
Fonteinkerk, 10 maart 2019 
Lezingen: Deuteronomium 8:1-6 en Lucas 4:1-13 
 
In 1988 verscheen het boek “40 woorden in de woestijn”, van de Amsterdamse studenten-
predikant Bernard Rootmensen. Het boek beschrijft hoe in onze samenleving de kerk haar 
betekenis en geloofwaardigheid verliest, hoe het geloof voor veel mensen steeds leger en 
onduidelijker wordt, en hoe het vertrouwen van mensen in elkaar en in de politiek steeds meer 
omslaat in wantrouwen. Deze crisis in kerk, geloof en cultuur, deze verwarring, dorheid en 
leegte probeert Rootmensen te omschrijven met het begrip “woestijn”. 
 
“Woestijn” wordt in dit boek dus gebruikt als een metafoor, als beeldspraak voor een situatie 
van geestelijke en maatschappelijke verwarring. Dat is vaker gebeurd. Als Calvijn de woor-
den uit Jesaja 40 bespreekt, de woorden die spreken over een stem die roept in de woestijn, 
dan legt hij het woord ‘woestijn’ uit als de vervallen toestand van het volk Israël. Het volk 
verkeerde in een toestand van crisis. Een crisis die in elk geval gepaard ging met de diepe 
ervaring dat God zichzelf verborgen hield. Het volk kwijnde weg in ballingschap in Babel, 
ver van huis, in een geestelijke woestijn. 
 
Het begrip “woestijn” kan ook symbool staan voor het leven zelf. Vaak ervaren wij ons leven 
als een dorre leegte. Misschien wel als ons lichaam ziek is geworden, of onherroepelijk ouder 
en zwakker wordt. Of als onze geest niet anders kan dan hulpeloze rondjes draaien, zodat we 
niet loskomen van onze zorgen of deprimerende gedachten, of steeds meer gebukt gaan onder 
het idee dat we tekortgeschoten zijn, gefaald hebben. Of op spiritueel niveau: als we lijden 
onder het gevoel dat God er niet meer is. Ooit woonde Hij hier, in dit land, in ons werelddeel, 
maar we hebben Hem steeds meer naar de rand geduwd. Geloven in God is steeds meer 
geloven in ballingschap, geloven in de woestijn geworden. 
 
Wat kunnen wij doen om weer uit de woestijn te komen? Of, als we het wat minder opgewekt 
willen formuleren: wat kunnen wij doen om het in die leegte en dorheid uit te houden? Naar 
welke stem moeten we dan luisteren, op welk kompas varen we dan? 
 
In het verhaal van Lucas is Jezus zojuist gedoopt, en moet Hij nu de woestijn in om wijzer te 
worden. Na 40 dagen in de hitte heeft Hij honger en dorst gekregen. Dan hoort Hij een stem: 
“Waarom zou je als kind van God honger moeten lijden? God is toch je Vader, 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 in dit leven voor zelfhandhaving, voor de gevulde maag en “mijn welvaart 
éérst”? Die stem is nog altijd hoorbaar. De hervorming van ons pensioenstelsel lijkt wel te 
ontaarden in een harde belangenstrijd tussen de oudere en de jongere generatie, en de zorgen 
over klimaatverandering verzanden in discussies over wat de maatregels moeten gaan kosten 
en wie dat moet betalen. Nog te vaak staat de Mammon in onze wereld op de eerste plaats. 
Jezus wijst deze stem af, met de eenvoudige woorden: “De mens leeft niet van brood alleen.” 
Als het alleen maar gaat om brood, geld en bestaanszekerheid, blijft een mens ronddwalen in 
de woestijn. Dat is een leven dat ver onder de maat blijft; dat is geen leven! 
 
Daarna biedt de duivel Jezus de absolute macht aan, de macht over alles en allen. Dat is een 
geweldige verleiding: 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… Maar macht kan ook corrumperen, het slechtste in een mens naar 
boven halen. Onlangs was de trilogie “The Godfather” weer eens op televisie. Michael, de 



jongste zoon van de maffiaclan, volgt vol dromen en idealen zijn vader op als hoofd van de 
familie. Hij wil dat de maffia een gerespecteerd bedrijf wordt, hij wil alle activiteiten legaal 
maken. In de loop van de drie films zie je hoe de macht een monster van hem maakt, totdat hij 
een veel harder en wreder familiehoofd is dan zijn vader ooit is geweest… 
 
Ook deze stem wijst Jezus af. Hij wil de wereld niet veroveren met macht. De enige macht die 
Hij ambieert is de macht van de liefde: de verantwoordelijkheid om God te aanbidden als de 
God van alle mensen, de God van liefde en verbondenheid. 
 
Daarna komt die vreemde scene op het dak van de tempel. De stem probeert Jezus uit te 
dagen om alle grenzen te overschrijden: “Als de Psalm zegt dat Gods engelen altijd om je 
heen zijn, om je te redden en op te vangen, waarom zou je dan niet van het dak van de tempel 
springen?” Grenzen overschrijden, het gevaar opzoeken: ik moest denken aan de talloze 
“challenges” die jongeren tegenwoordig op het internet zetten. Acties waarmee zij zichzelf en 
anderen in gevaar brengen. En waarom? Om gezien te worden, om erbij te horen, om applaus 
en waardering te oogsten? Of gaat het om een verschrikkelijke leegte die met onzinnige acties 
overschreeuwd moet worden? Er zit altijd iets aantrekkelijks in het overschrijden van, het op-
zoeken van je grenzen. Bergbeklimmers doen het, en topsporters, en wetenschappers, en 
jonge mensen in hun overmoed. Waarbij er nog wel een verschil zal zijn in het doorbreken 
van grenzen ten behoeve van anderen, of ter meerdere eer en glorie van jezelf. 
 
Jezus zegt: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.” Blijkbaar is er nog zoiets als verant-
woordelijkheid: doe je onverantwoordelijke dingen die jouzelf en anderen in gevaar brengen, 
of besef je dat we mensen zijn die verantwoording dragen, voor het goede leven van onszelf 
en de mensen om ons heen? Voor wie of voor wat gaan we over onze grenzen heen? 
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 Bijbelverhalen 
komt het volk er niet zo best vanaf. Herhaaldelijk horen we de klacht: “Waren we maar in 
Egypte gebleven! Daar waren de vleespotten, daar had je tenminste voedsel, drank en een dak 
boven je hoofd!” In de woestijn ontdekken de Israëlieten dat ze liever de zekerheden van de 
slavernij hebben, dan het onzekere bestaan van vrije mensen onderweg naar hun bestemming. 
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? Wat is zijn motto, wat 
is zijn bron van inspiratie, welke stem overtuigt Hem? Zal Hij onder alle omstandigheden 
kiezen voor een leven vanuit liefde, een leven dat zich laat inspireren door de woorden van 
God? Of zal Hij, als het er echt op aankomt, met de dood voor ogen toch liever kiezen voor 
voedsel en zekerheid, voor de macht en een veilig bestaan?” Het is gemakkelijk om vrome 
dingen te zeggen en op God te vertrouwen als alles goed met je gaat. Maar als je leven mis-
lukt of gevaar loopt, of als je bezwijkt onder je verdriet, - kies je dan nog steeds voor liefde en 
vertrouwen? Wat is onze bron, waar halen we onze levensmoed vandaan? 
 
Lucas vertelt dat Jezus door de Géést naar de woestijn wordt geleid. In de woestijn komen we 
onze bronnen op het spoor, kunnen we in onszelf de kracht en de wijsheid ontdekken om toch 
steeds weer het goede te kiezen. In de woestijn wil de Geest ons sterk maken en laten groeien 
in innerlijke vrijheid. Het is blijkbaar onze opdracht én onze waardigheid als mens: werkelijk 



kúnnen en mógen kiezen, uit volle overtuiging “ja” en “nee” kunnen zeggen, weten wat goed 
en wat liefdevol is, en dáárvoor bewust willen kiezen.  
 
Alfred Bronswijk verwoordt het als volgt: 
 
Als gloeiend hout in vlammend vuur 
zó brandt de roeping in mijn hart 
om tegenspraak te zijn, een muur 
rond wat in zelfzucht zich verwart. 
 
Het dagelijks brood, het klein genoeg, 
het afzien van de macht, zo hard, 
het dienstbaar zijn aan wat God vroeg – 
dát is het waar mijn wereld start. 
 
Als een banier voor tijd en duur 
hef ik het vaandel van mijn “nee”, 
een lichtend baken boven zee 
 
en plant mijn woord in de woestijn 
voorbij de schaduwen van pijn: 
genezend leven, warmend vuur. 


