Vervuld van de heilige Geest
trok Jezus weg van de Jordaan.
Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid,
waar Hij veertig dagen bleef
en door de duivel op de proef gesteld werd.

Het klinkt vreemd, op het eerste zicht: de
heilige Geest leidt Jezus naar de woestijn
om er door de duivel op de proef gesteld te
worden. Neen toch. Dat kan toch niet.

Al die tijd at Hij niets,
en toen de veertig dagen verstreken waren,
had Hij grote honger.
De duivel zei tegen Hem:
‘Als U de Zoon van God bent, beveel die steen
in een brood te veranderen.’
Maar Jezus antwoordde:
‘Er staat geschreven:
“De mens leeft niet van brood alleen.”’

Maar … ook al is Jezus vervuld van de
heilige Geest, Hij komt in de woestijn terecht
en Hij wordt er door de duivel op de proef
gesteld. Zo is het leven.

Toen bracht de duivel Hem
naar een hooggelegen plaats
en liet Hem in één ogenblik
alle koninkrijken van de wereld zien.
De duivel zei tegen Hem:
‘Ik geef U de macht over dat alles
en ook de roem die ermee gepaard gaat,
want ik kan daarover beschikken
en ik geef het aan wie ik wil;
als U in aanbidding voor mij neervalt,
zal dat allemaal van U zijn.’
Maar Jezus antwoordde:
‘Er staat geschreven:
“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’
De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem,
zette Hem op het hoogste punt van de tempel
en zei tegen Hem:
‘Als U de Zoon van God bent,
spring dan naar beneden.
Want er staat geschreven:
“Zijn engelen zal Hij opdracht geven
om over U te waken.”
En ook: “Op hun handen zullen zij U dragen,
zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.”’
Maar Jezus antwoordde:
‘Er is gezegd:
“Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’
Toen de duivel Jezus
aan al deze beproevingen had onderworpen,
ging hij voor een tijd bij Hem vandaan.
Lucas 4, 1-13

De woestijn is een onherbergzaam gebied,
waar het leven hard kan zijn. Zelfs wie maar
een tocht door de woestijn wil maken, moet
voorzorgen nemen. Voldoende drinken op
voorhand en genoeg drank meenemen
voor onderweg, niet te veel ballast in de
rugzak, goede kledij tegen de brandende
zon, stevig schoeisel dat isoleert tegen de
hitte van het zand, … In de woestijn maak je
onderscheid tussen wat noodzakelijk en wat
bijkomstig en overbodig is.
Je zou denken dat de woestijn enkel
bestaat uit zand en stenen en dat er dus
niets groeit. Wie goed kijkt, ontdekt heel wat
leven: heel kleine plantjes, insecten, …
Als Jezus in de woestijn verblijft, wordt Hij
geconfronteerd met het harde leven. Hij
heeft grote honger. Hij wordt bekoord door
macht en roem. Hij wil de tempel van
Jeruzalem trotseren. Het harde leven wordt
weergegeven door de duivel, die Jezus blijft
uitdagen. Nu komt het er op aan te zien wie
of wat levensnoodzakelijk is. Voor Jezus is
dat zijn verbondenheid met God: “De mens
leeft niet van brood alleen, (maar van ieder
woord dat klinkt uit de mond van God).”
“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen
Hem.” En als de duivel zelf het Woord van
God in de mond neemt en misbruikt, zegt
Jezus: “Stel de Heer, uw God, niet op de
proef.”

Het verhaal over de bekoringen in de
woestijn geeft ons een beeld van Jezus’
leven en ook een beeld van ons leven. Wij
hebben vaak te maken met moeilijke
omstandigheden. Beproevingen en
bekoringen zijn ons deel. Dan komt het er
op aan om te onderscheiden wat echt
noodzakelijk is en wat bijkomstig is en dus
overbodig.
Honger naar bezit, macht en roem, misbruik
van Gods Woord voor eigen succes, … het
zijn bekoringen die het leven in eerste
instantie mooi lijken te maken. Veel mensen
vallen ervoor. Uiteindelijk zijn die dingen
oorzaak van veel miserie.
Dan zijn de verbondenheid met God en de
aanwijzingen van zijn Woord een veel
betere gids om ons doorheen de woestijn
van het leven te leiden. Wie zo op weg
gaat, stelt God niet op de proef, maar laat
Hem God zijn, wiens naam is: ‘Ik zal er zijn
voor jou’.
Veertig dagen bleef Jezus in de woestijn. De
Veertigdagentijd is de geschikte tijd om
onze verbondenheid met God aan te
scherpen en te luisteren naar wat zijn Woord
ons te zeggen heeft. Zo kunnen wij de weg
van het echte leven vinden. Dat gaat niet
vanzelf. Er is onderscheiding nodig: wat is
echt belangrijk om ‘goed’ te leven en wat is
overbodig? Leven in de woestijn vind je niet
op het eerste zicht.
Daarom is het zo belangrijk om ons te laten
vervullen van de heilige Geest.

In het Licht
van Gods Woord

God,
in de Veertigdagentijd
nodigt Gij ons uit
om onze verbondenheid met U
onder ogen te nemen.
Gij zijt de God
die van ons houdt
en die ons uw Woord spreekt
om ons door de woestijn
van het leven te gidsen.
Help ons ook
om telkens weer
los te laten
wat ons en anderen hindert
om het echte leven te vinden.
God,
dank U dat wij mogen geloven
dat wij in de woestijn
nooit alleen zijn:
Gij zijt altijd bij ons.
Vervul ons met uw heilige Geest.
Amen.
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