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De uitnodiging

En als ik iets te vergeven heb… doe ik het omwille van u… 
We moeten namelijk oppassen dat Satan ons niet gebruikt; 
zijn plannen kennen we maar al te goed.

— 2 KORINTIËRS 2:10-11 —

Stel er wordt ’s avonds een pakketje afgeleverd door 
een koerier. Na het openen, staren we naar een hele mooie, 
grote envelop, waarop in volmaakte letters onze naam 
staat gekalligrafeerd. Daarin zit de uitnodiging, die begint 
met deze woorden:

Je bent uitgenodigd voor een leven vol ellende, zorgen en 
verwarring. 

Wie van ons zou er nou ingaan op zo’n vreselijke uitno-
diging? Willen we niet liever een leven wat vrij is van pijn 
en moeite? Toch kiezen velen van ons zo’n leven. Niet dat 
we die keuze bewust maken, maar we geven ons soms – al 
is het maar tijdelijk – over aan Satans uitnodiging. Zijn 
aanvallen gaan door en houden niet op – de duivel houdt 
hardnekkig vol! Onze vijand bombardeert ons denken dag 
aan dag met elk wapen wat hij maar tot zijn beschikking 
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heeft.
We zijn in een strijd verwikkeld – een strijd die woedt 

en nooit afgelopen is. We kunnen de volledige wapen-
uitrusting van God aandoen, de vorderingen van de boze 
tegenhouden en vast staan op het Woord van God, maar 
we kunnen de oorlog nooit helemaal stoppen. Zolang we 
leven, blijft ons denken het strijdtoneel van de Satan. De 
meeste van onze problemen komen voort uit onze denkpa-
tronen, die de problemen veroorzaken die we tegenkomen. 
Dat is de plaats waar Satan triomfeert – hij biedt iedereen 
verkeerde gedachten aan. Dat is geen nieuwe truc, speciaal 
bedacht voor onze generatie – hij begon al met zijn mislei-
dingen in de Hof van Eden. De slang vroeg de vrouw: “Is 
het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele 
boom in de tuin mogen eten?” (Genesis 3:1a). Dat was de 
eerste aanval op het menselijk denken. Eva had de verlei-
der kunnen afwijzen, maar in plaats daarvan vertelde ze 
hem dat ze van alle bomen mochten eten, behalve van die 
ene boom. Ze mochten die zelfs niet aanraken; deden ze 
dat toch, dan zouden ze sterven. 

“Jullie zullen helemaal niet sterven,” zei de slang. 
“Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan 
zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en 
kennis zullen hebben van goed en kwaad” (vers 4-5). Dat 
was de eerste aanval en die liep uit op Satans eerste over-
winning. Wat we vaak niet doorhebben bij de verleiding 
en strijd die de vijand op ons richt, is dat het als mislei-
ding tot ons komt. Stel dat hij tegen de vrouw had gezegd: 
“Eet van de vrucht. Dan breng je ellende, boosheid, haat, 
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bloedvergieten, armoede en onrecht in de wereld.” 
Eva zou dan terugdeinzen en wegrennen. Hij misleidde 

haar door te liegen en iets te vertellen wat haar aantrek-
kelijk leek.

Satan beloofde: “Je zult als God zijn. Je zult goed en 
kwaad kennen.” Wat een prachtig aanbod voor de vrouw. 
Hij verleidde Eva niet om iets slechts te doen – of formu-
leerde het in elk geval zodanig, dat wat ze hoorde goed 
klonk.

Dat is de aantrekkingskracht van de zonde of satani-
sche verleiding altijd. De verleiding is niet om iets slechts 
te doen, schade aan te richten of onrecht te brengen. De 
verleiding is dat we iets zullen krijgen.

Satans verleiding werkte bij Eva. “De vrouw keek naar 
de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een 
lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom 
haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten 
en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, 
en ook hij at ervan” (Genesis 3:6). 

Eva verloor de eerste strijd in haar denken en sinds die 
tijd zijn we blijven strijden. Maar omdat we de kracht van 
de Heilige Geest in ons leven hebben, kunnen we overwin-
nen en we kunnen blijven overwinnen.

Overwinnende God, help me de verleiding van 
Satan te weerstaan, die mijn denken aanvalt en 
maakt dat het kwaad goed lijkt. Ik vraag dat in de 
naam van Jezus Christus. Amen.


