
 

 

OVERWEGING  

 
Drie verleidingen hebben we gehoord –  heel herkenbaar als je erbij stilstaat – , 
waardoor het mis kan gaan en ook zo vaak misgaat, 
tussen mensen onderling, tussen mens en schepping, tussen de mens en zijn Bron van leven 
Tot vrijheid zijn wij geroepen, wij mensen, heel de schepping; 
maar de zegen van de schepping, de zegen vanhet mens-zijn lopen gevaar./ 
 
De eerste verleiding komt op ons af, wanneer wij als dat volk van toen in de woestijn zijn 
Je bent aan iets begonnen, maar het resultaat blijft uit, 
je bent onderweg maar het doel komt maar niet in zicht, je beleeft geen voldoening.  
Je bezoekt bivoorbeeld zieken; maar er is er een wiens toestand niet verbetert  
en die voortdurend klaagt over gebrek aan belangstelling van anderen. 
Het bezoek wordt eentonig en taai, eerder deprimerend dan inspirerend 
Het wordt een woestijn die je moet uithouden. En dan klinkt de stem van de verleiding 
Laat deze stenen hier brood worden: dat klinkt als: 
zoek direct voelbare voldoening, ga naar naar een ander met wie het klikt. 
Ook in het groot klinkt die stem: maatregelen die een lange adem vragen zijn niet populair 
Politieke partijen aarzelen als het gaat om klimaat, bang voor verlies van hun achterban. 
En toch zijn juist die lastige besluiten nodig, willen we het tij keren. 
 
Wat is daarop het antwoord? Jezus haalt het voor ons tevoorschijn uit de oude Schrift: 
Niet alleen brood vult je leven maar wat komt uit Gods mond. Dat is: 
Houd de leegte uit. Vertrouw op het appèl dat op je afkomt 
Trek je hart niet terug van de ander die je nodig heeft. 
De stem die je roept, die zal jou ook voeden, aan jouw leven vulling geven. 
Zonder die stem kan je leven misschien vol lijken, maar is het een lege huls.  
 
In de gevangenis, tijdens het communistisch regime in Tjecho-Slowakije, 
zei Wraclav Havel, de latere president: mijn inzet voor mijn land en mijn hoop  
zijn niet gebaseerd op resultaten die ik zie om me heen, 
maar op iets dat ik van binnenuit besef: dat het goed is er voor elkaar te zijn  
Staar je niet blind op de buitenkant, als een echtpaar dat het huis uitbouwt 
maar de relatie vergeet, tot ze ondekken dat ze elkaar niets meer  te zeggen hebben. 
Zet allereerst in op het thuis zijn bij elkaar. Daar rust zegen op, aldus de eerste lezing.  
 
De tweede verleiding gebeurt op een hoge plaats: als je hooggeplaatst bent, aan de top, 
is de verleiding groot om de regie en de controle naar je toe te trekken. 
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Ik zal je alle koninkrijken geven als je mij aanbidt: hier lokt de macht. 
Deze dagen zien we welke verwoestingen zucht naar macht en prestige aanrichten. 
Verbijsterend hoe waanzin redelijkheid wegdrukt, bruutheid menselijkheid verdringt. 
Maar ook dichtbij speelt het, in onze werkkring, in eigen huis.  
‘Wie gaat erover’: “Daar ga ik over”, zegt de een; “Nee, dat is mijn verantwoordelijkheid” Zulk 
eenstrijd kan elke voortgang blokkeren in een geloofsgemeenschap, 
 
Wat is hier tegenin te brengen: het antwoord dat Jezus geeft: 
Alleen God dienen – die God namelijk die heeft gezegd IK Zal Er Zijn,  
Dat betekent: dat je gaat voor de dienende Liefde –  en niet voor de promotie van jezelf – , 
dat je de goede zaak, het gemeenschappelijke belang, voor laat gaan boven eigen glorie. 
 
Kent u het verhaal van de prior en de econoom? 
De prior stelde in de huisvergadering voor een gezellige zithoek in te richten in de tuin 
“Veel te duur”, donderde de stem van de econoom; en de vergadering ging mee. 
Drie maanden later, in de huisvergadering, kwam de econoom met een voorstel 
De prior wist niet wat hij hoorde: “Kunnen we niet een gezellige zithoek maken in de tuin?” 
Hij stond op het punt verongelijkt te reageren, maar hield zich nog net op tijd in en zei:  
“Dit lijkt me een uitstekend voorstel”. Met algemene stemmen werd het aangenomen. 
Eigen eer niet vooropstellen, op zulk een gedrag rust zegen, zou Mozes namens God zeggen 
 
De derde verleiding is de kwalijkste, Lucas bewaart hem dan ook voor het laatst .  
Zij vindt plaats bij de tempel, op het terrein van de godsdienst: 
Stort je omlaag en Gods engelen zullen je opvangen 
Dat klinkt als: Jij bent Gods lieveling, wie kan jou iets maken? Laat iedereen dat goed zien! 
Die verleiding maakt van van de godsdienst een gruwelijk slagwapen. 
“Gott mit uns” stond er op de gespen van nazi-uniformen.  
En we kennen de kruistochten, de koppeling van christendom aan westerse cultuur 
waardoor andere godsdiensten als bedreiging werden gezien. 
Wij God-belijdenden lopen steeds het risico het beter te weten dan God 
die zijn Geest laat waaien zoals Die het zelf wil in vele zoekende mensen 
Wil je het beter weten, zoals Mozes in een onbezonnen ogenblik? 
De grote Ontfermer wilde water te drinken geven aan zijn volk, hoewel het opstandig was; 
maar Mozes zei: zullen we dat wel doen? 
 
En wat is het weerwoord op die verleiding? 
Stel God niet op de proef. Dat is: moet God er zijn op de manier die van jou moet? 
Moet Hij zich bewijzen in de proef die jij bedenkt – jezelf naar beneden laten vallen? 
Gebruik je God om met Hem te pronken tot meerdere glorie van jezelf, 
of geef je Hem de ruimte om er te zijn zoals Hij er wil zijn, 
ook al spoort dat niet met jouw plan, met jouw verwachting. 
 
Aanvaard je bijvoorbeeld dat Hij te vinden is in een kerk die niet rein is en smetteloos,  
maar schuldig en geschonden wegens sexueel misbruik op grote schaal? 
Blijf je in een kerk waarvan het ene gebouw na het andere tegen de vlakte gaat 
zodat het vooral op ons, wij gelovigen, aankomt God te laten zien in de wereld: 
niet een God als supermacht, maar als Liefdesadem die door alle geweld heendringt. 
Of blijven wij het wanhopig zoeken in vertoon van macht en pracht? 
En als wij, kerkmensen, ons opwinden over het grote kwaad in de wereld, 
laat dat dan niet gebeuren op een toon alsof wij daarboven staan. Beter is het te vragen: 
hoe zou ik handelen in hún omstandigheden, met díe opvoeding, vanuit hún geschiedenis?   
Daar rust zegen op, dan komt het goede land dichterbij 



 

 
Samengevat: wij zijn de woestijntijd van veertig dagen ingegaan. Dat houdt in: 
klamp je niet vast aan je eigen voldoening, aan je eigen macht, aan je eigen zekerheid. 
Laat los, laat je plannen verstoren, weet het even niet, durf de leegte aan 
Wees niet bang voor het ongewisse. Wie weet welke goede verrassingen het in petto heeft. 
Daar rust zegen op. Zo komen we samen in het beloofde land.  
Pas als we zelf van binnen vrij worden, kan de schepping worden bevrijd. 
 


