
Fonteinkerk, 18 februari 2018 

Lezingen: Deuteronomium 8:1-6 en Mattheüs 4:1-11 

 

We zaten bij elkaar in de zestig-plus-kring, afgelopen dinsdag. De griep was in het land, dus 

we waren met weinigen. We spraken over de vraag: “Wat heeft het geloof mij gebracht in de 
loop van mijn leven?” Iemand zei: “Natuurlijk heb ik momenten van twijfel gehad, en zelfs 
van boosheid op God, maar toch heeft het geloof mij vooral vreugde en hoop en houvast 

gebracht. Ik vertrouw erop dat God er is, en dat Hij voor mij zorgt óók op de momenten dat ik 

twijfel en niets van Hem ervaar.” Een ander zei: “Het leven is toch maar een eenzame zoek-

tocht naar zin en betekenis. Je probeert er wat van te maken, maar ik heb niet de ervaring dat 

God mij de weg wijst of de bedoeling laat zien. Toch heb ik wel het vertrouwen dat Hij mij af 

en toe een zetje in de goede richting geeft, en dat Hij er voor mij zal zijn als het er werkelijk 

op aankomt.” Een derde vond dat we door alle veranderingen in kerk en geloof heel veel 
houvast en zekerheid zijn kwijtgeraakt; vroeger was onze manier van leven en geloven vast 

weleens te strak en te stellig, maar je wist waar je aan toe was. Vandaag de dag is het veel 

moeilijker om nog zekerheid en houvast in je geloof te vinden… 

 

Toen ik later hierover zat na te denken, vroeg ik mij af: “Al die veranderingen, al dat verlies 
van zekerheid en stelligheid, - zou dat een bedoeling kunnen hebben? Moeten we misschien 

leren om door alle twijfel en onzekerheid heen bij een nieuwe waarheid uit te komen? Zou het 

kunnen dat het verlies van zekerheid ons naar de kern van ons geloof brengt? En zouden we 

die kern met een woord als “vertrouwen” kunnen omschrijven?” Ik besef dat ik de situatie nu 

heel positief waardeer. We kennen allemaal mensen om ons heen die door alle veranderingen 

en twijfels zijn uitgekomen bij de totale verdamping van hun geloof. Ze hebben geen “kern” 
overgehouden, want ze hebben helemaal niets overgehouden. Toch blijf ik de vraag fascine-

rend vinden: kunnen twijfels en onzekerheden ons bij de kern, het wezenlijke brengen? 

 

In het verhaal uit Mattheüs 4 wordt Jezus aan het twijfelen gebracht. Hij krijgt te maken met 

een “professional” op het gebied van twijfelen: “duivel” komt van het Griekse “diabolos” en 
dat betekent “uiteen-werper, tweespalt-maker”. Jezus is zojuist gedoopt, en weet nu dat Hij 

een kind van God is. Hij heeft op dat moment wellicht nog maar weinig zicht op de weg die 

Hij moet gaan, maar Hij beseft dat Hij in dienst staat van het Koninkrijk van God. Als kind, 

als Zoon van God zal Hij zijn weg moeten vinden in gehoorzaamheid aan de woorden van 

God. En precies op dat punt probeert de duivel Hem aan het twijfelen te krijgen. Na 40 dagen 

in de woestijn heeft Jezus honger en dorst gekregen. Dan zegt de tweespalt-maker: “Waarom 
zou je als kind van God honger moeten lijden? God is toch bij je? Dan is het toch een kleine 

moeite om van deze stenen brood te maken? Honger, ongemak en lijden kunnen toch niet de 

bedoeling van jouw leven zijn?” Hier is de vraag naar prioriteit aan de orde: kies je voor zelf-
handhaving, voor de gevulde maag en “mijn welvaart éérst”, of kies je voor wat God zegt 
over het leven als medemens, leven met verantwoordelijkheid? Het is een vraag die altijd 

weer een nieuwe actualiteit krijgt. Wat zal het antwoord van Europa zijn op de duizenden 

vluchtelingen die ons werelddeel binnen willen komen? De situatie roept simpele antwoorden 

op, variërend van “Alle grenzen dicht!” tot “Laat ze allemaal maar binnen!” In wezen is het 
een vraag naar onze kern: wat zijn nu wérkelijk onze normen en waarden, wat vinden wij van 

onopgeefbaar belang, wat voor mensen willen wij zijn? 

 

Als Jezus kiest voor het luisteren naar Gods woord, probeert de duivel Hem dáárop te vangen: 

“Als de Psalm zegt dat Gods engelen altijd om je heen zijn, om je op te vangen, waarom zou 
je dan niet van het dak van de tempel springen?” Hier draait het om de keuze voor verant-
woordelijkheid: blijven wij, vanuit een vals vertrouwen, onverantwoordelijke dingen doen die 



onszelf en anderen in gevaar brengen, of beseffen we dat we mensen zijn die verantwoording 

dragen, voor het goede leven van onszelf en de mensen om ons heen? En dan gaat het óók 

over onze verantwoordelijkheid voor komende generaties: wat voor wereld laten wij achter? 

Tenslotte biedt de duivel Jezus de absolute macht aan, de macht over alles en allen. Dat is een 

geweldige verleiding en een reden tot grote twijfel. Als je de absolute macht hebt, dan kun je 

toch iedereen naar je hand zetten, dan kun je toch van de samenleving, van de wereld een 

paradijs maken? Je hoeft maar met je vingers te knippen… Daartegenover stelt Jezus dat de 
enige macht die Hij ambieert de macht van de liefde is: de verantwoordelijkheid om God te 

aanbidden als de God van alle mensen, de God van liefde en verbondenheid. 

 

Eens leerde het volk Israël zichzelf kennen, onder de druk van een veertig jaar lange woestijn-

reis. In Deut. 8 vertelt Mozes over die barre tocht tussen het slavenland en het beloofde land: 

“Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar, die de Heer uw God u in de woestijn heeft 
laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld, om uw gezindheid te leren 

kennen: Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet…” In de woestijn ont-

dekten de Israëlieten hun “kern”: dat ze liever de zekerheden van de slavernij hadden, dan het 

onzekere bestaan van vrije mensen onderweg naar hun bestemming. Tijdens een jarenlange 

leerschool moesten ze leren leven met een nieuwe zekerheid, een nieuw houvast: de beloften 

en richtinggevende woorden van God. 

 

Eeuwen later speelt zich een herhaling van deze geschiedenis af. Jezus wordt naar de woestijn 

gestuurd, om daar onder de druk van honger en ontbering tot zichzelf te komen. Wie is Hij, 

wat voor een mens wil Hij zijn? Wie of wat is voor Hem het belangrijkste, waar leeft Hij 

voor, en waar zou Hij voor willen sterven? Jezus komt, aan het twijfelen gebracht, voor een 

keuze te staan: “Kies Ik onder alle omstandigheden voor een leven vanuit liefde, een leven dat 

zich laat inspireren door de woorden van God, of kies Ik, als het er echt op aankomt, met de 

dood voor ogen toch liever voor Mezelf, voor voedsel en zekerheid, voor macht en een veilig 

bestaan?” Hij moet kleur bekennen, laten zien wat voor Hem de kern is, laten zien wat voor 

mens Hij wil zijn. 

 

Jezus wordt door de Geest naar de woestijn gestuurd, om daar door de duivel op de proef te 

worden gesteld. De goede en de kwade machten vechten om zijn ziel, zou je kunnen zeggen. 

In de woestijn weerstaat Jezus de verleiding van de honger, de verleiding van het afschuiven 

van je verantwoordelijkheid op God of de anderen, en de verleiding van de macht. In feite laat 

Hij daarmee zien dat Hij kiest voor de vrijheid. Want als je afziet van de jacht naar voedsel en 

bestaanszekerheid, kunt afzien van het manipuleren van anderen, kunt afzien van alle kramp-

achtige zelfhandhaving en alle pogingen jezelf te bewijzen, - dan ben je pas werkelijk vrij, vrij 

van alle impulsen die je leven overheersen, vrij van alle verwachtingen waarmee de mensen 

om je heen je gevangen houden, vrij om er te zijn voor anderen, vrij om lief te hebben. Een 

vrijheid die gebaseerd is op vertrouwen op God. 

 

Heel veel mensen zijn teleurgesteld in God, omdat Hij niet doet wat ze van Hem verwachten. 

We zouden graag willen dat God wat meer van zijn macht liet zien: ziekten en rampen tegen-

houden, boze plannen verijdelen, het kwaad in de wereld overwinnen, desnoods met geweld. 

Maar Jezus laat zien dat de enige macht die Hij wil gebruiken, de macht van de liefde is. God 

wil in deze wereld zichtbaar worden in woorden en daden van liefde. Dat is alles, en dat is 

niet niks. Maar het is een ontmaskering van het menselijke streven naar welvaart, aanzien en 

macht. Wij hebben nog een lange leerschool nodig, voordat we werkelijk durven te kiezen 

voor een leven vanuit liefde en met vertrouwen op God. 



Verzoekingen brengen ons aan het twijfelen, en het leven zelf brengt ons aan het twijfelen. 

Maar hoe zouden we ánders onszelf leren kennen, hoe zouden we ánders in spiritueel opzicht 

kunnen groeien? Niet voor niets vertelt Mattheüs dat Jezus door de Géést naar de woestijn 

wordt geleid. Een mens heeft het nodig om te twijfelen, om in tweestrijd te staan, om soms 

even niet meer te weten wat nou het beste is. Alleen zó kunnen we in onszelf de kracht en de 

wijsheid ontdekken om toch steeds weer het goede te kiezen. De Geest laat ons groeien in 

innerlijke vrijheid. Het is onze opdracht én onze waardigheid als mens: weten wat goed en 

wat liefdevol is, en dáárvoor bewust willen kiezen.  


