
Matteus 4:1-11 

Vooraf 

Vanoggend is die eerste Sondag van lydenstyd. In die vroeë kerk was die gebruik dat nuwe lidmate 

op Paassondag – opstandingsondag – gedoop is. Die voorafgaande veertig dae is hulle voorberei en 

onderrig oor die Christelike geloof. Later het die gebruik geword dat alle gelowiges die veertig dae as 

tyd van selfondersoek en toewyding ingerig het. Daarom is lydenstyd vir ons ’n tyd van besinning en 

voorbereiding met die oog op die viering van Paasfees. 

Inleiding 

Daar is ’n verhaal oor Augustinus wat lui dat hy eenmaal, kort na sy bekering, 

op straat gekonfronteer is deur ’n vrou met wie hy vroeër ’n sondige 

verhouding gehad het. Hy het glo in sy spore vasgesteek en in die 

teenoorgestelde rigting weggestap. Verbaas het die vrou uitgeroep: 

“Augustinus, dit is ek!” Augustinus het net aangestap en oor sy skouer 

geantwoord: “Ja, maar dit is nie meer ek nie!”  Wat hy bedoel het is dat daar 

’n nuwe Augustinus was wat alle versoekings ernstig vermy het. 

Ons het vanoggend die verhaal van Jesus versoeking gelees.  

 In die eerste plek leer ons in hierdie verhaal iets van Jesus. Ons leer dat Jesus doelbewus kies 

vir gehoorsaamheid. En hierdie gehoorsaamheid gaan oor meer as net die teenstaan van 

versoekings. Dit is veel meer ’n doelbewuste keuse om die pad van lyding en dood te stap.  

 In die tweede plek leer ons uit Jesus se keuse dat ons ook doelbewus gehoorsaamheid kan 

kies. Ons kan ook kies om alle versoekings teë te staan. 

 

1. Jesus kies doelbewus die pad van lyding 

Die eerste twee hoofstukke van Matteus vertel van Jesus se geboorte. Hoofstuk drie speel af meer 

as dertig jaar later. Dit is die begin van Jesus se optrede. Dit begin met sy doop waar Johannes die 

Doper vir Jesus doop. Met die doop daal die Heilige Gees soos  duif op Jesus neer en hoor ons die 

stem uit die hemel: Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek my. 

Met die doop word Jesus se identiteit bekend gemaak en begin sy openbare optrede. Net daarna kry 

ons die versoeking van Jesus. Jesus word deur die Gees na die woestyn gelei en drie keer versoek die 

Satan Hom. Dit gebeur nadat hy vir veertig dae gevas het.  As Hy op sy swakste is, probeer Satan 

Hom versoek. 

Hierdie verhaal van Jesus se versoeking staan in kontras met die verhaal van die doop: 

 Met die doop is Jesus se identiteit bevestig. Met die versoeking word sy identiteit 

bevraagteken  

 Met die doop hoor Jesus die stem van God die Vader – dit is my geliefde Seun. Met die 

versoeking praat die duiwel met Hom. 

 Met die doop word Jesus bekendgestel as die Seun van God. Met die versoekings word Jesus 

as Seun van God bevraagteken. 

 



Dit is asof die hoogtepunt van Jesus se doop opgevolg word deur die laagtepunt van die versoeking. 

Wat eintlik gebeur is dat Satan sommer hier aan die begin van Jesus bediening ’n stok in die speke 

wil steek. Sommer hier aan die begin wil Hy God se verlossingsplan met Jesus as Verlosser  

verongeluk. 

 

En eintlik is dit die trant van Matteus se verhaal van hoofstuk een. God laat sy verlossingsplan in 

aanvang neem en Satan probeer dit verongeluk. Dink maar aan Jesus se geboorte  - in ’n stal. Dink 

aan Herodus se poging om Jesus te dood as hy alle seuntjies onder twee laat doodmaak. Maar 

telkens is God Satan een voor.  

 

Ook met die versoekings gebeur dit. Jesus gee nie toe aan Satan se poging om God se 

verlossingsplan te verongeluk nie. Hy kies doelbewus om dit waarvoor God Hom gestuur het en 

waarvoor Hy gekom het, uit te voer. Jesus kies doelbewus die pad van gehoorsaamheid – selfs tot in 

lyding. 

 

As die Satan Hom probeer verlei om baie opspraakwekkend en met goddelike krag klippe in brood te 

verander, antwoord Jesus dat ’n mens nie net van brood nie, maar van die woorde uit God se mond 

sal leef. As Satan Hom van die tempel wil laat afspring sodat die engele hom op die hande kan dra, 

antwoord Jesus dat jy God nie op die proef mag stel nie. As Satan al die koninkryke aan Jesus beloof 

as Hy Satan aanbid, dan antwoord Jesus dat net God aanbid moet word.  

 

Al drie hierdie versoekinge klink onskuldig. Jesus is immers magtig genoeg om klippe in brood te 

verander. Net so sou die engele Jesus kon beskerm – inteendeel ons lees aan die einde van die 

verhaal dat hulle dit juis gedoen het. Net so het al die koninkryk in elk geval aan Jesus behoort. 

 

Hierdie versoekings het gegaan oor ’n keuse vir dramatiese vertoon en opspraakwekkende optrede 

as Seun van God of om om die pad van lyding en verwerping te stap. En dit is wat Jesus doelbewus 

kies. Hy kies om te doen waarvoor Hy gekom het. Om te ly en te sterf sodat sondaar mense verlos 

kan word. Jesus kies gehoorsaamheid aan sy roeping en nie opspraakwekkende vertoon nie. Hy kies 

om die minste te wees. 

 

Dit sou voortdurend so wees in Jesus lewe op aarde. Hy sou enduit kies om gehoorsaam te wees aan 

sy opdrag en roeping. Selfs in Getsemane, die nag voor Hy gevange geneem en gekruisig is, was dit 

steeds sy keuse. Hy berispe Petrus wat Hom met sy swaard verdedig. In sy gebed tot God die Vader 

aanvaar Hy die beker van lyding. 

 

Op hierdie eerste Sondag van lydenstyd in 2017 is dit goed om weer iets van Jesus se keuse te 

verstaan en verstom dankbaar voor Jesus te staan. Hy het die pad van lyding gekies – vir ons. Tot ons 

voordeel. So kon ons verlos word en kinders van God word. Ons is vandag wat ons is as gevolg van 

Jesus se keuse vir gehoorsaamheid en lyding. 

 

 

 

 

 



2. Ons kan doelbewus gehoorsaamheid kies 

  

Die uitdaging vir ons elkeen is om ook doelbewus te kies om gehoorsaam te wees. Hierdie 

gehoorsaamheid gaan oor twee dinge:  

 Gehoorsaamheid aan ons roeping en  

 gehoorsaamheid in versoekings 

 

Soos wat Jesus gehoorsaam was aan sy roeping en nie toegelaat het dat Satan Hom verlei na ander 

moontlikheide nie, moet ons gehoorsaam wees aan ons roeping. Ons moet doelbewus kies om ons 

roeping na te jaag. 

 

Dit bring ons natuurlik by die vraag: Wat is ons roeping?  In breë trekke: Om God te dien. Om God te 

verheerlik. Om God te aanbid. Om ons lewe vir God te leef. Dit is hoekom ons leef en bestaan. 

 

Vir elkeen sal hierdie breë roeping natuurlik op ’n unieke manier in ons eie lewe en omstandighede 

vorm aanneem. Elkeen van ons se situasie en omstandighede verskil. Ons is elkeen uniek en ons 

omstandighede is uniek. Daarom is dit ons elkeen se opdrag om in ons unieke situasie die om ’n 

doelbewuste keuse te maak om gehoorsaam te wees en dit beslag te gee in ons eie unieke situasie.  

 

Elkeen moet dink hoe die roeping van God om te dien en eer en aanbid in ons eie lewe beslag moet 

kry. Ons moet elkeen in ons gesin en familie en vriendekring, in ons elkeen se werk en tussen die 

mense waar ons rondbeweeg ons roeping uitleef. Ons kan in ons elkeen sy woonplek, werkplek 

ontspanningsplekke God dien en eer en aanbid.   

 

Natuurlik is dit ’n keuse wat ons voortdurend kan uitoefen. Feitlik daagliks moet ons kies om 

gehoorsaam te wees aan ons roeping. In elke situasie en gebeure moet ons kies om getrou aan ons 

roeping te bly.  

 

Hierdie keuse vir gehoorsaamheid gaan ook oor die teëstaan van versoekings. Ons kan doelbewus ’n 

keuse uitoefen om in ons daaglikse lewe gehoorsaam te wees. Natuurlik gaan dit hand aan hand met 

ons keuse om ons in lewensroeping gehoorsaam te wees. Ons is juis gehoorsaam aan ons 

lewensroeping deur daagliks gehoorsaam te wees. 

 

Daaglikse gehoorsaamheid gaan oor die teenstaan van allerlei versoekings. As die Satan nie genoeë 

geneem het met God se plan om in Jesus verlossing vir mense te bring nie, gaan hy steeds nie  elke 

dag genoeë neem as ons in gehoorsaamheid aan God leef nie. Daarom word ons steeds elke dag 

versoek. Op allerlei maniere. Satan wil steeds God se verlossingsplan saboteer. 

 

En daarom moet ons in elke situasie, in elke versoeking die keuse maak om gehoorsaam te bly. Ons 

moet versoekings teenstaan. Met dieselfde beslistheid en ywer waarmee Jesus dit gedoen het. Jesus 

se voorbeeld bly vir ons die aanmoediging om self te kies teen versoekings en vir gehoorsaamheid.  

 

Hoe doen ons dit? Matteus gee vir ons die antwoord. Nie deur op ons eie krag en vermoëns staat te 

maak nie. As ons dit doen, sal ons faal. Deur soos Jesus die krag van die Gees te gebruik en die insig 

van die Woord. Jesus het telkens gesê: Daar staan geskrywe. Ons kan die Gees van God vra om ons 



die vermoë te gee om versoekings te erken en teë te staan.  Ons kan die Woord se insig prakties 

aanwend in ons lewe. 

 

In kort: Soos Jesus moet ons steeds elke dag kies om gehoorsaam te wees aan ons lewensroeping en 

moet ons dit doen deur elke versoeking te ontmasker. 

 

Slot 

 

Christus het die versoekings van Satan teegestaan en doelbewus gekies om getrou te bly aan sy 

roeping. Daarvoor loof en dank ons Hom.  

 

Daarom kan ons ook soos Augustinus wegdraai van elke versoeking en uitroep: Dit is nie meer ek 

nie! Ons is verlos deur Christus se doelbewuste keuse om sy taak te volvoer. Ons kan doelbewus 

teen sonde kies. 


