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Eva raakte in gesprek met de duivel (Genesis 3:1-13) en dat veranderde alles wat aan de
mensheid was gegeven, vooral de relatie tussen de mens en God. Wanneer u dit hoofdstuk
van de bijbel bestudeert, zal u onmiddellijk de subtiliteit van de slang opvallen. De duivel
verdraaide onmiddellijk de feiten en de inhoud van het woord van God. Hij paste
psychologie toe zoals sommige predikers dat vandaag de dag doen. De slang zei tegen de
vrouw: "Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes
hofs?" Dit was niet wat God had gezegd: de slang deed een aantal dingen als volgt:
1.) Proberen te ontdekken wat God tegen Adam en Eva zijn vrouw heeft verteld.
2.) Opzettelijk het woord van God verdraaien om twijfel en rebellie in de mens te zaaien.
3.) De val van de mens in kaart brengen die begint met het ongehoorzaam zijn aan het
woord van God.
Als u een gesprek met de slang toestaat, zal hij u verwarren en u doen denken dat u God
kunt zijn. Genesis 3:5 is een duidelijk voorbeeld van de manier waarop de slang denkt. Hij
wil dat u hem naar de poel des vuurs volgt.
Bileam, een man die van God hoorde, bezweek toch voor de discussie en valstrikken van
de duivel door naar hem te luisteren vanwege zijn hebzucht. Wanneer u niet naar de Heer
luistert, komt u in de valstrik van de goddeloze terecht (Numeri 23:1-27 en 24:1-7). De Heer
sprak tot Bileam; Bileam raakte door de invloed van Balak in gesprek met de duivel. De uitkomst van een discussie of
redenering met de duivel kan destructief zijn, zoals te zien is in het geval van Bileam. Sta geen gesprek met de duivel toe, blijf
op het woord van de Heer staan en gehoorzaam dat. De mening van de Heer is te vinden in zijn woord; daarom zou elke
gelovige eigenlijk moeten zeggen, "Het staat geschreven", wanneer we met de duivel, satan of slang te maken krijgen.
Simson had een uitwisseling met de duivel terwijl hij met Delila communiceerde in Richteren 16:4-20. Een belangrijke les uit
Simsons verhaal is deze: deel nooit Gods geheim met de duivel. Gods geheim van Simson hield zijn unieke opvoeding in, wat
hij wel en niet moest doen, en specifieke instructies met betrekking tot de bron van zijn kracht. Wanneer een persoon in uw
geheim met God begint te wroeten, in de naam van liefde zoals Delila dat beweerde, weet dan zeker dat u in gesprek bent met de
Duivel. Er is dan rampspoed om de hoek.
Judas Iskariot raakte in gesprek met de duivel in Marcus 14:10-11 en Matt. 26:47-50. Na bijna drie en een half jaar bij onze
Heer Jezus Christus en de andere apostelen te hebben verbleven, stond Judas zichzelf toe een gesprek met de duivel aan te gaan.
Wat zei de duivel tegen Judas? Hoe overtuigde de duivel Judas? Judas kreeg geld van de hogepriester en zijn groep religieuze
fanatici om zijn maker te verraden. u ziet wat een gesprek met de duivel u kan brengen. Waar denk u dat Judas eindigde na in
discussie te zijn gegaan met de duivel, ondanks het feit dat hij met Jezus Christus samenwerkte en wandelde? De hemel en de
poel des vuurs zijn de enige twee opties die voor elk mens zijn geopend.
Wanneer heeft u voor het laatst een gesprek met de duivel gehad? Ik bedoel u, niet iemand anders, ik verwijs naar u. Heeft u
de woorden "Het is geschreven" gebruikt om de slang mee te confronteren? De slang zal altijd proberen om u in een gesprek te
betrekken, maar u kunt altijd winnen als u de voetsporen van onze Heere Jezus volgt in hoe hij met de duivel om ging; "er staat
geschreven", is het antwoord.
Wanneer u draait, tegengesteld aan het woord van God gaat, kritiek hebt of twijfelt aan het woord van God, of tegen
bijbelse profetieën in gaat, ben u echt redenerend en in gesprek met de slang. Wanneer u met de slang bezig bent kunt u
nooit winnen vanwege bepaalde feiten die de natuurlijke staat van de mens beïnvloeden en de duivel motiveren:
1.) De duivel heeft meer ervaring met tegen het woord van God in te gaan.
2.) Hij is op een missie uitgegaan om te misleiden, verwarren en de ondergang van de mens te veroorzaken.
3.) Hij werd uit de hemel geworpen maar de mens is verzekerd van de hemel als hij Jezus Christus als Heer aanvaardt.
4.) De mens vergeet vaak dat de duivel vanaf het begin al de vader der leugens was.
5.) De onderliggende factor van zijn motieven is om de mens tegen God op te zetten.
Er is maar één manier om te winnen als u uzelf toestaat om in gesprek te gaan met de duivel. Zie precies hoe de Heer met de
situatie omging toen hij bezig was met een uitwisseling met de duivel (Mattheüs 4:1-11). Dit is de door God gegeven benadering
hoe met de duivel om te gaan. Om net zo succesvol te zijn als de Heer, moeten we als volgt handelen naar zijn Woord:
1.) U moet gered worden. Als u niet gered bent, kan de duivel u altijd pesten en de uitwisseling van u winnen.
2.) U moet het woord van God kennen en weten hoe u het moet gebruiken (er staat geschreven, Mattheüs 4:4, 7 en 10).
3.) U moet de duivel confronteren met het geestelijke, niet met het aardse of natuurlijke of vleselijke standpunten.
4.) U moet er zeker van zijn dat u vóór de schepping bij de Heer bent geweest. Efeziërs 1:4-5.
5.) U moet weten dat hij die in u is, Jezus: groter is dan hij die in de wereld is, de duivel.
Een gesprek met de Satan is bedacht om te discussiëren over het woord van God. Volgens Neal V. Frisby behoren argument
altijd de hel toe. Wie anders dan de duivel en degenen die naar hem luisteren zijn op weg naar de hel? Ze zullen eindigen in de
Poel des Vuurs.
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