
Vlijmen, 1 maart 2020 * 1e zondag van de 40dagentijd 

Leviticus 19, 1 - 18 / Matteüs 4, 1 - 11 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 

 

Medisch gezien een onmogelijk verhaal:  

niemand houdt het 40 dagen vol zonder eten of drinken in de woestijn.  

3 dagen kan een mens zonder drinken,  

als je 40 dagen niet eet, ben je zo verzwakt dat je geen stap meer kunt zetten  

en er inmiddels behoorlijke grote schade aan je lichaam is ontstaan,  

als je überhaupt nog leeft. 

Na 40 dagen grote honger, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling schrijft  

of uitgehongerd zoals de Naardens Bijbel schrijft, het is bijna onmogelijk,  

een normaal mens is inmiddels verhongerd. 

 

Misschien moeten we dit verhaal niet al te letterlijk lezen,  

dan wordt het een wonderbaarlijke, onmogelijke prestatie,  

 en komt het mijlenver van ons af te staan.  

Bij God is alles mogelijk, kan een mens daar dan nog tegenin brengen. 

Maar ging het er nu juist niet om,  

dat in Jezus God de gestalte van een mens had aangenomen,  

een mens met alles erop en eraan,  

inclusief de onmogelijkheid langer dan 3 dagen zonder drinken  

of de beperkte mogelijkheid om zonder eten te functioneren? 

Tegelijk is het een heel herkenbaar verhaal:  

Ieder mens komt wel eens in de verleiding dingen te doen of niet te doen,  

te zeggen of te zwijgen, terwijl je diep in je hart weet  

dat het eigenlijk anders zou moeten.  

Het valt niet mee om altijd het goede te doen. 

 

Matteüs vertelt ons dat het de duivel, de diabolos is, die Jezus in de verleiding brengt. 

Maar zouden wij het ook zo herkend hebben als er alleen sprake was geweest  

van een stem, een innerlijke stem of van een iemand?  

De vragen die deze diabolos stelt, kunnen immers zo onschuldig lijken... 

Als je honger hebt, wat is er dan mis met stenen in brood veranderen,  

gesteld dat je dat kunt? Makkelijk toch? 

Maar dat is nu net het cruciale punt in dit verhaal:  

dat de verleiding vaak zo mooi verpakt is, zo'n onschuldige uitstraling heeft:  

wat kan dat ene koekje nu voor kwaad als je op dieet bent,  

dat ene slokje alcohol, die ene sigaret, die paar euro voor een nieuw kledingstuk, 

wat geeft het nu om dat kleine beetje eten weg te gooien?  

Wat maakt het uit als je die ene keer niet naar de kerk, je sport, of die kennis gaat? 

 

Die ene keer doet er heel vaak wel toe, is het verschil tussen volhouden en toegeven, 

die ene keer toegeven is meestal niet de enige keer,  

maar kan zo makkelijk worden tot keer op keer een excuus  

om de weg van de minste weerstand te kiezen. 



Aan de andere kant, als je je hele leven volgens dit principe leeft,  

nooit eens ergens aan toegeeft, dan wordt niemand daar gelukkiger van, 

jijzelf in de eerst plaats, dan maak je het leven zwart-wit,  

worden op zich nuttige regels tot een dwingend geheel, word je slaaf van je principes. 

 

Hoe bepaal je nu wanneer het zaak is de verleiding te weerstaan? 

En wanneer is het zinvoller een uitzondering op de regel te maken, toe te geven?  

Hoe zorg je dat een keer toegeven niet wordt  

tot een hele serie van keren dat je toch maar toegeeft? 

Jezus weerstaat tot 3x toe de verleiding in dit verhaal.  

Hij houdt strak vast aan zijn principes.  

In andere verhalen is tegelijk te lezen hoe hij soms ook flexibel kan zijn: 

als zijn leerlingen aren plukken op de sabbat,  

zegt hij dat de sabbat er is voor de mens en niet andersom.  

 

Wanneer biedt je weerstand, wanneer ben je flexibel?  

Jezus is 40 dagen in de woestijn.  

40, één van die getallen in de bijbel die een verhaal vertellen,  

40 staat symbool voor een tijd die vol is, die afgerond is, het is genoeg geweest. 

En woestijn verwijst niet alleen naar een letterlijke plek,  

waar het droog is en waar het moeilijk is om te overleven,  

het is ook een symbolische verwijzing,  

een verwijzing naar de rafelranden van het menselijk bestaan. 

 

Dat is wat de evangeliën ons vertellen:  

hoe Jezus alle aspecten van het mens-zijn heeft gekend en doorleefd. 

Zijn doop vlak hiervoor was teken van diepe verbondenheid met de Eeuwige, 

zo is het leven mooi en goed.  

En gelijk daarna deze ervaring: van God en mens verlaten,  

op zichzelf teruggeworpen, en niet zomaar even, maar een volle tijd. 

En ook dan, als het moeilijk is,  

houdt Jezus vast aan wat voor hem de kern van het bestaan is:  

zijn diepe verbondenheid met de Eeuwige, met God,  

daar mag niets of niemand tussen komen. 

Als er bruiloft te Kana is, zorgt hij voor wijn.  

Als het sabbat is, doet hij ongehoorde dingen, die voor de nodige discussie zorgen. 

 

Jezus leeft zo ten diepste voor waar het om gaat,  

waar ook de lezing uit Leviticus over spreekt:  

de ruimte die aan ons mensen gegeven is, de flexibiliteit, de vrijheid. 

 

Jezus laat ons zien wat het betekent  

dat God ons heeft bevrijd uit het slavenhuis,  

uit het land van de dood, het land van macht, hebzucht, groot geld,  

van vreemde goden, die mensen onderdrukken. 

Die vrijheid van God is onze vrijheid  

en we worden opgeroepen daarin te blijven,  



niet terug te gaan naar de Egyptische manier van leven  

en daarom zijn er regels, zijn er principes, die de ruimte afbakenen. 

En de principes zijn trouw zijn aan de Eeuwige,  

dat is leven in verbondenheid met God, 

het goede geven aan je naaste, mens als jij en goed voor jezelf zorgen. 
 

Als we binnen die ruimte blijven, als we ons daar bewust van zijn,  

dan weten we wanneer het zaak is om strak vast te houden aan regels  

en wanneer het goed is of zelfs gewenst om flexibel te zijn. 

En dan nog, bij alle goede wil, zelfs als je weet welke kant het op moet,  

dan kan er soms machteloosheid zijn, frustratie, falen.  

Je kunt tegen je eigen beperkingen oplopen. 
 

Onze manier van leven is vaak helemaal niet goed voor anderen.  

We gebruiken teveel grondstoffen,  

we kopen te vaak producten, die onze welvaart wel vergroten,  

maar die ten koste van mensen elders gemaakt worden. 

Of je kunt prima bedenken wat goed zou zijn om te doen,  

maar je komt er niet aan toe, teveel in beslag genomen door alles wat op je pad komt. 
 

Die taaiheid in het leven, al die kleine en grote dingen  

die ons van God en van onze medemens verwijderen,  

dat zou je het kwaad of de duivel kunnen noemen,  

'diabolos' noemt Matteüs hem, degene die 2-spalt brengt,  

die uiteen drijft wie bij elkaar horen. 
 

Het is datgene wat zo onschuldig kan lijken, wat zo lastig is om anders te doen, 

terwijl het echt wel anders zou moeten.  

Alles in onze manier van leven wat ons bij God vandaan brengt,  

wat op de één of andere manier schade toebrengt  

aan onze medemens of aan onszelf en dat is best veel. 

En dan is er dit verhaal over Jezus in de woestijn:  

hij heeft stand gehouden in elke verleiding waar een mens toe verleid kan worden. 

Jezus heeft zich in de verleiding waarlijk mens getoond:  

niet omdat het hem geen enkele moeite kostte,  

maar omdat hij mens bleef zoals het vanaf het begin de bedoeling was:  

levend in diepe verbondenheid met God, 

ten alle tijden trouw aan de weg die God wijst, trouw tot in de dood. 
 

De verleiding bestaat nog, voor ieder mens, elke dag, maar de angel is eruit, 

hij is niet onoverwinnelijk gebleken, de weg naar God en naar elkaar ligt open, 

is door Jezus geopend. 

Dat mag ons moed en hoop geven, elke keer als we falen. 

Dat geeft ons de ruimte om steeds opnieuw te proberen ook die weg te gaan. 

Jezus ging ons voor, deze wereld door, wij mogen Hem volgen 

Hem volgen op het spoor dat uitkomt bij Pasen, bij de opstanding, bij het leven. 

 

Mogen het zo zijn. 

      Amen. 


