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Toen Jezus 
gedoopt was, 
sprak God.  Hij 
zei: �Dit is Mijn 
geliefde Zoon. in 
hem vind ik 
vreugde.� De 
Heilige Geest van 
God daalde op 
Jezus neer als 
een duif.



Kort daarna leidde de 
Heilige Geest Jezus 
naar de wildernis.  
Jezus was alleen.



Jezus vastte veertig dagen lang. 
Dat betekent dat hij niets at.  Hij 
kreeg veel honger.



De Bijbel zegt dat de wilde dieren er ook waren.



De duivel kwam om Jezus te 
verleiden.  Lang geleden had hij 
Adam en Eva verleid zodat ze 
ongehoorzaam werden aan God.  
Nu werd Jezus op de proef 
gesteld.



De duivel kon 
zelfs Gods Zoon, 
Jezus, op de 
proef stellen.



�Als U de Zoon van God bent,� zei 
de duivel, �verander deze stenen 
dan in brood.� Hij wist dat Jezus 
honger had.  Hij wist ook dat 
Gods Zoon een steen in brood kon 
veranderen.  Zou Jezus de duivel 
gehoorzamen?



Nee!  Jezus gehoorzaamde de duivel niet.  In plaats 
daarvan antwoordde Hij vanuit Gods Woord. �De 
mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder 
woord dat klinkt uit de mond van God.�
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Toen leidde de duivel Jezus naar de grote stad 
Jeruzalem, naar de heilige tempel waar mensen God 
aanbaden.  Wat ging de duivel nu doen?



��Als u de Zoon van God bent, 
spring dan naar beneden. 
Want er staat geschreven: 
�Zijn engelen zal hij opdracht 
geven om u op hun handen te 
dragen, zodat u uw voet niet 
zult stoten aan een steen.�



�Jezus antwoordde: �Er staat ook geschreven: �Stel 
de Heer, uw God, niet op de proef.�
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De duivel probeerde het opnieuw.  Hij nam 
Jezus mee naar de top van een hoge berg 
buiten de stad.



Hij liet Jezus in een oogopslag alle 
koninkrijken van de wereld zien, 
en toen zei hij: ��Dit alles zal ik u 
geven als u voor mij neervalt en 
mij aanbidt.��



Toen zei Jezus: �Ga weg, Satan!� �Want er staat 
geschreven: �Aanbid de Heer, uw God, vereer 
alleen hem.��
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De duivel liet 
Jezus voorlopig 
met rust.  Toen 
gebeurde er iets 
prachtigs.  God 
stuurde engelen 
om voor Jezus, 
Zijn Zoon, te 
zorgen � Hij 
die de 
duivel niet 
gehoorzaamde.



�Een vreselijke tijd voor Jezus�

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

Mattheüs 4, Lucas 4

�Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.�

PSALM 119:130 
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Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16


