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Een van die hoof temas wat Jakobus in sy brief aanspreek is die tema van
beproewing en versoeking.  Ons almal ken versoeking maar te goed.  Ons word
daagliks met talle versoekings gekonfronteer. Sommige versoekings soos bv. die
versoeking om ‘n sjokolade te eet wat ons eintlik weet ons nie moet eet nie, is vir die
meeste van ons nie ingrypend nie. Maar ander versoekings lei tot baie negatiewe
gevolge.

Lees Matteus 4:1-4

1. Wat word die duiwel hier genoem?
2. Wie teiken hy hier met versoekings?
3. Wat sê dit oor sy modus operandi?

Hierdie benadering van die Satan is konsikwent met optrede soos wat dit in die
Woord beskryf word. Hy word by uitstek as die groot versoeker beskryf.  Dit, meer
as enige iets anders, is die werkswyse en die mag van die duiwel. Dink maar aan
Genesis 3 en die eerste keer toe ons hom leer ken in die tuin van Eden.  Hoe het hy  
Adam en Eva tot ‘n val gebring?
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Bespreek/Dink na: 

4.  Wat is die rol wat versoeking in ons lewens speel?
5.  Wat is die tipiese areas van versoeking wat mense (jy) aan blootgestel word? 

Maak ‘n lys!



Vra vir die Here om die sonde

en die versoekings in jou lewe

vir jou uit te wys.

Bid vir geestelike groei .

Ons gebedsaksie bid hierdie

week vir ons regters, landroste

en staatsanklaers.

   GEBEDDit kan ons help om versoeking beter te

hanteer as ons die proses verstaan en as ons

vroegtydig dit raaksien wanneer dit begin in ons

eie lewens.  Dit is makliker om sonde te hanteer

as ons die vroeëre skakels in die ketting afsny,

eerder as om te wag tot die sonde eers ‘n

realiteit is.

Bespreek:

7. As ons herdie proses in ag neem; Hoe kan ons meer

pro-aktief teenoor sonde in ons eie lewens optree? 

Ons het Sondag gesien dat Jakobus ons wil help

om geestelik volwasse te word. 

‘n Geestelike volwasse persoon is nie sondeloos

nie – geen mens is nie.  Maar om die invloed

van sonde tee te staan en jou lewe so heilig

moontlik te lei, is ‘n belangrike eienskap van

geestelike volwassenheid.
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Lees Jakobus 1:12-18

  Verleiding deur ……..............

6.  Bring God versoeking op ons pad?

Jakobus help ons deur die proses van versoeking uit te spel. Kom ons kyk hoe
hierdie proses verloop.

Die proses (voltooi):
1.

   2.  Aanlok en ………............
   3.  Dan word begeertes ……...............
   4.  Dit lei tot …….............
   5.  Die impak van sonde.
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