Kan Satan onze gedachten lezen?
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Satan kan onze gedachten niet lezen
Satan kan wel gedachten, gevoelens, verlangens en beweegredenen, als zodanig, inprenten (induceren).
1 Kronieken 21:1: “Toen stond de satan op tegen Israël, en hij zette David ertoe aan om Israël
te tellen”.
Efeziërs 6:16: “Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de
boze zult kunnen uitblussen”.
Deze vurige pijlen komen binnen in onze gedachten- en gevoelswereld, en daarom moeten we die
gedachten goed afschermen.
Mattheüs 16:23: “Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U
bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen”.
Satan valt binnen in onze denk- en gevoelswereld!
De duivel weet waar u van houdt, niet omdat hij uw gedachten kan lezen, maar omdat uw gedrag
uw gedachten en begeerten verraadt.
Vergelijk Job 1:6-11 en 1 Petrus 5:8.
Enkel God kan onze gedachten lezen
Psalm 139:2: “Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten”.
Jeremia 17:9-10: “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?
Ik, de HEERE, doorgrond het hart”.
Enkel de Heer doorgrondt [≠ inprenten] het hart, de zetel van de beweegredenen, en de gedachten.
Niet Satan.
2 Kronieken 6:30: “luistert Ú dan vanuit de hemel, Uw vaste woonplaats, vergeef, en geef
eenieder naar al zijn wegen, U, Die zijn hart kent. U alleen kent immers het hart van de mensenkinderen”. Zo ook 1 Koningen 8:39.
Enkel de Heer kent [≠ inprenten] onze gedachten, gevoelens, verlangens en beweegredenen. Niet
Satan.
Mattheüs 6:8: “Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u
tot Hem bidt”.
Enkel de Heer kent onze verlangens van ons hart nog vóór we Hem bidden. Hij is immers God.
Satan is God niet
Als Satan onze gedachten zou kunnen lezen, dan zou hij als God zijn, maar alleen van God wordt
gezegd dat Hij gedachten kan lezen, zoals we hierboven zagen.
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