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 Zondag 10 januari 2016 

 Eerste na Epifanie 

 

Lezing uit de profetie: Deuteronomium 8,1-3 

 

Lied: “Ik klem mij vast…”: psalm 119,12 

 

Evangelielezing: Lucas 3,21-22 en 4,1-13 

 

Lied: “Een mens te zijn op aarde”: lied 538, 2+3 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Hoogtepunten en dieptepunten – Lukas plaatst ze 

pal naast elkaar. De euforische ervaring van de 

doop in de Jordaan: “jij bent mijn geliefde Zoon, in 

jou vind ik vreugde.” En de ervaring van de 

kaalslag van de woestijn. Veertig dagen zwierf hij 

rond. 

Zo gaat Jezus zijn weg, een zoektocht om te leren 

leven als mens naar Gods hart. En die weg leidt de 

woestijn in. Is dat een plek waar je God vindt? 

Verschillende kerkvaders en –moeders hebben dat 

gedacht. Ze gingen zelfs wonen in de woestijn. Om 

daar zo dicht mogelijk bij God te zijn. Nou hoeft 

dat ook weer niet per se, denk ik, het leven zelf 

biedt genoeg woestijntijden. De woestijn zoekt ons 

wel op. 

 

Woestijn – we kennen de woestijn. Ieder op onze 

eigen manier. Woestijn, dat is machteloosheid. 

Ziekte. Verlies. Vreugdeloosheid. We lezen over de 

woestijn in de verhalen over Mozes en zijn volk. In 

de woestijn worden je lichamelijke behoeftes niet 

bevredigd. Is er geen zacht bed, geen voedsel of 

schoon drinkwater. In de woestijn zijn er allerlei 

aanvechtingen en verzoekingen. De verzoekingen 

van Jezus zijn als het ware een spiegel van de 

beproevingen die het leven ook ons laat 

overkomen. 

Brengt dat alles je dichterbij God, zoals die 

kerkvaders en –moeders dachten? 

 

Jezus zwierf rond, horen we. Hij heeft geen doel, 

geen bestemming, hij is niet ergens naar op weg. 

Hij is leeg in de leegte. Zo overkomt ons dat denk 

ik maar zelden. We hebben meestal een doel. We 

hebben plannen, we maken plannen. Bijna nooit is 

onze tijd oningevuld. Ook onze momenten van 

ontspanning, van even niets doen, plannen we in. 

Zijn we ooit wel eens echt leeg? Laten we ooit wel 

eens echt los? 

Loslaten van de beheersing, leren vertrouwen – 

het gaat er in de Bijbelverhalen vaak over. Zelf 

kan ik daar in mijn dagelijkse leven ook echt mijn 

best voor doen. Dan probeer ik mezelf ervan te 

doordringen dat we het meeste in ons leven niet in 

de hand hebben. Maar écht moeten loslaten, 

werkelijk ervaren dat je het leven niet in de hand 

hebt – dat valt niet mee. Het is wat me sinds deze 

week overkomt, tegen wil en dank. Geen prettige 

ervaring. Veel liever leef ik in de illusie dat ik zelf 

mijn leven aanstuur. 

Loslaten en leren vertrouwen, het is wat Jezus 

zoekt in de woestijn. Daar maakt hij ruimte. 

Oningevulde ruimte. Oningevulde agendatijd, 

oningevuld denken, oningevuld geloof. Om zo 

werkelijk open te staan voor God. 

Het is misschien wel waar we naar verlangen, 

ieder op onze eigen manier. Maar wat we 

tegelijkertijd het liefst vermijden... 

 

Direct na zijn doop zwerft Jezus door de woestijn. 

En dan horen we misschien wel het meest 

troostrijke: de Geest die op hem neerdaalde bij de 

doop, de Geest die hem liet weten: “jij bent mijn 

kind, ik hou van jou”, die Geest is het die hem 

leidt. Op die woestijnweg laat God hem niet alleen. 

Het lijkt of er juist in het doelloze van dat 

zwerven, in de leegte van de woestijn ruimte voor 

God kan komen. Daar waar we ophouden met 

plannen. En waar we open staan om te ontvangen. 

 

In de woestijn leerden ook Mozes en zijn volk de 

openheid die nodig is om te kunnen ontvangen. 

Jezus denkt daaraan terug op het moment dat de 

nood voor hem hoog is. Hij heeft honger. Honger 

is een wezenlijke behoefte. Eén die niet wordt 

vervuld in de woestijn. Eten, drinken, slapen, een 

zinvolle dagbesteding, gevoel van voldoening – het 

is er niet als je je in woestijntijd bevindt. 

En dan denkt Jezus aan de verhalen over Mozes. 

“Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door 

de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang,” 

zegt Mozes in Deuteronomium 8, “hij liet u honger 

lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u 

nooit eerder had gezien en uw voorouders 
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evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens 

niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de 

mond van de HEER voortbrengt.” 

 

In de ontbering en leegte en het niets van de 

woestijn denkt Jezus aan het voedsel dat God te 

eten geeft. Het voedsel dat we niet kennen. “Wat 

is dit?” vroegen de mensen aan Mozes. “Manna”, 

zei Mozes. “Manhoe??” 

Jezus worstelt met de honger. En door die 

worsteling heen komt hij bij een diepere laag van 

toevertrouwen. Toevertrouwen aan een vorm van 

voedsel dat hij nog niet kent. 

Zou het zo kunnen gaan? Waar wij zelf onze 

behoeften niet meer kunnen bevredigen, onze 

behoefte aan veiligheid en zekerheid en overzicht 

en beheersing – kan ons dat dan brengen bij het 

voedsel dat God ons geeft? 

 

Een volgende verleiding dient zich aan. De 

verleiding van de macht. De verleiding van de 

controle. Die hebben we gekregen, met Adam en 

Eva: “Heers over de aarde en over alles wat 

daarop is,” heeft God gezegd. We hebben 

verantwoordelijkheid gekregen. Voor onszelf; voor 

de schepping. 

Maar in woestijndagen valt al die controle weg. In 

de woestijn heb je geen macht over de 

omstandigheden. Als je machteloos bent, dan 

dient zich een verleiding aan. Die verleiding is:  

dat je probeert koste wat kost controle te houden 

of te krijgen. Hoeveel slachtoffers je ook maakt. 

Machteloosheid is de achterliggende reden van 

bijna al onze conflicten. En de oorzaak van heel 

veel leed. Denk maar aan de problemen rond de 

vluchtelingen; de landen die grenzen sluiten; de 

verhitte discussies; de prikkeldraadversperringen. 

“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem,” is 

Jezus’ antwoord. Jezus kiest voor vertrouwen. 

Vertrouwen dat God kiest voor slachtoffers én 

daders; dat God de verscheurdheid van ons wezen 

in zich opneemt. Hij houdt het uit. Hij vertrouwt 

erop dat hij ook in de woestijn niet zonder God is 

en niet zonder de Geest die hem begeleidt. Hij 

vindt het bevrijdende antwoord op 

machteloosheid: vertrouwen. Als ook wij dat toch 

zouden kunnen… 

 

En dan komt de derde verleiding. De verleiding 

van de dood. “Spring toch naar beneden!” 

Het gaat niet alleen om een letterlijke dood. Dit is 

ook de verleiding je terug te trekken in je kleine 

bestaan. De verleiding om op slot te gaan en je af 

te sluiten. Om alle verantwoordelijkheid en last 

van het leven te ontkennen. Je sluit je op in je 

kamertje, in je game, in je werk, in je wereld van 

illusies. Bang misschien om te verliezen wat je 

hebt. Onwillig om iets te veranderen, want 

verandering is eng. 

Stel God niet op de proef, zegt Jezus, als antwoord 

op de verleiding om zijn leven weg te gooien. Jouw 

leven telt mee. Stop het niet weg. Het doet er toe 

wat je doet met je dagen en met je leven. 

 

Telkens weer is het antwoord van Jezus op de 

verleidingen: vertrouwen. En als hij terugkeert 

naar de bewoonde wereld, is dat vertrouwen in 

hem gegroeid. Juist door de crisis van de woestijn. 

Zou dat ook met ons zo kunnen gaan…? 

 

Tussen het verhaal van de doop en van de 

zwerftocht door de woestijn in heeft Lukas een 

hele geslachtslijst gezet. Jezus, zoon van Jozef, 

zoon van Eli, zoon van Mattat… tot aan Adam, 

zoon van God. Als een intermezzo tussen het 

topmoment waarop we ervaren dat we er mogen 

zijn – en het dieptepunt van de woestijnervaring. 

Alsof hij zeggen wil: de weg die wij gaan, dat is de 

weg van iedere mens. Zoon of dochter van God – 

dat is onze afkomst. En de weg naar huis gaat 

door de woestijn. Via verzoekingen en 

verleidingen, via van alles wat op onze weg komt 

en waar we niet om vragen en wat we liever niet 

zouden willen, maar wat er toch is. Een weg van 

kaalslag en beproeving – maar nooit zonder de 

Geest. 

 

Lied: “Beveel gerust uw wegen”: lied 904,1  


