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Mat 6:13  (’83) “…en laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die Bose,” 
Mat 6:13  (’53) “…en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.” 
 
Met hierdie sesde en laaste bede, bid ons duidelik tot God ons Hemelse Vader vir sy beskerming.   
Sonder sy beskerming en genade sal ons nie kan bestaan of standhou of lewe nie.    
 
Die Bose is hier baie duidelik die duiwel.   Baie mense vandag ontken die duiwel se bestaan.   
Jesus Christus het die duiwel se bestaan erken en ken Satan natuurlik beter as wat Satan homself 
ken. Satan is ‘n gevalle engel wat voortdurende, elke dag in stryd is teen God, sy koninkryk, sy 
kerk en elke individuele gelowige.  Jesus Christus, self God, is natuurlik ook Alwetend.   
Daarom dat Jesus in hierdie modelgebed ons geleer het om te bid vir bewaring en verlossing 
van die Bose, die Satan. 
 
Laat ons nie in die versoeking kom nie, is  ‘n bede dat God ons bewaar.  God verlei of versoek 
ons nie om sonde te doen nie.   Jak 1:13 “Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word 
deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy 
niemand nie.” 
 
God laat egter soms versoekings toe om ons geloof te beproef en om ons te skool vir die lewe.   
Jesus Christus is self deur die Satan versoek, (Mat 4)  Die doel van Jesus se versoeking was 
natuurlik om aan te toon dat Hy volkome God is en Almagtig is en Satan het geen mag of krag 
oor Jesus, self God nie.      Dieselfde het met Job gebeur.   God het vir Satan toegelaat om Job te 
versoek met verskriklike versoekinge van al sy aardse besiitings is weggeneem en sy tien kinders 
is op een slag dood.    Maar aan die einde van sy lewe is Job dubbel deur God geseën met 
besittings en nog tien kinders en natuurlik sy vaste geloof. 
 
Die verskil tussen Versoekings en Beproewings is die volgende: 
 
Satan versoek ons.  Hy probeer met versoekings en verleidings om ons van God af weg te trek 
sodat ons nie meer in God glo nie, maar dat ons navolgers van Satan sal word.   Satan is ook slim 
om ons aan te val op elkeen van ons se swakste punte. Wat is jou swakste punt?  Is dit begeerte 
na weelde en geld, na wellus, na roem en eer?   Paulus het gesê dat Demas die teenswoordige 
wêreld liefgekry het! (2 Tim 4:10) 
 
God beproef ons.   Dit beteken dat God ons leer om onder swaarkry van beproewings, na Hom 
te gaan en te vra vir krag en hulp en leiding en geloof, sodat ons staande kan bly teen die aanslae 
van Satan, die wêreld en ons eie sondige aard.   God is getrou.   God sal nooit toelaat dat ons bo 
ons kragte versoek word nie.   1 Kor 10:13  “Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan 
weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek 
word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.” 

• Met versoekings wil Satan ons wegtrek van God af.  
• Met beproewings wil God ons nader trek na Hom toe, sodat ons al meer en meer Hom 

sal loof en prys en erken as ons God. 
• Hierdie sesde bede is dus ‘n bede dat God ons sal vashou en dat ons Satan altyd sal kan 

weerstaan.                                            Amen           (ds. Gerrit Kruger.  0829645595) 



Mat 6:10-13 
“Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; 

laat u koninkryk kom; 
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; 

gee ons vandag ons daaglikse brood; 
en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; 

en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. 
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in 

ewigheid.” 
 

Amen. 


