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overdenking

Lieve mensen van God,

De eerste zondag van de Veertigdagentijd brengt ons altijd met Jezus in de woestijn, 
omdat het verhaal over de verzoeking in de woestijn altijd op het leesrooster staat 
voor deze dag. Eens in de drie jaar is dat uit Matteüs, een ander jaar uit Lucas en dit 
jaar is het uit Marcus. Marcus schreef het kortste evangelie, hij schreef kort en 
bonding en geldt van alle vier de evangelisten als het oudste evangelie, waardoor 
sommigen zeggen: hij staat het dichtst bij de oorspronkelijke gebeurtenissen en de 
lateren geven er uitbreidingen bij. Als je kijkt naar het verhaal over Jezus in de 
woestijn is Marcus het korst van stof. Matteüs bijvoorbeeld vertelt welke 
verzoekingen er op Jezus afkwamen en hoe Hij daarop reageert. Dat doet Marcus 



niet. Daardoor lijkt het ook of Marcus ons meer ruimte geeft om ons iets bij die 
woestijn voor te stellen. 

In de ontmoetingsdienstcommissie en ook in een van m'n gespreksgroepen hebben 
we naar dit verhaal gekeken, dit verhaal van maar 2 verzen, maar genoeg stof om er 
uitgebreid over te spreken. Hoewel een eerste reactie kan zijn dat je er misschien 
niet zoveel mee kunt. Dat het ver van je af kan staan, dat het een mededeling is over
een gebeurtenis in het leven van Jezus. Wel kan de tekst allerlei vragen oproepen, 
maar dan meer in de zin van: hoe zit dat? En bijvoorbeeld: wie heeft de regie in het 
verhaal? Is dat de Geest, die Jezus 'meteen daarna' de woestijn in drijft? Is het Satan
die Jezus op de proef stelt, en wie of wat is Satan dan? Of is het Jezus zelf die de 
regie heeft en staande moet zien te blijven tussen de wilde dieren? Of zijn het de 
engelen die zorgen voor hem? 

Als de Geest of Satan of de engelen de regie hebben is Jezus eigenlijk vooral een 
passieve mens die als het ware een soort programma doorloopt. Hij is gedoopt in het
water van de Jordaan, door Johannes, ziet de hemel openscheuren en de Geest als 
een duif op zich neerdalen en hoort een stem die zegt 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in 
jou vind ik vreugde'. Ook hier kan het passief overkomen, maar er staat toch echt 
duidelijk dat Hijzelf naar de Jordaan ging om zich door Johannes te laten dopen. 

De gebeurtenissen volgen elkaar snel op bij Marcus, die zegt: meteen daarna... en 
terstond... Het water uit, de woestijn in. Dat is een heel Bijbels motief. Het volk Israël,
bevrijd uit Angstland Egypte is door het water heen getrokken en komt meteen 
daarna in de woestijn. Water en woestijn.. we komen ze samen tegen vandaag in de 
beide lezingen. Noach en zijn gezin en alle dieren die in de ark waren om de 
zondvloed te overleven, zijn uit de ark gestapt, zetten weer voet aan land. De crisis 
op leven en dood is voorbij en een nieuwe werkelijkheid wacht. Daarbij is er een 
verbondsteken, gesymboliseerd door de regenboog: nooit zal God zijn Schepping 
loslaten of laten vallen uit zijn hand. 

Het water in het verhaal over Noach en de ark, het water van de Zee waardoor het 
volk trok en het water van de doop, waarin Jezus onderging, zijn het symbool voor de
strijd op leven en dood. Het water staat voor de crisis, voor de strijd om te overleven. 
Het water staat je tot aan de lippen, ik dreig kopje onder te gaan, je dreigt te 
verdrinken, letterlijk of figuurlijk. Maar je bent er uitgekomen, je hebt overleefd, je 
ademt nog, je zet weer voet aan land. Beelden die ook passen bij Opstanding: Jezus 
die door het diepste dal gegaan is, namelijk dat van de dood: Hij leeft weer. 

En daarna: voet aan land. Noach en de zijnen stappen aan land. Maar dat wil niet 
zeggen dat ze rechtstreeks in het Paradijs zijn. Nee, het leven moet als het ware 
helemaal opnieuw worden uitgevonden en vorm krijgen. Net als het volk Israël: gered
uit het water en uit de slavernij is ze niet meteen in het Beloofde Land, maar er wacht
een woestijntocht van veertig jaar. En Jezus, uit het doopwater opgestegen gaat niet 
meteen door naar zijn Opstanding, maar komt in de woestijn terecht. 

Wat associëren wij met woestijn eigenlijk? Soms lijkt het een verzamelsymbool voor 
alles wat naar, moeilijk, moeizaam, crisis, nood, strijd en overleven is. Dan kun je dus
als het ware alle zwaarte die je ervaart of ervaren hebt op de woestijn projecteren. 
Maar ik denk dat het goed is om een onderscheid te maken tussen het water als 



symbool van de crisis op leven en dood, en het overleefd eruit komen en de woestijn 
die staat voor een volgende fase. 

Zowel bij het volk Israël, als bij Noach, als bij Jezus is er een belofte gedaan ná het 
water en vóór het betreden van een nieuw landschap, woestijn of droge aarde en dat
is: Ik zal er zijn voor jou. Ik ben er bij. Mijn Geest is aanwezig. Ik laat jou nooit meer 
in de steek. Ik heb met jou een verbond: ik ben er. En met die belofte komt de 
volgende fase. 

Jezus stapt die fase in, gesymboliseerd door woestijn. En ja: de Geest dreef hem, 
maar je zou ook kunnen zeggen: in de kracht van de Geest die over hem gekomen 
was, zette hij deze nieuwe stap. En dat is een moedige stap. De stap is krachtig en 
kwetsbaar tegelijk. Kwetsbaar om alles wat je als mens aan het wankelen kan 
brengen, gesymboliseerd door de verzoekingen door Satan. Satan lijkt een persoon, 
een zeer kwade macht die vijand van God is. Het woord duivel – diabolos – gebruikt 
door de andere evangelisten geeft iets meer weer dat het een door elkaarschudder 
is, een tweespaltzaaier, een kracht die je aan het wankelen brengt. En je dus heel 
kwetsbaar kan maken. 

Krachtig is de stap die Jezus zet, omdat hij in zijn kracht staat en vertrouwen mag op 
de belofte die hem gegeven is, gesymboliseerd door de engelen die voor hem 
zorgen. 

Je zou kunnen zeggen dat de woestijn de vragen oproept van het 'hoe nu verder?' Ik 
heb overleefd, ben door een grote crisis heen gekomen, maar wat nu? Hoe richt ik 
opnieuw mijn leven in? Hoe mag dat er uitzien? Welke patronen van eerder wil ik 
loslaten en welke patronen zijn beter en heilzamer voor me? En ook: welke keuzes 
ga ik maken? In Matteüs kiest Jezus ervoor om geen wereldlijke macht te hebben, 
om niet te spelen met Goddelijke macht en om zijn gaven niet te misbruiken als een 
soort tovenaar, die van stenen brood kan maken. In een indrukwekkende film over 
Jezus' leven, wordt hij veel menselijker neergezet en kiest hij bewust voor een leven 
zonder gezin, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zonder betaalde baan, zonder 
echte bestaanszekerheid, maar kiest hij er voor om rond te trekken en Gods Goede 
boodschap te verkondigen, samen met leerlingen die hij om zich heen gaat 
verzamelen. Dit maakt, vind ik, Jezus menselijker dichtbij, dan de toch wat 
vergoddelijkte held die de verzoekingen weerstaat. Want bij dat beeld blijft hij voor 
ons op afstand. Maar in zijn menselijke kwetsbaarheid komt hij veel dichter bij onze 
werkelijkheid. 

De woestijn is dus de plaats van keuzes. Grote en kleine, kleine om de grote te 
kunnen maken, grote om de kleine ook aan te kunnen. En ja, dat is pittig. Want er 
komt niet niks op je af, zeker als je nog vertrouwd bent met je vorige patronen, kom 
daar maar eens los van. En ja: soms verlang je ook gewoon terug naar eerder, zoals 
Israël zelfs een keer terug verlangde naar de vleespotten van Egypte. Maar het kan 
ook een mooie, uitdagende tijd zijn. De tijd van een ongekende nieuwe kans, iets dat 
naar je toegekomen is en je mag er over nadenken of je die kans aanpakt. Ja de 
woestijn kan zwaar zijn, maar het kan er ook licht zijn. Ja, in de woestijn ben je op 
jezelf teruggeworpen, maar het kan ook juist zo nodig zijn om je even zonder allerlei 
impulsen van alledag te concentreren op de vraag: hoe wil ik verder, en wat moet ik 
daar voor doen, om dat doel te bereiken. Of misschien iets kleiner, dat kan ook: 



welke manieren van omdenken ga ik toepassen om het leven ook voor mezelf niet 
steeds zo ingewikkeld te maken? 

Met een menselijke Jezus, moedig en in zijn kracht, kwetsbaar en soms uit het lood, 
maar wel met een visioen voor ogen, komt hij dichtbij ons. Hij komt ons tegen in de 
woestijn en vraagt: wat houdt jou bezig? Voor welke keuzes sta jij? Hoe ziet jouw 
woestijn eruit? 

Als iemand daar een antwoord op wil geven: voel je welkom om even in de woestijn 
te stappen en het met ons te delen....

Ook mag je naar de woestijn toekomen om er een steen uit te kiezen, die je in de 
Veertigdagentijd bij je mag dragen en die je op Goede Vrijdag op het kruis mag 
leggen. Dat kan een zwaarte zijn die je achter je wilt laten en die je wilt 
toevertrouwen aan Christus, met het verlangen om het los te mogen laten. 

Amen 

slottekst Ik ben

Heb je me nodig? Ik ben er. 
Je kunt me niet zien, maar ik ben wel het licht waardoor je kunt zien.
Je kunt me niet horen, maar ik gebruik wel je stem.
Je kunt me niet voelen, maar ik ben wel de kracht die jouw handen gebruikt.

Ik ben aan het werk, hoewel je mijn wegen niet doorgrondt. 
Ik ben aan het werk, hoewel je mijn werken niet herkent.
Ik ben geen vreemd visioen of mysterie.
Slechts in volkomen stilte boven je eigen zelf verheven, 
kun je mij leren kennen zoals ik ben
en dan nog maar als een gevoel en een vertrouwen.
Toch ben ik er. Toch luister ik. Toch geef ik antwoord.

Als je me nodig hebt, ben ik er.
Zelfs als je me verloochent, ben ik er.
Zelfs als je je totaal verlaten voelt, ben ik er.
Zelfs als je leeft in angst en vres, ben ik er.
Zelfs als je pijn hebt, ben ik er.
Ik ben er als je bidt, maar ook als je niet bidt.
Ik ben in jou en jij bent in mij.

Alleen in de geest kun je je van mij gescheiden voelen,
want alleen in de geest hangt de mist van “jouw” en “mijn”. 
Toch kun je mij alleen met die geest leren kennen en mij ervaren.
Ban al die loze angsten uit je hart.
Als je jezelf niet langer in de weg zit, ben ik er.

Ik ben in alles.
Al zie je misschien het goede niet, het is er wel, want ik ben er.
Ik ben er omdat ik niet anders kan, omdat ik ben.



Alleen in mij heeft de wereld zin; alleen door mij krijgt de wereld vorm;
alleen door mij draait de wereld door.
Ik ben de wet die de planeten doet bewegen en alles doet groeien.
Ik ben de liefde die de wet in vervulling doet gaan.
Ik stel je gerust. Ik ben de vrede. Ik ben de eenheid.
Ik ben de wet die jou doet leven.
Ik ben de liefde waaraan jij je vast kunt klampen.
Ik ben je zekerheid. 
Ik ben je vrede 


