
 

OVERWEGING  
 
Broeders en zuster in Christus,  
 
Jezus was in de woestijn.  
‘Al die tijd at Hij niets,  
en toen de veertig dagen verstreken waren,  
had Hij grote honger.’  
 
Hij had honger. Een zinnetje waar je makkelijk aan voorbijgaat. Want natuurlijk heeft hij 
honger. Niets eten, en dan zó lang! Dit zinnetje bevat niets opzienbarends. En toch staan 
we er vanochtend bij stil. We kijken de honger aan, want de honger wil gezien worden. 
Voordat we voortstuiven in de ijl om hier wat aan te dóen, merken we op wat voor een 
honger dit is. Zeker het is fysieke honger. Maar we mogen er best iets breder dan kijken 
dan puur fysieke honger. ‘Een mens leeft niet van brood alleen’, zal Jezus even later 
zeggen. En dat geeft ons de gelegendheid om stil te staan bij de vraag: waaraan is tekort? 
Honger en verlangen hangen samen. Als je honger hebt, verlang je naar vervulling. Ze 
vertellen allebei dat er een tekort is, dat er iets mist. En wat is dat?  
 
In het voorbereidend gesprek kwam ook gemis naar voren in de vorm van verlangen. Het 
verlangen naar gemeenschap, vertelt ook dat het gemeenschappelijke niet altijd gevoeld 
wordt. Er mist soms verbinding. Begrijpelijk, door allerlei omstandigheden. Maar het 
gemis er wel.   
 
Ik wil u uitnodigen daarover even te mijmeren: welk verlangen roert zich in mij? Waarvan 
zou ik méér willen zien of ervaren? Wat ontbreekt er soms? En dat kan gaan over iets in 
uw persoonlijk leven, of in onze samenleving of in de kerk.  
 
En ik reik u daarbij een gebedshouding van Dominicus aan. Die zou kunnen helpen om 
erbij te blijven. Handen op uw hart. Daar zit immers het verlangen. U kunt er ook 1 hand 
leggen, als u dat prettiger vindt. Of gewoon zo blijven zitten zoals u zit.  
 
…. Stilte en muziek ….  
 
Het verlangen, de honger is er. Het vraagt er om, het schreeuwt er om vervuld te worden. 
Maar de grote vraag is: Waar zoek je die vervulling? Waar word je heen gedreven? En 
komt het ergens uit? Doet het jou goed, doet het je naaste goed, en God?  
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De duivel is er heel erg goed in om verwarring te stichten. Met halve waarheden, hele 
leugens is hij het die ons van binnen uiteen trekt. Die ook samenlevingen uitelkaar drijft. 
De ‘uiteenwerper’, de verdeler, de WirWarWoeler. En dat is niet een persoon of een 
entiteit buiten ons. Het is een stem, een kracht, in mensen zelf.  
 
Het klinkt meestal best redelijk. Er zit iets in, - in wat ‘ie zegt. En toch brengt het je 
volledig op het verkeerde spoor.  
 
Er zijn drie beproevingen. De eerste verleiding is om volledig te focussen op het tekort. En 
daar zo snel mogelijk een oplossing voor te vinden. En daar zijn we nota bene nog heel 
erg goed in ook! Als de Zoon van God maar zou willen, dan zou hij van een steen brood 
kunnen maken. Jezus gaat niet in op de vraag of dat zou kunnen. Maar hij verlegt de 
focus. Hij verruimt de blik: De mens leeft niet van brood alleen. Er is meer.  
 
Ik denk aan het beeld dat op tafel lag bij de voorbereiding: een ansichtkaart van een 
volstrekt verwoest huizenblok. Overduidelijk gebombardeerd. Met daar in het midden 
een jongeman. Wat een ellende. En wat verschrikkelijk voor die jongeman die daar in 
moet leven. Dat is wat ik zag. Maar iemand anders zag meer: deze jongen speelt een 
piano, temidden van de ruines. Er groot tekort. En er is meer. Muziek is hier het voedsel 
voor de ziel. Het bouwt niet de huizen op, het stapelt geen stenen, bakt geen brood. En 
toch doet het leven.  
 
Wat is voor u voedsel voor de ziel? Waar opent u de handen voor, om te ontvangen?  
 
Het mijmeren hierover kunt u, als u dat wilt, ondersteunen door een andere 
gebedshouding van Dominicus, die volgt op de vorige. Handen voor u, als een kom, 
houden. Een variatie kan ook. Dan legt u uw handen open op uw bovenbenen.  
 
… Stilte en muziek …  
 
Met de tweede verleiding zijn we bekend. Het is de verleiding om het tekort zó op te 
lossen, door anderen te dwingen jou te geven, waar je recht op denkt te hebben. Het is 
de verleiding van macht, van hebben, van het bezit en beheersen van land, van mensen, 
van middelen. En ik hoef u maar weinig tijd te geven om daar een beeld bij te krijgen. Van 
oorlogszuchtige wereldleiders tot dictators in huis.   
 
De derde verleiding is wel de meest geniepige. Want het is half waar. En helemaal niet 
waar. Jezus heeft net daarvoor, op de tweede verleiding geantwoord: Er staat geschreven 
‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.’ Hij is de ene, de enige. Je kunt Hem 
helemaal vertrouwen. ‘Spring dan naar beneden,’ lijkt het ultieme bewijs van overgave. 
En er is zelfs een bijbeltekst die het ondersteunt.  – De duivel denkt: wat Jezus kan kan ik 
ook: bijbelteksten citeren, maar dan wel lukraak en zonder gevoel voor de levensgevende 
richting-. Ook verlangen naar God, ook religieuze overgave, kan volledig verwrongen 
raken, en een mens op een dwaalspoor zetten. Maar God vraagt geen 
mensenlevensoffers.  
 
 



 

Wat is de kleur van jouw verlangen? En waar brengt het je naar toe?  
Wat zijn de richtingaanwijzers, wat is jouw kompas? 
 
Jezus laat in zijn reactie, in zijn antwoorden op de verzoekingen, zien dat hij niet alleen is. 
Hij staat in een gemeenschap. Er zijn ervaringen, - van mensen met God en God met 
mensen -, die doorgegeven zijn, die zelfs opgeschreven zijn. Er is een gemeenschap van 
heiligen, nu, in het verleden en in de toekomst. En daar maakt hij deel van uit. Als 
eersteling, maar niet als enige. Uit die bron put hij. ‘Er staat geschreven…’  En:  ‘Er is 
gezegd…’ Daarmee antwoordt hij. Dat is de kracht.  
 
Paulus, in zijn brief,  benoemt dat ook:  
Hij noemt zijn eigen voorouders, die ‘God met een zuiver geweten dienden’.  
Hij noemt ook de voormoeders van Timoteus: grootmoeder Lois en moeder Eunike.  
 
Wie waren voor u mensen die het vuur aan u hebben doorgegeven? Welk klein of groot 
verband, welke groep mensen, welke gemeenschap, bewaart het vuur en onderhoudt 
het?  
Er past een gebedshouding van Dominicus, die wat lastig uit te voeren is in de kerk, maar 
misschien dat u er thuis ruimte voor heeft. De gebedshouding van verbinding: horizontaal 
tussen hemel en aarde, en verticaal tussen mensen, ook door de tijd heen. Sta en spreid 
je armen uit. – Misschien is het beeld voor ogen hebben, ook voldoende.    
 
… Stilte en muziek …  
 
Eén naam zei hier in het bijzonder genoemd, de naam van Holkje van der Veer. Zij is één 
die mensen die het vuur doorgegeven hebben. Met haar in gedachten, kwam bij de 
voorbereiding het thema ‘Verlangen’ op tafel. Het was het woord dat steeds weer 
terugkwam in haar prediking. ‘Het is verlangen dat ons gaande houdt,’ stond er boven 
een interview met haar. En natuurlijk ook in haar eerste boek: ‘Verlangen als antwoord’. 
Als prediker inspireerde ze velen van ons.  
 
Wij zijn het zelf: vuurvangers, vuurdragers. Wij zijn zelf kinderen van God. Zoon van 
Maria, dochter van Abraham, zoon van Adam, kind van God. God zegt tegen jou: “In jou 
verheug ik mij”.  
 
Moge de glimlach van God, die ons aankijkt, nog van voor het begin, ons steeds opnieuw 
doen verlangen naar Gods nabijheid en liefdevolle overmacht. En waar we het kwijtraken, 
niet voelen, niet geloven, op de momenten dat we schreeuwen vanuit tekort, laten we 
dan niet de moed verliezen. Laten we durven te antwoorden met ons verlangen, met 
onze hoop. Want, er staat geschreven (Paulus): ‘God heeft ons niet een geest van 
lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.’   
 
Moge het zo zijn.  
 
 
 
 
 



 

Verlangen 
 
Het komt en het gaat: 
Verlangen 
zoals de golven 
die hun schuimvlokken op de branding spugen 
en dan traag weer meenemen in hun armen 
  
Het reist door de straten 
fluistert naar muren 
over gisteren of morgen 
ze kruipt in het wasgoed 
deelt amandelen en olijven uit 
aan wie de ziel wil kennen 
die binnenkant 
van bitter en zoet 
zilt en zacht. 
  
Het reist door de man 
de vissen in de wind 
het wijnglas op tafel 
de hand bij het raam 
in dwarrelend stof 
het trekt je huid in. 
  
De kleur van verlangen 
en hoe het komt en gaat.  
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