
Beste gemeente,  

Midden in een druk bestaan kan het je ineens overvallen: wat ben ik toch aan het 
doen? En is wat ik doe ook wat ik wil? Alsof de grond onder je voeten weg valt.    
Midden in tijden vol pech en tegenslag, als klap op klap jou treft, kun je de indruk 
krijgen dat het kwaad vooral jou op het oog heeft en bedoelt; het isoleert en maakt 
anders dan anderen – waarom ik? Midden in een succesvol en geslaagd leven kun je 
het gevoel hebben alsof dit goed en leuk is maar tegelijk de kern net niet raakt. 
Ergens voelt het leeg, niet af, zonder betekenis. In iedere tijd zijn er mensen die de 
woestijn op zoeken, vrijwillig, doelbewust, als vorm van retraite. Om midden in een 
lege, kale, stille plek als de woestijn meer bij zichzelf te zijn, beter te zien waar het in  
het/ mijn leven om draait. In het dagelijks leven van leven we vaak niet dichtbij onze 
kern, bij wie wij kunnen zijn. Dat blijft mistig, ontoegankelijk. Dan dient iets te 
gebeuren.    

Aan het begin van het Evangelie naar Lucas staat Jezus in de woestijn. In Bijbelse 
taal heeft woestijn geen slechte naam! Al het vierde boek van Mozes, Numeri, heet in 
het Hebreeuws ‘in de woestijn’. Woestijn heeft het gezicht van een januskop, het kan 
positief het kan negatief zijn. Er zit de kant aan van eenzaamheid, een ruig en guur 
leven. Anderzijds is woestijn de plek waar het volk Israël en God elkaar vonden, en 
hebben gezegd er voor elkaar te zijn. Woestijn is enerzijds leven bij het bestaans-
minimum, anderzijds leeft men hier met maximale intensiteit.                                                         
Hoe ook opgevat, in de woestijn telt eigenlijk slechts één vraag: welke weg kies jij én 
welke weg ga jij? In de droogte, hitte en gebrek aan voedsel van de woestijn is het 
zaak om in beweging te blijven, niet te blijven staan, en te gaan in de richting van 
voedsel, water. In dit land van de dood is het zaak om jouw weg ten leven te vinden. 
Waar ligt die weg?, én hoe ga je die weg? Wat doe je wel, wat doe je niet? Wat dient 
jouw leven en wat niet? 

In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld. Niet één keer maar drie keer. En tot 
drie keer toe wijst Jezus een hem voorgestelde weg van de hand. Jezus zegt ‘nee’. 
Hij zegt ‘nee’ tegen een alleszins redelijke en mogelijke uitweg uit zijn beproeving. Hij 
zegt ‘nee’ tegen wat voor de hand ligt en zijn leven gemakkelijker en aangenamer 
zou hebben gemaakt. Hij zegt ‘nee’ tegen iets waar veel mensen ‘ja’ tegen zeggen.                                                 
Het is van groot belang dat u dit ‘nee’ goed hoort en verstaat. Want dit verhaal gaat 
niet alleen over Jezus beproeving toen. Dit verhaal is een indirect gesprek met alle 
latere volgelingen van Jezus – ook u hier – over wat je van Jezus wel of niet kunt 
verwachten. Hier vindt verduidelijking plaats over Jezus, over onze houding ten 
opzicht van Jezus, over wat wij kunnen verwachten van Jezus en: wat niet. Nu niet, 
nooit niet – en dat is nogal wat. Ga maar na waar het in die beproevingen over gaat.  

Als het gaat om stenen voor brood – verwacht van jezus niet dat het hem om 
materiële rijkdom gaat. Jezus is en blijft een zwerver, aangewezen op de gastvrijheid 
van anderen. Bovendien, er liggen meer stenen in de woestijn dan hij kan eten!                                       
Als het gaat om de politieke zeggenschap – verwacht van Jezus niet dat het hem te 
doen is om macht en zeggenschap over anderen. Belangrijker is voor hem het 
welzijn van de bevolking. Te vaak en te snel verliezen wie de macht hebben dat uit 
het oog.                                                                           



Als het gaat om verering van Jezus als religieus idool – verwacht van Jezus niet dat 
hem dat ook maar enigermate interesseert. Belangrijker voor hem is hoe zijn 
optreden de mensen in hun doen verandert. Jezus wil dat men hem na doet, hem na 
volgt, de weg kiest die hij is gegaan. Niet dat men hem als een alibi naast de weg op 
een voetstuk plaatst, af en toe diep eerbiedig buigt en doorgaat waarmee men bezig 
was. Jezus wil niet vereerd maar gedaan worden!   

Deze drie grote ‘nee’ s’ zijn onder te verdelen in vele kleine. Ik noem u een paar. Zeg 
eens ‘nee’ tegen…           
  * het belang dat u hecht aan wat anderen zeggen en/of vinden. Durf 
eens ‘nee’ te zeggen, zeker waar anderen ‘ja’ zeggen, durf eens de uitzondering te 
zijn, de enige in het gezelschap – en ontdek de trekkracht van de anderen om u toch 
te bewegen met die anderen mee te gaan               
  * de heersende gedachte dat ieder mens wel goed voor zichzelf kan 
zorgen, en stap eens op een ander af en stel eens de vraag : wat kan ik voor jou 
doen?   

Maar misschien wilt u het praktischer. Zeg eens ‘nee’ tegen …                             
       *  de overdaad op tafel: al het eten, drinken, de snacks, tussendoortjes, 
alle suikers …..            
  * tegen alle gebruik van sociale media: van mail tot whats app tot 
facebook – kijk eens minder naar een scherm! Maar u bent wat ouder, dus: zet eens 
een week lang de TV niet aan! Doe dat eens niet!  

En zo zijn er veel meer mogelijkheden. Bedenk en kies er zelf een uit, en houd het 
eens een week lang vol. Kijk wat dit bij je doet. U houdt tijd over, en wat gebeurt er 
dan? Natuurlijk is het ook onwennig en brengt verwarring. Geen TV – totaal 
gedesoriënteerd! Toch, zie het als een spel en probeer het eens uit. Het kan dit 
bestaan ook verlevendigen!          
Bijbels gesproken gaat hier het om de vraag: vele dingen in het leven zijn leuk, vele 
dingen in het leven zijn goed, en welke dingen in het leven zijn heilig? Dat is de 
vraag die er onder ligt. En wie dit spel speelt, komt als vanzelf op het spoor van wat 
heilig is in eigen bestaan. Ook ontdek je hoeveel tijd, aandacht, inzet je geeft aan wat 
jou heilig is. Je ontdekt hoe vaak het aan bod komt in het eigen leven terwijl het toch 
heilig is. 

Dat is de kern van Jezus beproeving in de woestijn. In dat lege, kale, naakte 
landschap is het leven terug gebracht tot zijn kern, de essentie: het heilige. Jezus 
citeert vele teksten die allen voortkomen uit één gebeurtenis in die woestijn: op de 
berg Sinaï vonden God en het volk Israël elkaar. Daar klonk: Jullie zijn een heilig 
volk!  

Het hele spel van ‘nee’-zeggen is een manier om dichter bij het heilige in uw eigen 
leven te komen. Om op weg naar Pasen daar dichter bij te komen of dat het heilige 
dichter bij u komt. Dat heeft te maken met bevrijding: het open leggen van een weg 
naar waar het in de essentie van het leven om draait: dicht bij het heilige te leven.  

Moge de weg naar Pasen toe, ieder van jullie, je daar dichter bij brengen! 

Amen.       


