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Handout 
Aflevering 03 – Standhouden in verleiding 

 
• In het voorbeeld van Jozef (Genesis 39 vs.7-12) zien we een mooi voorbeeld. 

Ingaan op de seksuele verleiding was voor hem een groot kwaad tegen over 
Potifar en zonde tegen God. Hij ging niet in discussie, maar vluchtte weg. 
 

• In Deuteronomium 25 vs.17-18 zien we hoe Amelek, onze vijand (de 
verleiding) vaak op ons afkomt:  

1. Je komt hem zo wie zo tegen 
2. Hij valt aan op de zwakste plek 
3. Hij kiest het juiste moment, wanneer we uitgeput en vermoeid zijn 

 
• De rol van Gods Woord voor het standhouden in verleidingen(Psalm 119 

vs.11 en Mattheüs 4 vs.4,7 en 10). Tijdens de verzoeking in de woestijn beriep 
de Here Jezus zich telkens op Gods Woord: ‘er staat geschreven’! 
 

• Onderscheidingsvermogen is essentieel! Hebreeën 5 vs.14 laat ons zien, dat 
het kennen van de Bijbel ons onderscheidingsvermogen geeft. Helaas 
ontbreekt een gedegen kennis van Gods Woord bij velen! De eerste 
Johannesbrief geeft ons ook advies om verleiding te onderkennen (2 vs.22; 3 
vs.6-8 en 4 vs.2-3) 

 
• In Hem zijn we meer dan overwinnaar! Laat je nooit verleiden om zelf tegen de 

duivel te strijden, of met demonen in gesprek te raken, want dat verlies je. Er 
was er maar één die sterker was dan de duivel en dat is de Here Jezus. Hij 
heeft overwonnen en in die overwinning mogen wij staan (Romeinen 8 vs.37)! 
 

 
• Vragen: 

1. De strijd tegen Egypte werd door God Zelf gestreden (Exodus 14 
vs.14), in de strijd tegen Amelek moest het volk zelf strijden (Exodus 17 
vs.8-16). Op Golgotha streed de Here vóór ons, maar in ons dagelijks 
leven hebben we zelf te strijden tegen ons vlees (Amelek). Hoe ben je 
Amelek in jouw leven tegengekomen? 

2. In 1 Johannes 2 vs.16 lezen we over de bondgenoten van satan: de 
begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven. Op 
welke manier kreeg de Here Jezus hiermee te maken tijdens zijn 
verzoeking n de woestijn? 

3. In Efeziërs 6 vs.12-18 komen we bij de wapenrusting ook het ‘Zwaard 
des Geestes’ tegen. Hoe gebruikt u de Bijbel in de geestelijke strijd? 

4. Welke toepassingen zijn voor ons belangrijk om stand te houden in de 
verleidingen? 

 
 


