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De laatste jaren wordt het in protestantse kringen steeds gebruikelijker om te 
vasten. Daarbij wordt ook naar nieuwe manieren gezocht. In plaats van jezelf 
de allerlekkerste dingen ontzeggen vanwege hun verslavende werking: 
alcolhol bijvoorbeeld, of chocola – wordt er ook ‘geminderd’ met moderne 
niet-eetbare zaken die je net zo in beslag kunnen nemen. Minder televisie, 
minder smartphone, minder drukte en stress. Allerlei zaken die voortdurend 
prikkels uitzenden en je ‘bezetten’. Daar maak je je van los.  
Zo schrijft theoloog en dichter Willem Barnard over vasten dat je je vast-houdt 
aan waar het in het geloof om gaat, zodat je al het andere kunt loslaten.  
 
De vastentijd brengt ons dus bij de vraag waar het nu eigenlijk op aan komt in 
de hektiek van alledag. Wat is je houvast in het leven? Bepaald geen 
eenvoudige vraag, want het kan alle kanten op met dat leven. Je kunt die kant 
op, maar ook de tegenovergestelde richting. Je kunt het zus doen, maar ook 
zo. En je kunt het ook nog eens anders proberen. Zeker in de huidige tijd zijn 
er oneindig veel mogelijkheden. Je kunt werelden veroveren, van daken 
springen, ondernemen of jezelf opsluiten in eenzaamheid.  
 
Het lijkt erop dat de schrijvers van de bijbel dat ook weten. Dat het leven 
zoveel mogelijkheden in zich bergt. We zijn voortdurend onderweg om mens 
te worden. En op die weg kom je van alles tegen tegen dat aan je trekt en om 
aandacht vraagt. De vraag is alleen… wat is je hou-vast. Dat is de vraag die 
bij uitstek bij de vastentijd hoort. Daarom begint die tijd met het verhaal over 
de verzoeking in de woestijn.  
 
We zien Jezus in een desolaat gebied, in de ultieme verlatenheid. Hij is net 
gedoopt in de Jordaan, door Johannes. En kennelijk is het de bedoeling dat 
ook hij nu gaat onderzoeken waar het voor hem op aan komt. Wat zijn hou-
vast is.  
Dat is iets om even bij stil te staan. Ook hij is dus geen ongenaakbare heilige 
die nonchalant de verleidingen die hem afhouden van zijn roeping wegwuift. 
Ook bij hem kan het blijkbaar nog alle kanten op. Als dat niet zo zou zijn, dan 
zou dit verhaal niks betekenen. Dan zouden Getsemane en Golgotha niks 
betekenen. Hoewel hij bij zijn doop in de Jordaan ‘de geliefde zoon’ genoemd 
werd, moet hij dat ook nog worden.  
 
De opties die de duivel hem voorhoudt zijn dus ook reeele opties. Het zijn 
voor hem reeele mogelijkheden, zoals het ook voor ons reeele mogelijkheden 
zijn. Dat is ook het slimme van de duivel. Dat hij gebruik maakt van die 
kwetsbare kant van ons. Het deel dat het niet weet, onzeker is, zich laat 
verleiden, verscheurd raakt door al die mogelijkheden. Niet voor niets heet hij 
in het Grieks ‘diabolos’. In deze vertaling ‘tweedrachtzaaier’. Hij is degene die 
de boel in de war schopt. Die chaos veroorzaakt. Niet op een leuke, creatieve 
manier, maar zo dat je de weg kwijtraakt. Hij is degene die het verbond 
tussen God en mens uit elkaar haalt. Die verdeeldheid zaait.  
 



En hij weet ook precies het juiste moment te kiezen. Hij verschijnt in het 
verhaal als Jezus op z’n zwakst is. Als hij honger krijgt. Want zelfs de zoon 
van God hoort na een paar dagen vasten zijn maag stevig knorren en denkt 
aan… eten. Op dat moment komt de duivel die zegt: ‘Kijk eens, die bolle 
steen daar… vind je nou ook niet dat die wel heel erg op een… brood lijkt? 
Als jij de zoon van God bent…’  
Een hele slimme retorische truc. Zinnen die beginnen met ‘Als ik jou was…’ 
kunnen natuurlijk aardig bedoeld zijn, maar ook uit de mond komen van de 
beste stuurlui die aan wal staan. Als ik jou was zou ik… Als ik minister-
president was… Als ik God was! Ja, dan wist ik het wel. Dan zou ik de honger 
uit de wereld helpen. Dat zou nog eens wat zijn, als ik dat zou kunnen… 
 
Inderdaad en dat weet de duivel dondersgoed. Wie het antwoord heeft op de 
broodvraag heeft namelijk de macht. Wie de truc kent om in zijn eentje het 
wereldvoedselprobleem op te lossen, die maken we koning. Dat is de 
directeur, de chef, de baas. Die maakt de meeste kans op de messiaszetel.  
Dus als je de zoon van God bent…  
Het is een aanlokkelijke gedachte. De broodvraag oplossen, wie wil het niet 
als je ziet hoeveel mensen nog steeds honger lijden. Dan voel je de verleiding 
om die macht in handen te hebben. Maar Jezus wil hem niet. De zoon van 
God bewijst zich niet door de broodvraag in een klap op te lossen. ‘Niet van 
brood alleen zal de mens leven…’, citeert hij het boek Deuteronomium. Hij is 
gekomen om mensen te zeggen dat als ze leven van de woorden van God – 
dat dan de broodvraag opgelost wordt.  
 
Dan komt de tweede beproeving. De duivel draait de aardbol voor Jezus’ 
ogen rond en zegt: ‘Kijk nou eens, al die koninkrijken in hun heerlijkheid!’  
Het gesprek krijgt een zakelijke ondertoon. Alsof daar twee mannen aan de 
onderhandelingstafel zitten. Kijk, zegt de een. Jij en ik, wij hebben uiteindelijk 
toch dezelfde belangen, dezelfde ambities. Het gaat ons om de wereld. 
Daarvoor ben je gekomen, toch? Om de wereld te winnen. Dat is de 
hoofdzaak. En ik zeg je: dat kan. Ik bied het je aan. Sterker nog, ik draag het 
hele zaakje aan je over. Aan jou. En ik trek me terug. Van mij zul je geen last 
meer hebben. Ik ruim het veld. Ik ga weg en jij blijft alleen over. Dat is toch de 
hoofdzaak? Dat jij de wereld krijgt? En ik kan je vertellen dat deze route een 
stuk korter is dan die van jou. Zonder worsteling, zonder lijden, zonder kruis. 
Want dacht je dat je de wereld daarmee kan winnen?  
 
Dat is inderdaad wat Jezus denkt. Hij beseft dat als de duivel iets geeft, hij 
uiteindelijk neemt. Dat is zijn duivelse inborst. Als hij suggereert alles te 
geven, is zijn enige opzet te nemen. Want Jezus hoeft maar een ding te doen 
en dat is: voor hem buigen. Maar dan blijft alleen de duivel over. Dan wordt 
Jezus zelf de duivel.  
‘Gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen’, citeert hij opnieuw 
uit het boek Deuteronomium. Zijn weg is niet die van heerschappij, maar van 
de kracht van de geest.  
 
En dan de derde beproeving. Die speelt zich af hoog op het dak van de 
tempel, het huis van de godsdienst. En waar gaat het om in de godsdienst, 



vraagt de duivel. Om ‘God-bij-de-mensen’, toch? Daar gaat het Jezus toch 
om? Nou, vertel dan maar eens: bestaat God of niet? Bewijst het maar!  
Dus als jij een zoon van God bent… Laat maar zien! Als ik jou was, zou ik het 
doen. Het bestaan van God uitproberen door een teken af te dwingen. Hier, 
vanaf het dak van de tempel. Spring! God zal zijn eigen zoon toch niet te 
pletter laten vallen? Staat er niet ergens geschreven dat de engelen hem 
zullen dragen?  
En inderdaad. Een zo’n actie en niemand hoeft er ooit meer aan te twijfelen. 
Want het is ook wel veel gevraagd. Te verwachten dat mensen geloven, 
blijven geloven zonder ooit iets te zien. Dat is behoorlijk hoog gegrepen. Moet 
je het niet wat dichterbij brengen? Wat meer in Jip en Janneke taal en vooral 
met wat meer spektakel! Zodat er wat te beleven valt. Dat ligt ook net wat 
beter in de markt. Want wie begrijpt dat nou! Dat van de ‘verborgen 
tegenwoordigheid Gods’ in deze wereld. Dat Hij niet bestaat, maar gebeurt. 
Niet tastbaar is, maar spreekt. Dat we hem horen in zijn woord. Indirect. Heel 
ingewikkeld allemaal.  
 
Opnieuw pareert Jezus de duivel met woorden uit het boek Deuteronomium. 
Het verhaal over Israels beproevingen en oefening in vertrouwen, veertig jaar 
lang in de woestijn. ‘Gij zult de heer God niet verzoeken’, klinkt daar in die 
tekst. Vertrouwen is namelijk vertrouwen. Wanneer je iemand werkelijk 
vertrouwt, is het niet nodig om hem te beproeven. Om hem of haar met 
achterdocht te bejegenen of te testen. Degene die je vertrouwt hoeft niet 
uitgeprobeerd te worden.  
Zo heeft Jezus wonderen gedaan, mensen genezen, voor brood gezorgd. 
Niet als demonstratie van zijn eigen grootheid, maar als teken van zijn 
verbondenheid met God en met de mensen. Als teken van zijn vertrouwen.  
 
Dus die woorden over de engelen die hij geboden heeft jou te behoeden, die 
jou ‘op handen zullen dragen, dat jij niet je voet zult stoten aan een steen’, die 
hoeft Jezus niet te testen. Hij vertrouwt ze.  
Een betekenisvol slot van Lukas’ versie van de verzoeking in de woestijn – nu 
wij vandaag afscheid nemen van twee ambtsdragers en twee nieuwe 
diakenen bevestigen.  
Want het is zo kwetsbaar en het gaat ons bepaald niet makkelijk af. Maar het 
zou nog wel eens zo kunnen zijn dat dat de weg is – temidden van alles wat 
aan ons trekt – het hou-vast van ons allemaal en in het bijzonder wie de 
gemeente van Christus voorgaan. Er zijn immers talloze stemmen die 
oproepen om werelden te veroveren, van daken te springen, te ondernemen, 
groeien, groter te worden… ook als het gaat om de kerk. Maar de weg van de 
mensenzoon is een andere.  
 
Dat is de weg van het horen naar de woorden van de Eeuwige, de dienst aan 
mensen, vertrouwen en trouw, zelfs al word je van het tempeldak naar 
beneden gesmeten. Bepaald geen makkelijk weg omdat hij niet om het lijden 
heen gaat, maar er dwars doorheen. Maar hij heeft zijn engelen geboden jou 
te behoeden, zij zullen jou op handen dragen…  
 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest…  
 


