
Preek 26-02-2023; pastor Jacqueline Bakker, Voorburg 
 
Lezingen: Genesis 15:15 - 3:-9 en Mattheus 4:1-11 
 
Geliefde mensen van God, 
 
Als het leven eenvoudig was, dan was de Bijbel een stuk dunner. Maar omdat het leven vol 
van vragen is – alledaagse, essentiële, en alles daar tussenin – is er ook veel meer in de Bijbel 
te vinden. Als we maar de weg weten? Want soms kunnen we zo dolen in het donker... Zinloos 
dwalen in de tijd. Zonder enkele gerichtheid. Juist de 40-dagentijd leent zich voor gerichtheid, 
voor een focus op het leven zoals God het heeft bedoeld. Om deze focus te hebben en te 
houden, wordt er veelal een sobere leven geleid. Men onthoud zich van bijv. van luxe, van 
genotmiddelen, …. Een ieder heeft daar een eigen invulling voor. Wat willen we dan? Daar 
heeft Martin Bril een mooi gedicht over geschreven: 
 
Kunst. 
Wat we willen: 
Momenten van helderheid 
Of beter nog: van grote klaarheid 
Schaars zijn die momenten 
En ook nog goed verborgen 
Zoeken heeft dus nauwelijks zin 
Maar vinden wel 
De kunst is zo te leven 
Dat het je overkomt 
Die klaarheid af en toe 
 
Maar hoe kunnen we zo in het leven staan dat we die klaarheid ervaren? Dat we niet afgeleid 
raken van ons doel? Dat we onze focus op het goede kunnen houden? 
Dat wil de Bijbel ons laten zien.  
Traditiegetrouw worden de verhalen over Jezus verteld, op weg naar Jeruzalem. Op weg naar 
het Joodse paasfeest, het Pesach. Dit verhaal volgt direct op het verhaal dat Jezus wordt ge-
doopt in de Jordaan, door Johannes de Doper. Daarbij klinken de woorden van God die zegt: 
‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’  
De weg die Jezus gaat is niet makkelijk begaanbaar. En dat Jezus in de woestijn terecht komt, 
is niet zijn eigen keuze, het is ook geen toeval of de duivel die hem daarnaartoe brengt. Het 
is de Geest van God, zo vertelt het verhaal. Onderweg zijn er allerlei hobbels en kuilen. Zelfs 
beproevingen door de duivel... notabene in een woestijn. Dat is nou niet de fijnste plek om te 
zijn. De woestijn is vaak dor en droog. Er is grote leegte en gemis van mens en dier. Gemis 
van vruchtbaarheid. Gemis van eten en drinken. 
Jezus en de duivel raken verwikkeld in een soort spel. Een strijd. Een uitdaging. Een 'spel’ van 
Bijbelcitaten en exegeses... verschillende manieren van uitleg van de Bijbelteksten. De duivel 
is in dit verhaal een kracht die tegenwerkt, die ontregelt, in verleiding brengt. Een spel op 
leven en dood, een serieus spel met verwijzingen naar Psalm 91. Jezus moet een steen in 
brood veranderen. Jezus wordt uitgedaagd om te springen omdat hij toch wel wordt opge-
vangen.…  Deze psalm hebben we niet voor niks gezongen aan het begin van deze dienst. ‘Zijn 
vrede wordt jouw brood... Engelen zendt hij alle dagen om jou tot vaste gids te zijn... God is 
een schild voor zijn getrouwen die leven van geloof alleen. Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen.’  



Woorden die ons zeggen dat als het leven eindig is, God er dan alsnog is om je op te vangen. 
Engelen om je te dragen, zowel in Psalm 91 als in de tekst van Mattheus. Het doel is niet de 
dood, maar het leven. 
 
We hebben ook uit Genesis gelezen. In beide teksten staat de verleiding centraal. Verleiding, 
als afleiding van het goede. Verleiding tot het kwaad. Een slang en een duivel... 
Zit de verleiding, of afleiding, niet veelal in onszelf? Er is iets waardoor wij van buitenaf wor-
den aangesproken. Een stem, een kleur, een geur, een gedachte die ons te binnen schiet door 
wat wij zien... En door die afleiding – of zo u wilt- verleiding, raken wij onze koers nog wel 
eens kwijt. Dan kan ons leven ineens een andere wending nemen. Dat is niet alleen gebeurd 
in het paradijs bij Adam en Eva. Dat gebeurt ook nu nog dagelijks. Een val in huis omdat we 
even met onze gedachten ergens anders waren, kunnen je leven ineens op zijn kop zetten. En 
bij het voorbereiden van deze viering was er ook de nodige afleiding. Ik zal u er niet mee 
vermoeien maar zelf werd ik er wel moe van. Het heeft mij behoorlijk wat energie gekost om 
gefocust te blijven. Om iets zinnigs te bedenken en te schrijven over de gelezen Bijbelteksten. 
Om er passende liederen bij de zoeken én te vinden. En als het dan lukt, ervaar ik toch die 
klaarheid – af en toe - . Dat geeft weer energie. 
 
Terug naar de tekst uit Genesis. Het paradijs als vruchtbare ruimte, in tegenstelling tot de 
woestijn waar Jezus verbleef. Er was zoveel te zien en te ervaren in het paradijs. Misschien 
hadden Adam en Eva zoals ze dat nu zouden noemen: keuzestress. Innerlijke stemmen die 
om voorrang roepen of schreeuwen misschien. Een hap van de appel, omdat het er zo lekker 
uitzag, gaf ineens kennis van goed en kwaad, wijsheid. De harmonie van het paradijs werd 
verstoord. De lust en hebzucht won het van de rede en het verstand. Maar God liet de mens 
niet vallen ook al probeerden zij zich te verstoppen. Er komt nageslacht... De mens bleek 
vruchtbaar. De verhalen gingen verder. Ook hierin kunnen we een verwijzing lezen naar Psalm 
91. Alsof ook hier weer geldt:  
‘Zijn engelen geeft Hij opdracht over je te waken waar je ook gaat. Op hun handen zullen zij 
je dragen, je zult je voet niet stoten aan een steen.’ (11-12)  
 
Kunnen wij in een wereld vol rumoer onze innerlijke stemmen verstaan en begrijpen? Aan 
welke van onze eigen innerlijke stemmen geven wij gehoor? Welke heeft voorrang? En kun-
nen wij Gods stem hierin verstaan? Kunnen we stil worden en luisteren? Kunnen we die con-
centratie opbrengen?  
 
Het kan ons lukken als we luisteren en niet over vooruitgang spreken wanneer anderen eraan 
ten onder gaan. 
Als we luisteren en niet over groei spreken, wanneer anderen erdoor klein worden gehouden. 
We kunnen Gods stem verstaan als we luisteren en niet over vrijheid spreken, wanneer dat 
betekent dat we anderen hun rechten ontnemen. 
Als we luisteren en niet over gemeenschap spreken, wanneer we mensen op grond van hun 
kenmerken uit onze groep weren. 
Als we enkel dan over verandering spreken, en we ook daadwerkelijk bereid zijn om Gods 
Koninkrijk dichterbij te brengen. Op deze manier kunnen wij getuigen van het licht dat Jezus 
en de Bijbelverhalen ons hebben gebracht. We kunnen focussen op het goede, samen onder-
weg om het Paasfeest te gaan vieren. 
 
Amen 
 


