
Satan versoek Jesus in die woestyn – Matteus 4:1-11 
Kleingroepmateriaal 2 tot 8 Februarie 2020 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families 

1. Vertel vir mekaar van ‘n keer toe jy honger was. Wat het gebeur? Hoekom? Hoe het dit gevoel? Was dit 
deel van ‘n “vas”? Het jy versoekings ervaar in dié tyd? Wat het die “vas” vir jou beteken? 

2. As julle kans sien, slaan ‘n ete oor (miskien die ete by die sel of Bybelstudiegroep) om te voel hoe dit voel 
om ‘n tyd lank sonder kos te wees. As jy siek is of ‘n probleem met bv diabetes het, ignoreer dié voorstel. J  

RUS 
3. Raak stil met die woorde van Jesus uit Deuteronomium 8:3 en oordink wat dit vir jou persoonlik beteken:  

“Die mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom.” 

HOOR 
1. Lees Matteus 4:1-11. Deel met mekaar wat jou tref? 

2. Hoekom lei die Gees Jesus na die woestyn vir hierdie versoekings? 

3. Wat wil die duiwel met die eerste versoeking bereik? En die Gees? (vgl Deut 8:3 in konteks) 

4. Wat wil die duiwel met die tweede versoeking bereik (vgl Ps 91:11-12)? En die Gees? (vgl Deut 6:16 in 
konteks) 

5. Wat wil die duiwel met die derde versoeking bereik?  En die Gees? (vgl Deut 6:13 in konteks) 

6. Watter waarde dink jy het hierdie eerste oorwinning oor versoekings vir Jesus gehad? (NT Wright 
antwoord die vraag só: “Jesus must face these temptations now, and win at least an initial victory over them. If 
he doesn’t, they will meet him suddenly, in the middle of his work, and they may overwhelm him.” – Matthew for 
Everyone.) 

7. Watter waarde het versoekings vir jou? 

8. Hoe help Jesus se volharding in versoeking vir jou? (vgl Hebr 2:18) 

LEEF 
1. Hoe help God se beloftes jou in versoeking? (vgl 1 Kor 10:13) 

2. Hoe help ‘n gehoorsame lewe jou? (Spr 6:20-23; 2 Pet 2:9) 

3. Wat kan jy bid in versoekings? (vgl Matt 6:13)   

4. Bid vir mekaar dat julle gehoorsaam kan wees in versoekings. 


