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Zondag 5 maart 2017 

eerste van de veertig dagen 

 

Hij zal je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn 

door het water van de doop 

 

(bij de symbolische schikking) 

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 58,1-9 

 

Lied: “Wie in de schaduw Gods mag wonen”: lied 

91a; vers 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 

 

Evangelielezing: Matteüs 4,1-11 

 

Acclamatie: “Stel je vertrouwen op God alleen”: 

lied 62c; 1x cantorij, 1x allen 

 

Overweging 

 

Afgelopen woensdag, op Aswoensdag, is het 

begonnen: wij zijn de veertig dagen ingegaan; 

veertig dagen nog tot Pasen, soms een tocht door 

de woestijn. 

Woestijn – daarmee begint altijd onze weg naar 

Pasen. 

Veel mensen zoeken hem zelfs een beetje op, die 

woestijn. Een woestijn van afzien. Ze ontzeggen 

zich in de veertigdagentijd iets. Iets wat bij de 

vanzelfsprekendheden van hun leven hoort. Iets 

wat je haast onnadenkend eet of doet – en als je 

het niet meer eet of doet merk je pas dat je iets 

mist. Sommigen drinken geen alcohol. Anderen 

snoepen niet. Weer anderen laten zes weken lang 

facebook met rust. 

 

Over verzoeking gaat het in het evangelie van 

vandaag. 

“Leid ons niet in verzoeking”, bidden we in het 

oecumenische Onze Vader. “Leid ons niet in 

bekoring”, baden katholieken tot voor kort. 

Inmiddels is dat veranderd, alle Nederlandstalige 

katholieken in België en Nederland zijn op één lijn 

gebracht en bidden nu “Breng ons niet in 

beproeving”. Hoe je het ook zegt, in het Grieks (καὶ 

μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, kai mè eis-

enenkès hèmas eis peirasmon) blijft het dezelfde 

zin. 

Maar… wie zichzelf iets ontzegt in de 

veertigdagentijd, zoekt de verzoeking juist op! Die 

stelt zich er juist aan bloot. Want door jezelf iets te 

ontzeggen, krijg je er vaak extra veel zin in. Daar 

wordt de verleiding des te groter van. Je ziet hoe 

dat met Jezus gebeurt. Hij vast veertig dagen en 

nachten lang. En natuurlijk komt dan dat 

stemmetje in hem opzetten dat zegt: ‘maak toch 

brood van die stenen!’ Geef toch toe aan die 

honger naar aards voedsel! Houd toch op met dat 

zoeken naar geestelijk voedsel. Aards voedsel, dat 

is wat je nodig hebt. Niet die ingebeelde woorden 

van een God die je nooit hebt gezien, die nooit iets 

zegt, die er niet is! 

 

Je stelt je bloot aan de verzoeking. Want je wilt 

Jezus volgen. En werd hij niet door de Geest naar 

de woestijn gevoerd met als doel door de duivel op 

de proef gesteld te worden? Hij zocht de verleiding 

op. Hij begaf zich in het net van de duivel. Wie 

Jezus wil volgen, kan dus beter bidden: “Leid mij 

in verzoeking”, “leid mij in bekoring”, “breng mij in 

beproeving”. 

Het is of Jezus zich daar nu sterk genoeg voor 

voelt. Nu hij zojuist heeft gehoord: “jij bent mijn 

kind, ik houd van jou.” Sterk genoeg om deze weg 

in te slaan. Om de confrontatie aan te gaan. 

Omdat hij weet: ik word bemind. Zoals je je ook 

sterk genoeg moet voelen, wil je jezelf iets 

ontzeggen, die hele veertigdagentijd lang. 

Vrijwillig. Als de woestijn je overkomt, ja, dan heb 

je geen keus, dan moet je er wel doorheen. Maar 

als je wel een keus hebt? Zoek je ook dan die 

woestijn op? 

 

Jezus wel. Net als sommigen hier onder ons. 

Waarom? 

Omdat je niet wilt dat je leven gedachteloos wordt. 

Omdat je bewust wilt leven, je bewust wilt zijn van 

wat je krijgt, iedere dag opnieuw, je bewust wilt 

zijn van wat je toevalt uit Gods goede hand.  

Omdat je na wilt denken over de grote voet 

waarop wij leven en die zoveel schadelijke 

gevolgen heeft – uitgedrukt in het zwarte water in 

de schikking. 

Omdat je je bewust bent, om met Jesaja te 

spreken, van dat brood dat je de hongerigen 

onthoudt; van de ketenen, waar je de ander niet 

van bevrijdt; van het onderdak dat je de ander 

niet aanbiedt. Omdat je beseft dat wij hier zo 

ongelooflijk veel hebben, terwijl er voor anderen 

bijna niets is. De afgelopen week vertelden Jessica 

Hofman en Celine van den Heuvel me over hun 

ervaringen in Oeganda. Ze zijn op bezoek geweest 
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waarmee we de komende jaren vanuit Hoevelaken 

een verbinding aan zullen gaan. “Dat project is bij 

afstand het meest arme waar we ooit mee te 

maken hebben gehad,” zeiden Jessica en Celine. Er 

is geen waterleiding. Er is geen elektriciteit. En de 

wc is een gat in de grond. 

 

Daar ben je dan – in de woestijn. 

Zo’n woestijn kan heel wat met je doen. 

Woestijn, dat is als er iets niet is. Iets waar je wel 

behoefte aan hebt. Iets wat je wel gewend bent. 

En we zijn aan heel veel dingen gewend. Aan 

veiligheid; financiële zekerheid; onderdak; kleding; 

voedsel. En wat te denken van onze behoefte aan 

prikkels? We zijn gewend aan zóveel prikkels. Als 

die er niet zijn, als je geen smartphone of tablet of 

tv of boek of breiwerk of klussen in huis of muziek 

hebt… Als het écht stil is…? Wat dan…? 

 

Dan is er ruimte. En leegte. Ruimte en leegte die 

sommige kerkvaders en –moeders bewust 

opzochten, om ruimte te maken voor God. Deo 

vacare, heet het: jezelf vrij maken voor God. 

Ruimte, leegte, verveling… Zó moeilijk maken we 

het onszelf niet, wanneer we ons iets ontzeggen in 

de veertigdagentijd. En toch, iets van die ruimte, 

die leegte ontstaat er wel. Omdat je niet snoept. 

Niet met facebook bezig bent. Geen alcohol drinkt. 

Je doet iets níet. En daardoor ontstaat er een gat. 

Laten we niet te makkelijk denken over die leegte. 

Leegte is heel moeilijk te verdragen. 

Leegte wil je verdrijven. Dat is een haast 

onbedwingbare neiging in onszelf. Met leegte wil je 

iets doen. Op leegte wil je grip krijgen, zodat je 

haar kunt bestrijden. Onze worsteling om met alle 

kracht die in ons is die leegte op te vullen – je zou 

dat de verleiding van de duivel kunnen noemen. 

 

En om het dan uit te houden met dat gat, met de 

leegte, de ruimte – dat is waar het in de 

veertigdagentijd om gaat. Of het nu gaat om 

vrijwillig gekozen ruimte – of dat het gaat om 

woestijn die je overkomt, waar je niets over te 

zeggen hebt, die er gewoon ís omdat het leven nu 

eenmaal grillig en onvoorspelbaar is. Woestijn die 

je overkomt, waardoor je iets waaraan je gewend 

was, kwijt bent – je werk; je gezondheid; je 

financiële zekerheid; je partner; een kind… 

 

Maar het is in die ruimte dat God binnen kan 

komen. In die ruimte, die leegte, die niet opgevuld 

is door wat wij plannen of organiseren, kan het 

licht kieren. 

Niet op de manier die wij voor hem hebben 

bedacht. De manier die wíj voor God bedenken, die 

schuilt in de woorden van de duivel. “Spring naar 

beneden, want er staat geschreven: ‘zijn engelen 

zal hij opdracht geven om je op handen te dragen, 

zodat je je voet niet zult stoten aan een steen.’” 

Dat is manipuleren. Dat is: denken dat God je wel 

zal belonen, want je leeft zo voorbeeldig als maar 

kan. En als je niet beloond wordt, roepen: waar is 

God nou? 

Zo werkt God niet. Hij schenkt zijn goedheid aan 

alle mensen, of ze nu Geert Wilders heten of paus 

Franciscus. Over alle mensen, goede en slechte, 

gaat de zon iedere dag op. 

Hoe werkt God dan wel? 

Hij werkt in de leegte van de woestijn. Als Jezus 

het daarmee uithoudt, ondanks de verzoekingen of 

bekoringen of beproevingen die in hem opkomen, 

zijn er engelen die voor hem zorgen. Geen engelen 

die afgedwongen zijn, wat de duivel graag had 

gezien. Zoals dat soms kan gaan: je voelt je 

verongelijkt, want die vriendin of dat familielid laat 

niets van zich horen terwijl het toch zo beroerd 

met je gaat. Nee, dit zijn engelen op wie je niet 

rekent. Die je niet van tevoren hebt bedacht. Die 

als een gave van God komen. 

Ze diakenen voor hem, staat er. Het is geen zorg 

die afhankelijk maakt. Het is een zorgen dat 

doorgegeven wordt. Ze inspireren je om op jouw 

beurt die glimlach van God door te geven. Zoals 

Jezus dat heeft voorgedaan, na zijn 

woestijnervaring. 

 

“Engelen zendt hij alle dagen om jou tot vaste gids 

te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen door een woestijn 

van hoop en pijn.” 

Het staat in de psalm van deze zondag. Het is de 

tekst bij de symbolische schikking van de 

veertigdagentijd. Het is de belofte waarmee wij de 

woestijn ingaan, geleid door de Geest. Het is de 

belofte die we ons iedere zondag te binnen 

proberen te brengen. Daarom mag de zondag een 

onderbreking van het vasten zijn. Daarom past op 

zondag een lustrumfeest voor het orgel. Laten we 

onze ogen op die belofte gevestigd houden – hoe 

leeg en kaal ook de woestijn. 

 

 

Lied: “Veertig dagen nog tot Pasen” (t. Marijke de 

Bruijne, m. Peter Rippen; uit ‘Als de graankorrel 

sterft – oratorium voor de veertigdagentijd en 

Pasen’) 1+2 cantorij, 3+4 allen 


