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gelezen: Deuteronomium 5:6-21 en Lucas 4:1-13 
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titel: Wees ongehoorzaam. 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Het is onvoorstelbaar aan hoeveel regels wij ons als mensen houden. Wij rijden 
keurig netjes aan de rechterkant van de weg. Als de spoorbomen dicht gaan en dat 
gebeurt regelmatig, dan wachten we rustig en zonder mopperen af totdat ze weer 10 
open gaan. We vallen tijdens een vergadering elkaar niet in de rede, en als de 
dirigent van het kerkkoor of de dirigente van de cantorij zegt dat nu lied zoveel wordt 
geoefend, dan doen men dat zonder vragen. Want wij zijn over het algemeen redelijk 
gehoorzaam. Het wordt ons als kind al geleerd om te gehoorzamen, om te luisteren 
naar wat gezegd wordt en dat dan ook te doen of juist niet te doen. Handen wassen 15 
als je van de wc komt, je tanden twee keer per dag poetsen, luisteren naar de leraar 
of lerares en ga zo maar door. Gehoorzaam, de regels volgen, je houden aan de wet, 
zowel de wetten van onze overheid als ook de regels van onze kerk. En daarbij 
komen regels uit de bijbel. We hebben ze tijdens de eerste lezing weer eens kunnen 
horen.  20 
En nu heb ik deze preek als titel meegegeven: wees ongehoorzaam.  
Even een klein beeld: ik kwam op bezoek bij een echtpaar, zij hebben een hondje. 
Het hondje reageerde zeer enthousiast op mijn komst, blafte en wilde tegen mij 
opspringen terwijl zijn baas en bazin hem in het gareel wilden houden. Dat lukte hen 
niet zo goed, vooral ook omdat ik nogal uitdagend reageerde op het hondje en het 25 
dier nog wilder maakte dan het was. Wees ongehoorzaam.  
Jesus is op een moment ongehoorzaam. In die zin dat hij niet luistert naar wat de 
duivel zegt. Dat wat zeggen dat hij wel hoort wat de duivel zegt, maar er niet naar 
hoort, niet naar luistert en doet wat wordt aangeraden. De duivel, wie dat ook mag 
zijn, die duivel is in de woestijn, waar Jesus ook is en geleid wordt door de Geest. 30 
Een wonderlijke combinatie, geleid door de Geest en op de proef gesteld door die 
duivel. De “diabolos” zoals hij in het Grieks genoemd wordt. De dwarsligger, degene 
die de boel door elkaar gooit, een zekere chaos veroorzaakt, de “tohoe wavohoe”  
van het eerste bijbelboek Genesis, woest en leeg, woest en doods. Deze dwarsligger 
weet het overigens aardig te brengen. Als je zoon van God bent, maak dan van 35 
stenen brood. En als je mij aanbidt, dan krijg je alle koninkrijken van de wereld. Jesus 
wordt uitgedaagd, maar hoort niet naar wat gezegd wordt. Jesus hoort niet, is niet 
gehoorzaam aan deze duivel, is ongehoorzaam. En zelfs als de duivel een bijbeltekst 
citeert, over engelen die op handen zullen dragen en zij zullen over u waken, zelfs 
dan hoort Jesus niet. Jesus hoort niet naar deze bijbeltekst, deze tekst uit psalm 91, 40 
waar we deze dienst mee zijn begonnen. Jesus antwoordt trouwens wel steeds met 
een bijbeltekst, waar hij, Jesus, dan wel naar hoort. Maar de tekst die de duivel 
noemt, wie hij ook mag zijn, die tekst legt Jesus in dit verband naast zich neer. 
Ongehoorzaam in de zin van niet-horen. Niet in dit verband willen horen en dan zijn 
er wel meer bijbelteksten te noemen waar je niet naar moet horen in de letterlijke zin.  45 
Zoals die ene tekst uit het boek Spreuken waarin staat dat je als vader je zoon met 
een stok moet slaan. Of zoals die ene tekst uit het boek Leviticus waarin staat dat 
mannen niet met elkaar mogen vrijen. Of bijvoorbeeld de teksten uit de brieven van 
Paulus die voorschrijven dat vrouwen hun man onderdanig moeten zijn. Teksten 



waarmee geslagen kan worden als met een stok, teksten waarmee mensen aan de 50 
kant worden gezet en niet mogen zijn zoals ze zijn. Terwijl deze mensen niemand 
beschadigen. Als deze teksten zo klinken en zo geciteerd worden, wees dan maar 
ongehoorzaam en hoor er niet naar. En het is ook de vraag hoe bijvoorbeeld Paulus 
dat heeft bedoeld, maar dit terzijde.  
Wees dan maar ongehoorzaam, zoals Jesus ongehoorzaam was. En de 55 
beproevingen die de duivel gebruikt hebben voor een groot deel met macht te 
maken. Maak van stenen brood, als je die macht hebt, gebruik die voor jezelf. Alle 
koninkrijken geef ik je, ik geef je de macht die ik zelf heb. Macht, macht om te krijgen, 
macht om te geven en blijkbaar heeft de duivel macht, wie hij ook is. En macht, 
macht is een moeilijk woord, macht is een beproeving op zich. Wie iets weet van 60 
geschiedenis en van het heden die kan zo heel wat voorbeelden noemen van macht 
die is misbruikt. Macht voor eigen gewin, macht om zwart geld wit te wassen door 
eindeloos veel transacties. De macht van de dictator, de macht om als president alles 
tot fake news te verklaren, alles wat je niet bevalt. En in een oorlog sneuvelt als 
eerste de waarheid, omdat men de macht heeft de waarheid te verdonkeremanen of 65 
te verdraaien. Ach, voorbeelden genoeg. En daar komt dan nog bij dat macht een 
god kan worden. Macht, het begrip macht, kan worden vergoddelijkt. Het is 
verslavend en alles wordt er aan opgeofferd, zodat de mens niet meer de macht 
heeft maar juist andersom. De macht heeft de mens. En macht komt op die manier 
op veel plaatsen voor. In een gezin, in een huwelijk, in het bedrijfsleven op de 70 
werkvloer, en zelfs in de kerk kan macht op die manier voorkomen. Macht als 
beperking, macht die niet vrij maakt, maar gevangen houdt, macht die de machtige 
gevangen houdt en ook de onmachtige. En als Jesus die macht af wijst en dat doet 
hij, als hij die macht absoluut niet wil hebben, dan is Jesus de bevrijde mens bij 
uitstek en bevrijdt hij de medemens. Dat is de betekenis van zijn leven, de betekenis 75 
ook van zijn lijden. Bevrijding, bevrijding van alles dat gebonden houdt. En zo is zijn 
leven ook een oproep om in vrijheid en als bevrijde mensen te leven.  
Gods woord is een oproep om als bevrijde mensen te leven. De lezing uit 
Deuteronomium, de tien woorden, de tien geboden, ze beginnen niet voor niets met 
de zin: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 80 
Bevrijd, daar begint het mee en de geboden zijn dan ook niet gegeven om weer 
opnieuw te binden of te ketenen of zo, de geboden zijn niet een belemmering maar 
juist een invulling van de bevrijding. Geen andere goden naast God, geen beelden 
daarvan maken, want de beelden kaderen in, omklemmen, maken God te klein en te 
zichtbaar. Bovendien maken we dan een beeld van onszelf alsof wij goden zijn. En 85 
wie zichzelf tot god maakt, die zet zichzelf gevangen. Zoals een heerser zichzelf of 
haarzelf gevangen zet. Zoals de machtige die overheerst ten diepste zichzelf 
gevangen zet. Geen godenbeelden, leef vrij. Geen andere goden die je vasthouden, 
leef vrij. Geen diefstal, niemand hoeft meer te stelen, leef vrij. En neem de sabbath in 
acht, werk geen 7 dagen per week, proef de vrijheid van het leven op die ene dag. 90 
En ook dat moet niet dwangmatig worden, de zondag niet als een dwangdag waarop 
niets mag, maar een dag waarop niets hoeft. Vrijheid, vrijheid ook om te ademen en 
te doen wat op dat moment bij je hoort. En zo zijn deze geboden vooral geboden van 
vrijheid, vrij van een vergoddelijkte macht, vrij van een macht die beperkt en insnoert. 
Wees ongehoorzaam, wees ongehoorzaam aan die machten die insnoeren en 95 
beperken. Wees ongehoorzaam tegen alles wat het leven, het vrije leven, bedreigt 
en beperkt.  
En zo kan het voorkomen dat je in opstand komt, dat je protest aantekent. 
Bijvoorbeeld door het lopen van een klimaatmars, protest, het moet echt anders. En 



de ongehoorzaamheid van mensen en de ongehoorzaamheid van kinderen kan wel 100 
degelijk een hele goede functie hebben. Want als ouder, als grootouder, als 
leerkracht, als leidinggevende, als wie dan ook.....als je merkt dat de ander 
ongehoorzaam is, luister daar dan eerst maar eens naar. Kijk er dan eerst maar eens 
naar. Want wie weet beperk jij of ik met ons gedrag de vrijheid van de ander.  
En God wil ons de vrijheid geven, God wil dat wij in vrijheid leven, en zo in vrijheid en 105 
gelijkheid delen in brood en wijn.  
 


