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Verleidingen zijn van alle tijden, en niemand ontkomt er aan, ook Jezus 

niet.  

Bij zijn doop in de Jordaan had hij een schitterend visioen meegekregen: 

‘Jij bent mijn liefste zoon, de man naar mijn hart’, had de stem van Boven 

gezegd. Wat doe je met zo’n perspectief… wat zal hem dit brengen?  

 

Daarover heeft hij tijdens zijn 40-daagse retraite in de woestijn grondig 

nagedacht, en het brengt hem tot grenzeloze voorstellingen.  

In duivelse gestalte biedt zijn ego hem heel de wereld aan, alle macht en 

alle succes. Hij hoeft alleen maar voor die verleidingen door de knieën te 

gaan en de verleider te aanbidden.  

‘Als jij de zoon van God bent’, zo probeert die duivel hem uit, ‘laat dan 

zien dat je van stenen brood kunt maken; dat je van het tempeldak durft 

af te sprongen, dat je macht hebt.’ Jezus heeft die lokroep dus gekend 

om een alleskunner, een allesdurver en een almachtige te zijn. 

Die lokroep van het grenzeloze, van het gelijk willen zijn aan God is ook 

ons niet vreemd. Want: 

1) van stenen brood maken kunnen we nu verstaan als: opgaan in het 

materiële, je hoofd vol met wat je allemaal moet kunnen kopen, altijd 

maar uitgaan en herrie aan je hoofd en geen stilte durven toelaten, een 

volle buik, maar een lege ziel… Jezus antwoordt op deze verleiding: “De 

mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat komt uit 

de mond van God.” 

2) van het dak van de tempel springen kunnen we nu verstaan als: 

onverantwoorde risico’s nemen zoals: teveel eten en drinken, te hard 

rijden, beperkingen niet accepteren alsof je alles kunt. Onder deze 

verleiding kun je ook nog verstaan: het kaal schrapen van de aarde, de 

vervuiling van het milieu.  

Op deze verleidingen antwoordt Jezus: “Je zult de Heer je God niet op de 

proef stellen.”  

3) buigen voor macht en hebzucht kunnen we verstaan als je macht laten 

gelden in het gezin, het bedrijf, de kerk. Een knieval maken voor een 

positie van macht ten koste van anderen; geld wegschrapen waardoor een 

ander minder krijgt; je overgeven aan lusten en begeerten waarbij 



anderen gebruikt worden. Jezus antwoordt: “De Heer je God zul je 

aanbidden en Hem alleen dienen.”  

In de stilte van de woestijn laat Jezus de mogelijkheden van een 

grenzeloos leven door zich heengaan. Maar hij zegt tot drie keer toe nee. 

Het is goed dat ook wij die stilte aandurven, waarin we onze 

schaduwkanten onder ogen kunnen zien. Misschien zie je dan wel dat je je 

soms groter, machtiger en mooier voordoet dan je bent. Dan kun je gaan 

toegeven dat jouw oordeel niet alleenzaligmakend is, dat jouw kennis van 

goed en kwaad niet altijd geldend is, dat je weleens moet terugkomen op 

een eerder oordeel of besluit…  

 

De duivel verleidt Jezus om zichzelf zó groot op te blazen (‘jij bent toch de 

zoon van God!’) dat alles van hem wordt. Maar hij hapt niet toe. Hij 

weerstaat de verleider door niet zijn ego in het middelpunt van zijn leven 

te zetten, maar de zorg voor medemensen. Door ja te zeggen tegen 

mensen die hulp nodig hebben, heeft hij Gods scheppingswerk voortgezet.  

Vandaag, aan het begin van de vastentijd, maakt het levende Woord ons 

weer eens bewust van de verleidingen die macht, prestatie en aanzien op 

ons uitoefenen. Ook aan ons wordt gevraagd om nee te zeggen tegen 

‘eerst ik, dan jij!’ Wij worden uitgenodigd om God te aanbidden en Hem 

alleen te dienen. Aan Jezus kunnen we zien wat godsdienst betekent: dat 

je God dient in de gewone mens! Want: ‘wat je aan de minsten en 

geringsten hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.’ 

De verhalen over de mens in het aardse paradijs en in de woestijn leren 

ons dat je je ego niet op een troon moet zetten. Je bént niet de 

duizendpoot die alles kan, de helper die iedereen kan bijstaan, de held die 

nergens bang voor is.  

 

Als gewoon mens ben je van Godswege uitgenodigd om te genieten van 

zijn schepping en mee te bouwen aan een wereld waar het goed wonen is 

voor iedereen.  

Overvraag de macht van God dus niet, waar je zelf verantwoordelijk voor 

bent. Hij heeft ons zijn Zoon gegeven als voortrekker op de weg naar 

Pasen, dat feest van nieuw leven! 


