
Saterdag 4 April 
 
Skrifgedeelte: Lukas 4:33-37 
Fokusgedeelte: Lukas 4:35 
 

Die bediening van Jesus se koninkryk bring bevryding 
 

ie spanningslyn bou op. Jesus se volgelinge is so opgewonde. Daar is 
egter ’n bose mag wat dit wil stuit. Satan gebruik nou demone as sy 
spreekbuis. 

Ons het gister gesien hoedat Jesus mense gebruik om sy koninkryk op aarde 
te bedien. In vandag se gelese gedeelte sien ons hoedat Satan hierdie 
waarheid probeer naboots. Die duiwel wil voorgee dat Hy ook mense kan 
gebruik. 

Dit is in hierdie geskiedenis egter duidelik dat Satan glad nie met mense 
werk soos wat Jesus dit doen nie. Inteendeel, ’n duiwelbesete persoon se 
optrede getuig van ’n totaal ander praktiese styl. Hierdie besetene vertoon nie 
blydskap, oorgawe en toewyding nie – wel woede, haat en agressie. Die duiwel 
se gees neem die man se liggaam om as instrument te dien vir sy demoniese 
aktiwiteit. Hy wil voorgee asof die mens niks met Jesus te doen wil hê nie en 
ook nie in Jesus se koninkryk belangstel nie. Hy skreeu dat Jesus hom moet 
uitlos en maak asof Jesus gekom het om te vernietig. Die duiwel se boodskap 
is ’n boodskap van skeiding tussen Jesus en die mens. Dit wil voorgee asof die 
mens geen begeerte tot die koninkryk het nie. 

Jesus spreek egter glad nie die man as persoon aan nie, maar beveel die 
bose gees om te swyg. Hy beveel die bose gees ook om die besetene te 
verlaat. Satan word nie toegelaat om die mens op so ’n wyse te misbruik nie. 
En hy moet Jesus gehoorsaam. Jesus vermaan ook nie die man nadat die bose 
gees verdwyn het nie. Dit mag lyk asof die duiwel die mens se liggaam kan 
besit, maar die mens se gees is die Here se eiendom. Nadat die Here die bose 
gees uit die man se liggaam gewerp het, is die slagoffer genees. 

In Jesus se koninkryk is daar geen plek vir Satan nie, selfs nie eers vir sy 
nabootsing van Jesus se krag nie. Jesus se koninkryk bring bevryding aan sy 
volgelinge. Satan kan ons nie bind nie. 
 
Sing: Psalm 16-1:1, 4 
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