
Matteus 4:1-11 

Inleiding 

Prof. Andrie du Toit skryf soos volg oor die verhaal van Jesus se versoekings: “Met Jesus se 

versoekings in die evangelies gaan dit ten diepste om die vraag: Watter soort Messias gaan Hy wees? 

’n Brood-messias, ’n sensasie-Messias, ’n politieke-messias?” 

In ons besig-wees met Matteus die afgelope maand of twee het ons agter gekom dat Matteus wil sy 

lesers oortuig dat Jesus die langverwagte Messias en die Seun van God is. Die identiteit van Jesus, 

wie Hy is en wat Hy kom doen het is belangrike deel van Matteus se evangelie. En juis in die verhaal 

van Jesus se versoekings leer ons meer van wie Jesus was en wat Hy kom doen het. Ons leer dat 

Jesus die gehoorsame, lydende Messias is. 

1.     ’n Brood-messias, ’n sensasie-Messias of ’n politieke-messias?” 

Die verhaal van Jesus se versoekings volg net na die doop van Jesus. Met Jesus se doop deur 

Johannes die Doper het Sy se openbare optrede begin. Met die doop is Jesus bekend gestel as die 

Seun van God. ’n Stem het uit die hemel geroep: Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek my. 

Dit was die begin van Jesus se optrede. 

Hierdie besondere gebeurtenis wat hoogtepunt was, word gevolg met die versoekings. In ons 

Afrikaanse Bybel begin die verhaal met die woordjie”toe.” Die Griekse woordjie tote sê eintlik meer 

as net toe. Dit verwys na ’n bepaalde moment waarop ’n besondere gebeurtenis plaasgevind het. 

Hierdie bepaalde moment en besondere gebeurtenis is juis die doop en die versoeking wat aan 

mekaar verbind word. Hier word ’n verband gestel tussen die doop en versoekings.  

Hierdie verband gaan oor die keuse wat Jesus moet uitoefen oor sy roeping en taak op aarde. Hy is 

die Seun van God wat as Messias na die aarde gekom het met ’n taak.  Die taak is om die 

gehoorsame, lydende Messais te wees. Tog word Jesus hier getoets. Hy word deur die duiwel voor 

die keuse gestel. Die woord wat hier met versoekings vertaal word, sou ook met toets vertaal kon 

word. Andrie du Toit gee vir ons die keuses waarmee die duiwel vir Jesus toets baie goed weer: ’n 

Brood-messias, ’n sensasie-messias, ’n politieke-messias.      

Ons moet ook raaksien dat die duiwel juis vir Jesus takel as Hy op sy swakste is. Veertig dae en 

veertig nagte in die woestyn sonder kos. As jesus op sy kwesbaarste is, teiken die duiwel Hom.   

Selfs die woorde wat die duiwel gebruik is deel van sy fyn uitgewerkte strategie. Hy begin die eerste 

twee van sy versoekings met die woorde: As U die Seun van God is... Die derde versoeking lui die 

duiwel in met die woorde:Dit alles sal ek vir U gee... 

Tog val Jesus nie vir die duiwel se strategie nie. Hy probeer nie Homself bewys as Seun van God deur 

toe te gee aan die duiwel se versoekings nie. Al is Jesus honger, verander hy nie klippe in brood nie. 

Al sal die engele Hom beskerm, spring Hy nie van die tempel af nie, al kan Hy al die koninkryke 

ontvang, aanbid Hy nie vir Satan nie.  

Telklens haal Jesus uit die Ou Testament aan om die duiwel se versoekings te ontmasker:  ’n Mens 

sal nie van brood alleen lewe nie, maar van die woord wat uit die mond van God kom; ’n mens die 

Here, jou God nie op die proef stel nie; en jy moet die Here jou God aanbid en Hom alleen dien. 



Jesus kies om nie ’n brood-messias, ’n sensasie-messias of ’n politieke-messias te wees nie. 

2. Die gehoorsame, lydende Messias 

Jesus se keuse om nie ’n brood-messias, ’n sensasie-messias of ’n politieke-messias te wees nie is 

terselfdertyd ’n keuse vir gehoorsaamheid. Hy kies om uit te voer waarvoor God Hom na die aarde 

gestuur het. Jesus kies om gehoorsaam te wees aan sy opdrag. Hy kies om die lydende Messias te 

wees. Jesus kies om deur lyding die Verlosser van die wêreld te wees. So ontvang Hy nie die eer wat 

Hy as brood of sensasie of politieke-messias sou ontvang nie. Hy word verag en eenkant toe gestoot. 

Hy word verwerp en gerkuisig. Hy word gebrandmerk as misdadiger. 

Dit is Jesus se identiteit. Dit is wie Hy is en wat Hy gedoen het. Die Seun van God wat  die 

gehoorsame, lydende Messias was. Hy het vir ons gekies en Homself prysgegee. Ons verlossing was 

bealngriker as sy eie eer en aansien. Dit is wat ons met lydenstyd herdenk.       

3. Gehoorsame gelowiges 

 Ons is geroep om met Jesus te identifiseer. En as Jesus se identiteit die van gehoorsame, lydende 

Messias is, dan moet ons juis dit najaag. Gehoorsame gelowiges wat ingestel is op Jesus. Ons moet 

Jesus se roeping en taak en opdrag ons opdrag maak. 

Hierdie verhaal van Jesus se hantering van die versoekings, wil juis vir ons bemoedig en toerus 

rakende versoekings. Dit wil ons leer hoe om die versoekings wat op ons pad kom te hanteer. 

Dit is so dat die duiwel ons kan toets en versoek. As ons navolgers van Jesus is wat met Jesus 

identifiseer, sal ons ook deur die duiwel lastig geval word. Hy sal ook ons met allerlei valse 

voorstellings probeer weglok na allerlei ander keuses. Hy sal ons probeer oortuig dat 

gehoorsaamheid nie die beste opsie is nie. Soos met Jesus die geval was, sal hy ons probeer lok na 

sensasie, eer  en aansien. 

En sy werkswyse sal net so listig wees soos in die geval van Jesus se versoekings. Wanneer ons 

kwesbaar is, met allerlei mooi verskonings en beloftes. 

Die antwoord vir ons om die toets en versoekings deur te kom, lê om in ’n lewende verhouding met 

God te leef. Ons moet ingestel wees op God – en nie op sensasie, eer en aansien nie. Ons moet in ’n 

verhouding met God leef waar God vir ons ’n werklikheid is ons sy Woord en gebed deel van ons 

daaglikse lewe is. Ons moet krag put uit God se Woord en gebed om die versoekings te kan teëstaan.  

Die Britse teoloog NT Wright vertel die verhaal van ene Jennifer wat tot parlementslid vir haar 

kiesafdeling verkies is. Haar passie was altyd om haar mense, land en die wêreld te dien. Sy het haar 

nominasie as parlementêre kandidaat beskou as ’n geleentheid om die wêreld te verander, mense se 

omstandighede te verbeter en die omgewing te transformeer.  

Na haar verkiesing kyk sy terug oor die suksesvolle veldtog, oorweldig deur die uitslae. Die smaak 

van oorwinning is soet.  Nou kan sy haar edel ideale verwesenlik.  

Tog hoor sy ook ander stemme in haar gedagtes. Die ideale is steeds daar; drome om diensbaar te 

wees, die wêreld te verander. Maar daar is kompeterende stemme: "Uiteindelik het jy geleentheid 



om baie geld vir jouself te maak . . . Dink aan wat jy nou kan doen . . . Die wêreld is ’n skaakbord. 

Speel die spel op jou terme! Dink aan jou eie voorspoed. Jy verdien dit!" 

Na jy sukses behaal het, is dit uitdagend om op jou roeping te fokus. Mens word so maklik  van koers 

getrek of gestuur. 

John Ortberg skryf oor die stryd teen versoekings en argumenteer dat ons ’n duidelike beeld moet 

hê van die soort mens wat ons wil word, en hoekom. Hy noem as voorbeeld dat hy by geleentheid al 

die redes neergeskryf het oor hoekom hy sy seksualiteit eerbaar wil uitleef. Hy verwys ook na Job 

31:1 in hierdie verband. Job het gesê: “Ek het my plegtig verbind om nie na ’n meisie te kyk en haar 

te begeer nie.” Hy maak uiteindelik die punt dat versoeking ons belowe ons kan vry wees om ons 

aptyt te stil so gereeld soos ons wil. Maar ware vryheid “is die innerlike vrede om nie slawe van ons 

aptyt te word nie, om standvastig te bly staan sodat ons nie deur ons begeertes oorheers sal word 

nie.” 

Oorwinning oor versoeking is moontlik. Ons Here Jesus het die duiwel volkome oorwin – in die 

woestyn, deur sy lewe van gehoorsaamheid, aan die kruis en deur sy opstanding. Jesus is opgetel en 

verhef tot die hoogste regeerposisie in die hele skepping.  

Hierdie Jesus bemagtig ons. 

Oorwinning oor versoek is dus moontlik. Dieselfde Gees wat Jesus in die woestyn ingelei het, en 

Jesus bemagtig het, is oor ons uitgestort. Ons is gedoop met die Gees. Ons leef in die bedeling van 

die Gees. God gee vir ons die oorwinning. 

Daarom kan ons die voorbeeld van Jesus inderdaad navolg. Hy was en is volledig getrou aan God, en 

lei ons op dieselfde pad. 

Wanneer die fluisterstemme van versoeking ons bestorm, neem ons dit na Jesus. Ons maak tyd om 

stil te raak voor Hom, sodat ons die valse fluisterstemme kan onderskei van die stem van die Herder. 

Al plaas dit ons op 'n lydingspad, soos Jesus, is dit die pad wat tot die lewe lei: 

Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig 

nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en 

genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. (Hebr. 4:15-16) 

 

Slot 

 

’n Brood-messias, ’n sensasie-Messias, ’n politieke-messias? Jesus kies om ’n gehoorsame, lydende 

Messias te wees.  Hy kies dit vir ons. 

Ons word gereeld voor keuses gestel: ’n brood-gelowige, ’n sensasie-gelowige of politieke-gelowige? 

Kom ons kies – soos Jesus – om deur God se krag gehoorsame gelowiges te wees. 

 


