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Zondag 10 maart 2019 

 eerste van de veertig dagen 

 

Lezing uit het Eerste Testament: Deuteronomium 5,6-21 

 

Lied: Psalm 119,  44 en 47 

 

Evangelielezing: Lukas 4,1-13 

 

Lied: ‘Jezus, diep in de woestijn’: lied 539 

 

Uitleg en verkondiging 

 

‘Wij bidden om een nieuw begin’, zongen we. Zo gaan we 

de Veertigdagentijd in. De lange weg door de woestijn, de 

lange weg over zandpaden en rotsen, zoals verbeeld 

onder het glas-in-loodraam. Een weg van kale takken. Een 

weg die leidt tot opstaan. Althans, dat hopen we. Opstaan 

uit wat je klein maakt. Uit wat je inperkt. Anders 

verwoord: opstaan uit onrecht. Opstaan tot nieuw leven. 

 

‘Wij bidden om een nieuw begin’. En terwijl we op weg 

gaan, worden we eraan herinnerd dat God erbij is. ‘Ik ben’ 

is erbij, de God van Abraham en Sarah, Isaak en Rebecca, 

Jakob en Leah en Rachel, de God die zich aan Mozes in de 

woestijn bekend maakte en hem en zijn mensen in die 

woestijn nooit in de steek liet. Die een God van bevrijding 

is: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 

slavernij, heeft bevrijd’. Een God die niets liever wil dan 

dat wij opstaan. 

 

Maar vandaag wordt ons ook een indringende vraag 

gesteld. Hoezeer geloven wij eigenlijk dat dit mogelijk is – 

dat opstaan? Dat nieuwe begin? Geloven we wel dat we 

los kunnen komen van wat ons klein maakt en inperkt, dat 

dat überhaupt mogelijk is? Geloven we dat we op weg zijn 

naar een land van vrede en recht? 

Of zijn we daar cynisch over? Denken we, als we heel 

eerlijk zijn, dat deze wereld nooit echt beter zal worden? 

Dat het vechten is tegen de bierkaai? 

 

Dit cynisme – dit is waar de duivel gebruik van maakt, als 

hij Jezus opzoekt in de woestijn. ‘Tegenstrever’, betekent 

zijn naam. Je kunt je er wel iets bij voorstellen. Een 

stemmetje in jezelf. Een gedachte die zomaar op popt. De 

bijbel heeft er een naam voor: Satan. Of duivel. De kunst 

heeft er afbeeldingen voor: enge, rode wezens met 

hoorntjes en bokkenpoten en een staart als een drietand. 

Zelf denk ik dat die duivel een stukje is van onszelf. Een 

donker stukje. Vaak geboren uit angst, of ongeduld, of 

teleurstelling. 

 

Die duivel kent onze diepste gedachten. Hij voelt Jezus 

aan. Hij voelt dat ook Jezus moeite heeft met het visioen 

van de profeten. Dat ook hij heen en weer getrokken 

wordt tussen hoop en twijfel. Deze tegenstrever, dit 

duivelse stemmetje, probeert hem één kant op te 

trekken. De kant van het cynisme. De kant van ‘het heeft 

uiteindelijk geen zin’. De kant van ‘waar maak ik me druk 

om, er verandert toch nooit iets’. En dan is het maar een 

kleine stap naar ‘ik bemoei me er niet meer mee, ze 

bekijken het maar, ik zorg voortaan alleen nog voor 

mezelf’. 

De duivel probeert Jezus te verleiden tot de gedachte: er 

is geen betere wereld mogelijk! Er is geen land dat heet 

gerechtigheid! Er is geen wereld waar brood en liefde is, 

genoeg voor allen. Maak brood van deze steen! Grijp de 

macht! Manipuleer wat je kunt en zorg enkel voor jezelf! 

 

Er is een midrasj, een uitlegverhaaltje in de kantlijn van 

de bijbel opgeschreven, die zó gaat: 

Op een avond, na een dag vol genezingen en goede 

woorden, beklimt Jezus een hoge berg om daar te 

bidden. Biddend valt hij in slaap en dan verschijnt hem in 

een droom de engel Gabriël met een boekrol in zijn hand. 

Hij leest hem het lied van de dienstknecht voor. Woorden 

van Jesaja; woorden over gerechtigheid voor velen. Jezus 

knikt en prevelt ze mee, hij kent ze uit zijn hoofd. Dan 

vraagt de engel: Ben jij bereid zo’n knecht te zijn? Hier 

ben ik, zegt Jezus. Weet je de weg naar dat land 

gerechtigheid? vraagt de engel Gabriël. Eerst door de zee 

en dan door de woestijn, zegt Jezus. En al die honger en 

dorst en blaren op je voeten? Pijn, zegt Jezus, maar ach… 

En als je doodgaat onderweg, door een giftige slang 

gebeten of van uitputting? vraagt de engel. Als het land 

maar echt bestaat, zegt Jezus. En de engel ging van hem 

heen. 

 

Door de geschiedenis heen zijn er mensen geweest die 

geloofden in dat land gerechtigheid. In de mogelijkheid 
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van een nieuw begin, van een weg die leidt naar 

opstanding. Ze hebben hun leven gewijd aan projecten 

van gerechtigheid en verzoening. Ze hebben gehuild van 

woede om het onrecht. Ze hebben gehoopt en gezien, 

soms even, hoe het anders kan. 

 

En er zijn mensen geweest die de hoop gaande wilden 

houden, maar die er teveel aan leden. Lijden dat ze niet 

wilden, niet kozen, dat er was vanwege dat ene waaraan 

ze trouw wilden blijven. Mensen die het opgaven. 

 

Dat gebeurt. In het groot en in het klein. Overal, ook 

binnen de kerk. Laatst hadden we het erover waardoor 

het toch zou komen dat mensen, die een periode lang 

ambtsdrager zijn geweest, de kerk na die ambtsperiode 

de rug toekeren. Of die in elk geval ineens zich veel 

minder laten zien, zich afzijdig houden, zich terug trekken. 

Waardoor gebeurt dit? Waardoor zijn degenen die wél 

betrokken blijven, uitzonderingen op deze regel? 

Iemand antwoordde: ‘we maken het elkaar in de kerk 

soms ook wel heel erg moeilijk.’ 

En ja…, dacht ik, dit kon wel eens waar zijn… Juist doordat 

het geloof ons niet onverschillig laat. Doordat we er warm 

voor lopen. Juist doordat we als kerk de weg willen gaan 

naar een nieuw begin. Juist doordat we ons hier willen 

verbinden aan dat visioen van de profeten, aan het geloof 

in een betere wereld waar brood en liefde is genoeg voor 

allen. 

Dat brengt lijden met zich mee. Verstarring soms, omdat 

je dat wat je dierbaar is, wilt behouden. Teleurstelling, 

omdat je niet begrepen wordt. Of omdat er niet 

voldoende ruimte is. Of omdat meningen en belangen 

tegenover elkaar komen te staan. 

Dan kan er een stemmetje zijn dat je influistert: ‘bemoei 

je er niet meer mee, ze bekijken het maar, zorg voortaan 

alleen nog voor jezelf’… 

Hoe meer we ergens met hart en ziel bij betrokken zijn, 

en daardoor van teleurstelling weten, hoe beter we die 

duivelse verleiding kennen. 

En onze weerstand hiertegen gaat met vallen en opstaan. 

 

Lukas vertelt ons over de verleidingen waar Jezus aan 

bloot staat nog vóór hij aan zijn openbare optreden 

begint. Hij laat daarmee zien: dit hoort erbij. Dit is deel 

van het leven, altijd. Dit is in beginsel in een mens 

aanwezig. En hij eindigt met een cliffhanger: de duivel 

‘ging voor een tijd bij hem vandaan’. Niet voorgoed. De 

stem zal opnieuw van zich laten horen. 

 

Maar hij wijst ook naar de plek waar je een antwoord 

kunt vinden. Al zijn weerwoord citeert Jezus uit de Thora. 

Om precies te zijn: uit Deuteronomium. Het boek met de 

Tien Woorden. Het boek waarin God je op het hart bindt: 

vertrouw mij. Ga je weg met mij. Blijf geloven in 

verzoening tussen mensen. Blijf onderweg naar dat land 

gerechtigheid. 

En dat proberen wij, met vallen en opstaan. En we 

vertellen elkaar de verhalen die ons daarbij helpen, van 

toen en van nu. Mij trof deze week het verhaal van Wim 

Uiterwijk. Ik mag van hem daar iets over zeggen. Hoe hij 

eind januari dacht dat het met hem afgelopen was. En 

hoe dankbaar hij is dat hij is opgeknapt. Wim heeft wel 

eens laten weten dat hij niet op alle fronten mee kan met 

wat er in de kerk gebeurt. Het maakte hem wel eens 

boos. ‘Zo heb ik het vroeger niet geleerd,’ zei hij. Maar hij 

merkt ook verandering in zichzelf. Dat hij milder wordt. 

‘Ik probeer vanuit dankbaarheid te leven,’ zegt Wim. ‘En 

de liefde van God uit te drukken in wat ik doe.’ Als een 

opdracht ervaart hij het. Zoals in het lied dat we zongen: 

‘God, stuur ons toch uw wereld in om liefde door te 

geven.’ Een opdracht waar je nooit te oud voor wordt. 

 

Dat we zo samen de weg naar Pasen mogen gaan. Met 

vallen en opstaan, in het vertrouwen dat ‘Ik ben’, de 

Eeuwige, erbij is. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Het waren tien geboden’: lied 540 


