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In dit 175e deeltje van het bewerkte radio-
programma “Op weg naar het Licht”, leest 
u hoe christenen vanuit Bijbelse gegevens 
Leiding door de Heilige Geest van God, 
de menselijke geest en demonische gees-
ten, kunnen leren te onderscheiden.

Geleid worden door de Heilige Geest in de levens-
woestijn, hoe gaat dat? Hoe leer je leiding vanuit je 
eigen geest of die van andere geesten te onderschei-
den van Gods Heilige Geest, laat staan wanneer je 
geleid wordt in de woestijn van het leven?

Deze bewerkte TWR Radio-uitzending werd tussen 
1989 en 1994 vanuit het eiland Bonaire uitgezonden en 
is te beluisteren op: www.radioadullam.nl Op deze site 
zijn ook onderwerpen als “Gezin naar Gods plan” te 
beluisteren c.q. te downloaden, evenals kinderpro-
gramma’s als “Tien minuten met God” en andere ver-
halen. Bijbelstudiebrochures in A5 formaat zijn te lezen 
of te downloaden op www.adullam.nl waar ook de 
doelstellingen van de Stichting Adullam zijn te lezen.

Moge de Heere Jezus de lezer zegenen!
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In een volgend programma zullen we zien welke 
verschillen er nog meer zijn tussen die twee geestelijke 
leidngen in ons aller leven. 

Mocht u echter nu reeds willen reageren, schrijf dan 
naar info@adullam.nl of bekijk te website voor te 
downloaden of te lezen e-boeken, Brochures, 
Bijbelstudie flyers en Bijbelstudies in PDF in diverse 
wereldtalen: www.adullam.nl of bezoek de radiowebsite:
www.adullam.nl
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Radioprogramma nr.175, “Op weg naar volwassenheid”

In dit 175e deeltje van het bewerkte radio-
programma “Op weg naar het Licht”, leest 
u hoe christenen vanuit Bijbelse gegevens 
Leiding door de Heilige Geest van God, 
de menselijke geest en demonische gees-
ten, kunnen leren te onderscheiden.

Geleid worden door de Heilige Geest in de levens-
woestijn, hoe gaat dat? Hoe leer je leiding vanuit je 
eigen geest of die van andere geesten te onderschei-
den van Gods Heilige Geest, laat staan wanneer je 
geleid wordt in de woestijn van het leven?

Deze bewerkte TWR Radio-uitzending werd tussen 
1989 en 1994 vanuit het eiland Bonaire uitgezonden en 
is te beluisteren op: www.radioadullam.nl Op deze site 
zijn ook onderwerpen als “Gezin naar Gods plan” te 
beluisteren c.q. te downloaden, evenals kinderpro-
gramma’s als “Tien minuten met God” en andere ver-
halen. Bijbelstudiebrochures in A5 formaat zijn te lezen 
of te downloaden op www.adullam.nl waar ook de 
doelstellingen van de Stichting Adullam zijn te lezen.

Moge de Heere Jezus de lezer zegenen!
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We zijn begonnen door op het verschil te wijzen tussen 
de leiding van Gods Heilige Geest en die van de Satan 
en waar die laatste leiding op uit loopt als we ons niet 
door de kracht van Gods Geest laten vervullen. Want 
alleen die gelovigen die zich gehoorzaam willen buigen
onder Gods Woord en de leiding van de Heilige Geest 
in hun leven toelaten, worden “kinderen van God” ge-
noemd in Rom. 8:14-17. “Want zovelen als er door den 
Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 
Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienst-
baarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen 
den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken 
wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met 
onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij 
kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen 
van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij 
anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem ver-
heerlijkt worden.”

God geven u vrede en de leiding van Zijn Heilige Geest 
door het Woord van de Heere Jezus!
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Opnieuw faalde de list van Satan dus, doordat de Heere
Jezus zei: "Er is gezegd; Gij zult de Heere uw God 
niet verzoeken..."

De Heere Jezus kende de Schriften, wist dat Satan de 
tekst uit Ps.91:11 verdraaide en half weergaf. Dat is de 
specialiteit van Satan als gevallen “engel des lichts”, 
Gods Woorden verdraaien of gedeeeltelijk citeren en uit 
de context halen om er een eigen betekenis aan te 
geven! Want hij had de woorden "op al uw wegen"
had weggelaten! 

Wanneer we niet op Gods weg blijven, maar daarvan 
afwijken door iets uit dat Woord van God weg te laten of 
niet te gehoorzamen, kan Satan ons verleiden, 
vernederen en van onze hoogte als christen afstoten, 
wat helaas zo vaak gebeurt met voorgangers onder 
christenen. 

Trots en onafhankelijkheid waren de oorzaak van zo'n 
diepe val en als Jezus niet zo barmhartig was om op het 
hulpgeroep en de vernedering van deze gevallen 
"sterren", in Dan.11:35 "leraars" genoemd, te hulp te 
komen, ze zouden nimmer verhoogd worden (1 Pet.5:6)! 

Alleen door Gods Woord kunnen we Satan weerstaan, 
uitwerpen en doen verdwijnen uit onze omgeving, laten 
we dat nooit vergeten!
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Woestijn ervaringen en verzoekingen

Een eenzame Man liep over het hete woestijnzand. Zijn 
gezicht stond gespannen, alsof Hij op het punt stond 
iemand te ontmoeten die moeilijkheden zou kunnen 
veroorzaken. Toch wist Hij met zekerheid dat Hij deze 
weg moest gaan, al was het in menselijk opzicht 
eigenlijk onverantwoord. 

De Man wist echter dat Hij rechtstreeks door de Geest 
van God geleid werd en dat er spoedig, na een zware 
lichamelijke beproeving, een àndere geest zou komen om 
Hem te verzoeken. Deze zou Hem eveneens trachten 
“leiding” te geven, maar dat zou leiden tot verleiding en 
verdraaiing van wat God had geschreven.

Die geest uit de afgrond zou gebruik maken van de 
honger die Hij nu reeds begon te voelen en Hem willen 
verzoeken om buiten de wil van Zijn hemelse Vader om 
gebruik te maken van de bijzondere gaven die God 
Hem had gegeven. 

Inderdaad, de boze geest verscheen na veertig dagen, 
de uiterste termijn van een vastenperiode. Nee, het was 
geen fatamorgana, geen geestverschijning die het 
gevolg was van drugs- of alcoholgebruik. Ook was het 
niet een verschijning zoals gebruikelijk na een 
langdurige periode van vasten of meditatie, zoals de 
mensen van die tijd kenden. 
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Alles was even reëel als maar mogelijk was. Jezus, 
want zo heette die Man, kende de wereld van de 
demonen, maar wist Zich gesterkt door de Heilige 
Geest van God, Die op Hem was neergedaald tijdens 
Zijn doop en reeds van eeuwigheid af in Hem woonde.
Hij zou de strijd winnen. Maar het zou lijden geven, 
eenzaamheid, onbegrip, ja zelfs verwarring onder hen
die Hem zouden volgen. 

Daar kwam de eerste verzoeking al, Satan, wellicht als 
een schitterende lichtverschijning, kwam met een 
voorstel, we lezen het allemaal in Luk.4. Hij zei tegen de
Heere Jezus zonder Hem bij Zijn Naam te noemen, 
want "Heer Jezus" kon en wilde hij niet zeggen zonder 
zichzelf te vernederen, "zeg toch tegen deze stenen hier 
dat zij broden worden, u hebt toch zo'n honger?" Maar 
Jezus antwoordde hem rustig: "Er is geschreven dat 
de mens van brood alleen niet zal leven, maar bij 
alle woord Gods"!

Maar daar kwamen nog meer verzoekingen, en hier 
zien we reeds het verschil tussen de leiding van de 
Heilige Geest en die van een demonische geest! De 
Heilige Geest kan ons leiden in een dorre en woeste 
plaats, maar ons nooit leiden in een verzoeking die ons 
van Gods Woord doet afwijken. De boze geest leidt ons 
altijd naar plaatsen waar we trots worden en gevaar 
lopen God te gaan verzoeken, zoals Satan trachtte de 
Heere Jezus te laten doen!
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op demonisch bevel te vernederen, zodat Jezus ter 
arde zou vallen voor het oog van Zijn schepselen! 
Natuurlijk het liefst achterover, zoals dat van de bereider 
van het paard van Dan was geprofeteerd, die zich liet 
verleiden door de slang, zoals de verrader Judas deed, 
die zichzelf inderdaad naar beneden wierp van zijn 
hoge positie als bedriegelijke discipel van Jezus! 

Satan kent de Bijbel uit zijn hoofd, wist van zijn val en 
einde, geprofeteerd door God Zelf in de hof van Eden 
en door de mond van Jacob, die profeteerde van Judas, 
die uit de stam van dan kwam. 

Nee, Jacob was niet zo blij met dat vergezicht toen hij 
zei: "Op Uwe zaligheid wacht ik Heere." Dat vergezicht 
wat hij zag over het einde van hen die door de slang 
gebeten werden was niet zo mooi, maar Gods heerlijke 
overwinning wel (Gen.3:14;49:17,18)! 

Nee, Jezus liet Zich dus niet op bevel van Satan 
vernederen door Zijn hoge positie te verlaten en Zich ter 
aarde te werpen. Dát zou Hij doen in de hof van 
Gethsémané, waar hij ter aarde viel en bad, zo het 
mogelijk ware, dat die ure van beproeving die komen 
zou, van Hem zou voorbijgaan. Maar alleen wanneer 
God dat zou willen. Niet de wil van vlees en bloed, wat 
nooit zal willen lijden, maar de wil van God was 
maatstaf voor de Heere Jezus en hebben wij als 
christenen een àndere maatstaf?
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Dat zou echter door lijden heen en op het kruis moeten
gebeuren, en niet door een knieval te maken voor de 
grote Verleider, al was het er maar één buiging! Zou het 
heil, dat voor òns bereid is, op een àndere wijze bereikt 
kunnen worden? We weten beter! Jezus weigerde op 
de onderhandelingen in te gaan en zei: "Ga weg van 
Mij satan, want er is geschreven: "Gij zult de Heere 
uw God aanbidden en Hèm alleen dienen."

Ja, de Heere God was óók de Heer van Satan als 
geschapen maar gevallen lichtdragen. En éénmaal zàl 
Satan gedwongen worden zijn knieën te buigen voor de 
Heere Jezus, Die “God is, geopenbaard in het vlees!”
Eenmaal zal deze vijand van God knarsetandend 
moeten erkennen dat "Jezus Heer is", om daarna voor 
altijd geworpen te worden in de poel van vuur, waar de 
valse profeet en het beest dat Jezus wilde imiteren, 
reeds zullen zijn (Opb.20:10).

Vervolgens zien we hoe Satan na zijn mislukte 
verleidingstaktiek de Heere Jezus meeneeemt naar een 
andere verheven plaats, de tempel in Juruzalem! 

Vromer kon het niet, een verhevener plaats voor een 
Jood was er niet. Jezus als Heer van de tempel werd 
door de Duivel op de tinne van de Tempal geleid. Hoe 
kon dat? Maar spoedig zien we waaròm de Heere 
Jezus zo hoog verheven werd. Het was zijn bedoeling 
om Hem te verzoeken om Zich vanaf die hoge positie 
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Hij leidde de Heere Jezus naar een hoge berg, 
vanwaaruit Hij alle koninkrijken van de wereld kon 
overzien. Dat moet dus een heel bijzondee ervaring 
geweest zijn, een soort "geestvervoering" misschien, 
zoals Ezechiël, Asaf en Paulus hebben ervaren toen ze 
werden opgetrokken naar een plaats waarvanuit ze 
alles hierbeneden van Gòds kant konden bekijken. 
Jezus mocht de wereld echter bekijken zoals de Satan 
het bekeek, vanuit zíjn hoge positie, zoals die geschetst 
werd in Ez.28:14, waar we over Satan's positie als 
Lichtdrager lezen voordat hij uit de hemel werd 
gebannen: "Ik benoemde u tot een gezalfde, 
beschermende cherub. U had toegang tot de heilige 
berg van God..."

We weten dat de duivel ook nà zijn diepe val steeds 
dáár trachtte te zijn waar God met mensen wilde 
spreken, zoals toen God Mozes thuishaalde en satan 
onderhandelde met de belangrijke aardsengel Michaël, 
volgens Dan.10:13 een van de leidende "vorsten van 
Israël" die als taak hadden om de koningen bij te staan 
in hun strijd tegen de volkeren rondom het volk van 
God. Het ging satan om het dode lichaam van Mozes in 
bezit te kunnen krijgen. 

We lezen hierover in de brief van de apostel Judas, niet 
de verrader, maar de broer van Jezus (Jud.vs.9). 
Waarschijnlijk is de duivel in staat om dode lichamen 
schijnbaar tot leven te verwekken, zoals dat ook blijkt uit 
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Opb. 13:11,12, waar Satan zich als een beest 
openbaart, maar dat lijkt op het Lam, zoals dat door 
Johannes de doper van de Heere Jezus gezegd wordt 
in Joh.1:29 en de profeet Johannes op Patmos gezien 
heeft in Opb.5:6. 

Dàt is dus het verraderlijke van Gods tegenstander, dat 
hij steeds weer tracht alles na te bootsen wat de Heere 
Jezus heeft geschapen en als gaven aan de mensen 
heeft gegeven. 

Zo ging het ook bij die verzoeking van Jezus, hij neemt 
de Heere Jezus mee naar de berg vanwaaruit ook 
Mozes de hele toenmalige wereld waar het volk Israël 
mee te maken had kon overzien (Deut.34:1-6). 

Maar op déze berg begon de Verleider opnieuw te 
onderhandelen, nu niet meer om het lichaam van 
Mozes, maar om het lichaam van Jezus! Slechts één 
enkele knieval voor satan, en de gehele wereld, waar 
de duivel sinds de geslaagde onderhandeling met het 
eerste mensenpaar de overste van was geworden, zou 
weer onder controle van de Heere Jezus komen! Wat 
een verzoeking! 

Jezus had kunnen denken hoeveel winst hij zou hebben 
voor slechts één enkele knieval voor Zijn vijand. De 
gehele verloren wereld zou weer worden terug gewon-
nen, het vrederijk zou aangebroken zijn, ziekte en leed 
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verbannen en Satan uit deze wereld verdwenen! Maar 
de Heere Jezus heeft later Zelf gezegd: "Al zou u de 
gehele wereld gewinnen en schade leiden aan uw 
ziel, het zou u alles niets baten"!

Wat zou er namelijk gebeurd zijn als Jezus Zich zou 
hebben laten verleiden voor die enkele knieval? 
Inderdaad, de wereld zou uit handen van Satan in die 
van de Heere Jezus gekomen zijn. Maar, de hemel zou 
van dat moment voor Jezus toegesloten zijn, eenvoudig 
omdat Satan daar zou trachten in te dringen!

Jezus is echter de Heer van hemel èn aarde, en voor 
niets minder dan Zijn eigen kostbaar bloed zou Hij de 
aarde terugkopen van de “mensenmoorder van de 
beginne. Maar dan als de “tweede Mens” en “laatste 
Adam”, zoals dat is beschreven in 1 Kor.15:45, waar 
staat: "De éérste mens Adam is geworden tot een 
levende ziel, de laatste Adam is geworden tot een 
levendmakende Geest."

Dàt is het wat de Heere Jezus wilde doen, ons mensen, 
Zijn geliefde, maar van God afgevallen schepselen, een 
"levendmakende Geest geven", de Heilige Geest van 
God, Die in de wedergeboren mensen blijft wonen en 
werken en ons laat delen in de erfenis van onze Heer 
en Heiland, Jezus Christus, de Overwinnaar over Satan 
en zijn gevallen engelen! 


