 1 Cor. 15:47-49. “De eerste mens is uit de 
aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de 
hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij 
het beeld van de hemelse dragen“. 
 
Zolang wij een natuurlijk mens zijn en als vleselijk mens leven, staan we onder de invloedssfeer van 
satan. Toen de Heer Jezus Zijn bediening begon werd Hij als een stoffelijk mens door de Geest van God 
gebracht in de woestijn om daar door de duivel verzocht te worden. 
 
Die verzoeking had geen enkele kans, zolang de Heer Jezus niet dat stoffelijke lichaam had aangeno-
men; daarom begaf Hij zich, door op de aarde te komen en een stoffelijk lichaam aan te nemen, in de 
directe invloedssfeer van satan. God wilde dat.    
 
Eenmaal, lang voor die tijd, had ook Adam in de hof onder invloed gestaan van de vijand en hij was ge-
vallen. De enige manier waarop de Heer Jezus werkelijk kon verlossen was, dat Hij in diezelfde in-
vloedssfeer van satan kwam te staan en bewees dat Hij staande kon blijven. 
 
Want als Hij niet de onberispelijke, de smetteloze was, kon Hij ons nooit Zijn kleed van gerechtigheid 
aanreiken. De toestand waarin de eerste mens werd aangevallen en verzocht, was een toestand van 
paradijs, van vrede en harmonie met God. 
 
De Heer Jezus werd in de woestijn geleid en – zoals in het Markus Evangelie staat – omringd door wilde 
dieren. Dat is het beeld van deze wereld, dat zijn de satanische machten rondom de Heer Jezus en Hij 
was in een toestand van honger en dorst; zo niet bij Adam en Eva; daar was rijkelijk te eten. 
 
Als de Heer Jezus veertig dagen en veertig nachten gevast heeft, komt de boze en valt aan. Hij, de god 
van de buik, gaat de Heer Jezus aanvallen en zegt: “je hebt honger en je bent de Zoon van God, wat let 
je om van deze stenen brood te maken”. 
 
Een echte aanval op wat de Bijbel noemt “de krachten van de buik”. Want de apostel Paulus laat zien 
dat de krachten die in de mens zijn, altijd uitwerken dat hij zijn verlangens ten eigen bate invult.  
 
Precies zo kwam satan ook op Eva af: “zijn ze niet mooi om te eten”? Hij wil altijd inspelen op het 
natuurlijk verlangen van de mens, op wat hij zo graag wil. Het is zo belangrijk om duidelijk te zien dat hij 
niet anders kan, want zijn invloed is alleen maar tot dat kader beperkt. 
 
God is ons daar in zekere zin al genadig. De Heer Jezus wilde Zich niet voeden ten eigen bate. En Hij 
zegt: “Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mons Gods uitgaat’. Hij 
bedoelt: Ik voed Mij met het hemelse en daar kan jij met jouw invloedssfeer niet komen, jij, god van de 
buik. 
  
Begrijpt u dat de Heer Jezus volkomen op de hoogte was met de gedachten gang van satan en precies 
wist wat hij wel en niet kon; zolang de Heer Jezus Zich bleef voeden met het hemelse, dat wil zeggen, te 
doen de wil van de Vader en niet te zoeken naar dat wat Zijn eigen verlangen was, was Hij veilig en kon 
er niets gebeuren. 
 
Maar satan heeft natuurlijk meer pijlen op zijn boog, hij is listig en zegt: “als het niet in directe zin kan 
dan doe ik het anders”. Het Woord van God hanteren kan hij ook, maar hij gebruikt dat Woord alleen op 
het vlak waar menselijk verlangen ingevuld kan worden. We kunnen heel religieuze verlangens hebben 
die toch uit onszelf voortkomen: ik zou zo graag dit of dat. 
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De tweede verzoeking is een bescherming aan te bieden ten eigen bate: “Indien Gij Gods Zoon zijt, werp 
Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande 
u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot”. 
 
“Het is toch niet zo moeilijk om U zo aan de mensen bekend te maken als de Zaligmaker”? Maar de 
Heer Jezus wijst hem weer terug, Hij vecht niet op die wijze. Hij zegt niet: “ja maar”, maar Hij geeft hem 
een antwoord vanuit de geestelijke sfeer: “Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken”, met andere woor-
den: Ik wil niets doen buiten de Vader om, Ik houd me helemaal aan wat de Vader Mij zegt, Ik wil van jou 
niet eens raad aannemen. 
 
Dan komt de derde verzoeking: Op een zeer hoge berg toont hij de Heer Jezus alle koninkrijken van 
deze wereld. De satan is blijkbaar machtig genoeg om dat te kunnen doen en is buitengewoon goed in 
spectaculaire dingen, als het gaat om het bereiken van zijn doel. 
 
Wij hebben de neiging van onszelf uit, om het spectaculaire al gauw aan te nemen als zijnde iets van 
God, maar daar zit een heel groot gevaar in, want satan kan dat ook. 
 
En als hij met iets spectaculairs een verlangen van mij kan invullen, dan zal hij het niet laten, om mij in 
de loutere toewijding, in het eenvoudig en nederig volgen van God af te brengen.     
 
Hij laat de Heer al de koninkrijken van de wereld zien en stelt Hem eigenlijk voor: deze weg is toch veel 
eenvoudiger dan die weg via lijden, die verschrikkelijke moeilijke weg die God aanbiedt. U bent toch ge-
komen om deze wereld te winnen, ik bied haar U zo aan. En dan zegt de Heer Jezus: “ga weg”, met 
andere woorden: Ik ben niet aanspreekbaar, Ik heb met jou niets van doen. 
 
Jezus zegt tegen Zijn discipelen en let nu wel op, in Gethsemane in Joh. 14:30. “de overste der wereld 
komt en heeft aan Mij niets“. 
 
Jij god van de buik, jij kruiper over de aarde, die stof eet, aan Hem, onze Heer, heb je niets gehad! En 
dat betekent de glorieuze overwinning voor ons. Hij kon nooit en te nimmer door satan te pakken 
genomen worden. “Hij komt wel”, zegt de Heer Jezus, “maar aan Mij heeft hij niets, want Ik heb Me, al 
liep Ik in het stof, altijd gehouden aan het hemelse contact met Mijn Vader; Ik heb me nooit laten ver-
lagen om Me op het stoffelijke te begeven”. 
 
De satan had in feite nooit de kans de Heer Jezus te verleiden, al kon hij Hem zo vermoeien en het Hem 
moeilijk maken, want de Heer Jezus hield Zich aan het geestelijk contact met Zijn Vader en Hij bleef 
daarin het beeld van de Hemelse dragen, ook al liep Hij rond in een stoffelijk lichaam.     
 
Daarom kon Hij uw en mijn Verlosser zijn. Daarom kon Zijn dood zo’n geweldige betekenis krijgen dat 
Zijn gerechtigheid mijn deel kon worden. 
 
Dan vraag ik u: hebt u de Heer Jezus ooit zo ontmoet dat Hij, de Gekruisigde, op u afgekomen is en dat 
u Hem voor de voeten gevallen bent en dat u zegt: “ik ben het niet waard”.  
 
Maar dat Hij u opgericht heeft en de mantel van Zijn gerechtigheid om de schouders gehangen, onbe-
smettelijk wit, zo prachtig en schitterend dat we in die mantel naar God mogen gaan en Hem onze Vader 
noemen! Is het u ooit overkomen? 
 
Hij alleen is onze bescherming, geen andere pleitgrond hebben wij, niets maakt naast Hem ons vrij. In 
Hem worden we dan ook volkomen vrij en mogen we zeggen: satan, ik heb met jou niets van doen, jij 
stof eter, jij buik kruiper, want ik richt me op de Heer Jezus alleen en in Hem ben ik veilig. 
 
Daarom zeg ik vaak tegen jonge mensen: als satan je aanvalt kan hij je alleen aanspreken op jouw 
natuurlijke verlangens, op dat wat in je natuurlijke lichaam, in je natuurlijke ziel, naar voren komt en hij 
probeert altijd eerst je gedachten om te turnen; maar ga toch niet zelf naar de deur en doe hem niet 
open, want jij ligt zo op je neus. 
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Weet je wat je moet doen: Heer Jezus gaat U naar de deur en doet U maar open want aan U heeft satan 
niets! Heer Jezus gaat u voor mij, want ik kan het niet, maar U hebt altijd standgehouden en U zult ook 
in mijn leven standhouden, op U wil ik vertrouwen! Begeef je niet in de gevarenzone, maar schuil achter 
het schild van geloof. Als ik alleen moet gaan dan leg ik het af, maar als Hij meegaat komt er overwin-
ning. 
 
Er staat in 1 Petrus 2:22-23. “(de Heer Jezus) die geen zonden gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog 
is gevonden; die als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf 
aan Hem, die rechtvaardig oordeelt“. 
 
Daar heb je nu zo’n aanval, een verzoeking van satan. Op een schoolplein kan je zien hoe het in die 
satanische wereld toegaat: één begint met schelden, een ander scheldt terug, de ene begint te slaan en 
de ander slaat terug; en bij volwassenen gaat het precies zo: Iemand gaat figuurlijk op je tenen staan en, 
als we nog lange tenen hebben en ze niet aan de Heer Jezus gegeven hebben in Zijn dood, dan komt er 
ogenblikkelijk ergernis. 
 
De vijand is er altijd op uit om ons te raken in ons natuurlijke Ik-leven, maar onze werkelijke bescherming 
is, dat ik in de dood met de Heer Jezus ben. Er staat “als Hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan Hem 
die rechtvaardig oordeelt; Die zelf onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de 
zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven“. 
 
U wilt toch het beeld van de Hemelse dragen en dat kan, al loopt u in dat stoffelijke lichaam rond, maar 
dan moet u die Hemelse de ruimte geven die Hem toekomt en Hem erkennen als Heer. 
 
Kort geleden had ik een gesprek met een jongeman die in de problemen terecht gekomen was; ik ont-
dekte dat hij de Heer Jezus wel eens als Verlosser aanvaard had, maar Hem niet als Heer in zijn leven 
had gebracht en de beslissingen op dingen die hij deed aan zichzelf had gehouden. Wat heeft de vijand 
die jongen gemeen gepakt ! 
 
Ik waarschuw u: vecht niet zelf, want hij is nog zo begerig om stof te eten, hij is altijd hongerig, hij gaat 
rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Wat heerlijk als wij in het schild staan, als 
we in het geloof gaan, dan ligt hij aan de ketting en die ketting reikt zover dat hij net niet op die smalle 
weg kan komen, je hoort zijn gebrul wel, maar op de smalle weg is voor hem geen plaats. Het is goed 
om te weten wat zijn gedachten zijn, want dan gaan we ze onderkennen en dan zijn we minder gauw ge-
neigd om er in te lopen. 
 
We zijn vrijgekocht van onze ijdele wandel - die “buikwandel” - met het kostbare bloed van Christus als 
van een onberispelijk en vlekkeloos Lam. En daarmee is de macht van de boze ten opzichte van ons 
geestelijk leven met de Heer Jezus teniet gedaan. 
 
De enige manier waarop hij ons innerlijk kwaad kan doen, is via de natuurlijke vleselijke  mens. Daarom 
kan hij wel uiterlijk tegen ons zijn, hij kan wel allerlei obstakels opwerpen. De apostel Paulus heeft ook 
meegemaakt dat de vijand iets verhinderde of moeilijkheden veroorzaakte, maar zolang hij in de Heer 
Jezus was kon hem dat innerlijk niet schaden, want aan de Heer Jezus is alle macht gegeven in hemel 
en op aarde. Gelooft u dat? 
 
U bent van Hem en dat maakt elke dag nieuw en boeiend. De Heer Jezus heeft een plan met ons leven 
en als wij ons aan Hem houden, gaat Hij dat plan volvoeren; als we opstaan zijn we benieuwd wat Hij 
voor verrassing voor ons heeft. Hij heeft dat plan al klaarliggen, de goede werken waarin we mogen 
wandelen heeft Hij al klaar, we behoeven ons slechts aan Hem vast te klemmen. 
 
Veilig om telkens in bereidheid aan Hem terug te geven en het met Hem te bespreken, want er staat: 
“tracht te verstaan wat de wil des Here is”. Het is niet altijd zo eenvoudig, anders zou er niet staan “tracht 
te verstaan”.     
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Daarom moeten we heel dicht bij Hem blijven en telkens weer met Hem praten, opdat de boze niet op 
een of andere manier een voorstel van hem er tussen legt of dat mijn eigen fantasie en mijn gedachten 
met me op hol slaan: als ik perse heel graag vol wil zijn van de Geest van de Here en ik heb me daarbij 
voorgesteld dat het op de één of andere manier spectaculair moet zijn, dan is er iemand die dat heel 
graag wil invullen en er nog wel een stuk spectakel bij wil geven ook. 
 
Maar de Geest van de Heer is ootmoed en nederigheid en je naar Hem uitstrekken en je telkens één 
maken met Zijn wil. 
 
Toen de Heer Jezus rondging en deed wat de Vader wilde, wat heeft Hij op die weg, vervuld van de 
Heilige Geest, niet ondergaan; door zijn stadgenoten verworpen, gedreigd van de afgrond gestort te 
worden, de ontzettende aanvallen van de Farizeeën, voortdurend was satan er op uit om Hem een keer 
uit die gemeenschap van God te krijgen. 
 
Maar Hij bleef staande, omdat Hij vol was van de Geest van God! Het was helemaal niet spectaculair, 
soms in pijn, in moeite, in zorg, in verdriet, maar met die ontzaglijke vrede: Ik doe wat de Vader wil. Daar 
ligt onze veiligheid in, als wij zeggen: Heer Jezus doet u het maar wat u wilt in mijn leven. 
 
En daarom: “wordt nuchter en waakzaam want uw tegenpartij gaat rond als een brullende leeuw zoekende 
wie hij verslinden kan; weerstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld 
hetzelfde lijden wordt toegemeten”. 
 
Samen staan in het geloof. Daarmee wordt niet alleen bedoeld dat we geloven dat de Heer Jezus voor 
onze zonden is gestorven - dat is natuurlijk waar en ook heel fijn -  maar dat betekent, je dagelijks in het 
geloof en het vertrouwen op Hem staande te houden en dat geloof moet ons als het ware dagelijks 
geschonken worden, door ons uit te strekken naar Hem. 
 
Zonder die geloofsgemeenschap met Hem kunnen we geen enkele dag, want immers de satan zelf doet 
zich voor als een engel des lichts en hoe zouden wij dat altijd precies kunnen onderscheiden? 
 
Hij zal proberen ons verlangen naar heiliging in te vullen en ook onze religieuze en geestelijke verlang-
ens en dat is gevaarlijk als we niet onze kruisdragende Heer Jezus achterna gaan, dagelijks dat kruis op 
ons willen nemen, dat wil zeggen: “Niet ik naar Hij leeft in mij”. Dat is alleen onze veiligheid, want Hij 
alleen kan ons in die zin de geestelijke wapenrusting verschaffen die nodig is om stand te houden. 
 
Als we zo in het geloof staan weten we dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt, want Hij die uit 
God geboren werd bewaart hem en de boze heeft geen vat op hem. Als de boze merkt dat je in het 
geloof staat gaat hij weg.   
 
Weerstaat hem vast in het geloof dat zal hij van u vlieden. Dat was bij de Here Jezus ook zo en tenslotte 
ging satan maar weg om te kijken of hij op een andere manier of op een later tijdstip misschien meer 
succes zou hebben. “De Here is getrouw, die u sterken en bewaren zal voor de boze”, staat er in 2 Thess. 
3:3. De apostel Johannes schrijft: “ik bid dat Gij hen bewaart voor de boze“. De Heer Jezus bidt dagelijks 
voor u! 
 
Nadat de boze bij de Heer Jezus was weggegaan, stuurde God zijn engelen en ze dienden Hem! Hebt u 
dat wel eens meegemaakt, als er verzoeking geweest is en het is voorbij, dat u door God innerlijk 
gelaafd werd? 
 
Als wij aan de Tafel van de Heer gaan, dan is dat alleen maar op grond van het werk dat Hij gedaan 
heeft. Dan wil Hij ons daar voeden en laven en zeggen: “Mijn kind schuil maar bij Mij want daar is het 
veilig. Ik zal je te eten en te drinken geven, Ik heb hemelse spijs voor je en dan hoef je over al dat 
andere niet in te zitten, want daar zorg Ik toch immers voor”! 
 
Onze zekerheid, onze rotsvaste zekerheid is de Heer Jezus, de Christus der Schriften en niets daar 
buiten. Al het andere is twijfelachtig, maar de Heer Jezus houdt stand. Hij is de rots die nooit wankelt. 
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Daarom, laat Hem naar de deur gaan en laat Hem het maar zeggen en schuil in de mantel der gerech-
tigheid die Hij u aanreikt. In dat heerlijke besef mogen we inderdaad gaan als overwinnaars, niet met 
trots of overmoed, maar met diepe oormoed en het besef dat Hij het alleen zal doen. 
 
Dat de Heer u zo bewaren mag in Zijn gemeenschap.      
 
Amen. 
 
 
 
 
 


