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“In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef 

gesteld te worden.”   Paradoxaler kan het bijna niet, broeders en zusters. Na Jezus’ doop had 

Johannes gezien hoe de Geest in de gedaante van een duif over Hem was gekomen. En nu wordt 

de door God Gezalfde, de Zoon in wie de Vader welbehagen heeft, door diezelfde Geest als het 

ware de woestijn in gedreven om de strijd met de duivel aan te gaan.  

  

We zijn er aan gewend geraakt om deze evangeliepassage te betitelen als de bekoring van Jezus. 

Maar eigenlijk geven we daarmee veel te veel eer aan de figuur van de duivel. Beter zouden we 

kunnen spreken van de overwinning van Jezus. Want feitelijk overheerst in dit verhaal de triomf 

van de gehoorzaamheid van Jezus. Tot driemaal toe weerlegt Jezus de Verleider door zijn 

gehoorzaamheid aan het Woord van God. Hij ontkracht de onwaarheid van de duivelse verleiding 

met de waarheid van de goddelijke openbaring. 

 

Dat het hier om de gehoorzaamheid gaat wordt nog bevestigd door de keuze van de andere twee 

Schriftlezingen. De laatste zin van de tweede lezing is precies de verbinding tussen eerste lezing en 

evangelie als de apostel Paulus het verhaal van Adam en Eva kenmerkt als de geschiedenis van een 

fundamentele ongehoorzaamheid, met verstrekkende gevolgen. De eerste mensen lieten zich 

verleiden tot een daad die in strijd was met wat hen door God geboden was: om namelijk niet te 

eten van de boom van het leven. Ze wilden eigenmachtig pakken wat God hen vooralsnog 

onthield, overigens om het hun op Zijn tijd zelf te geven. Die ongehoorzaamheid, in de tuin van 

overvloed, wordt door Jezus ongedaan gemaakt in de woestijn van het gebrek, doordat Hij wel 

gehoorzaamt aan het Woord van zijn Vader. 

 

Matteüs wil in zijn evangelie laten zien dat Jezus als mens in deze wereld is gekomen om de wil 

van God te doen en zo te herstellen wat in het paradijs is misgegaan. Daarin openbaart Jezus 

precies dat Hij de Gezalfde, de Zoon van God is. Het gaat in het verhaal van de beproeving van 

Jezus over de fundamentele vraag  wie in deze wereld de macht heeft: de duivel of God. 

 

De duivel is wat de naam zegt: diabolos , degene die alles door elkaar gooit, degene die 

verdeeldheid zaait. Bij Matteüs is het degene die het denken van de mens in verwarring brengt. Hij 

vermengt het goede met het kwade. Hij probeert scheiding te brengen tussen de mens en God. 

Zoals de slang in het paradijs vervalst hij het woord van God doordat hij de woorden van de Bijbel 

gebruikt in een zin die in strijd is met hun oorspronkelijke betekenis. Hij misbruikt ze voor zijn 

destructieve en egocentrische bedoelingen. 

 

De boze, het kwade: het is een realiteit die we kunnen waarnemen in de wereld om ons heen en 

die wij allen ook in eigen leven aan den lijve ervaren. Het overkomt ons tot in onze gedachten en 

we kunnen dit niet manipuleren. Het belaagt ons op momenten dat we zwak zijn en kwetsbaar, 

zoals Jezus na veertig dagen vasten ook verzwakt was. Toen Hij honger kreeg trad de verleider op 

Hem toe, zo staat er. Ook wij zijn er bevattelijk voor. In die zin ervaren wij in ons menselijke 

bestaan nog altijd de gevolgen van de ongehoorzaamheid van het oorspronkelijke mensenpaar. 

De drie bekoringen waaraan Jezus wordt onderworpen laten zich gemakkelijk vertalen naar onze 



tijd en naar onze eigen levensomstandigheden. Nu worden wij niet zozeer bekoord om letterlijk 

van stenen brood te maken, maar figuurlijk gesproken is er wel de verleiding van de onmiddellijke 

bevrediging van onze behoeften. We hebben het dan over een cultuur van de maakbaarheid. Er is 

sprake van het voortdurend stillen van de grenzeloze honger naar geld en naar bezit. Jezus laat 

zich niet verleiden om zijn goddelijke macht te misbruiken voor de bevrediging van zijn eigen 

behoeften. Met een verwijzing naar het Woord van God leert Hij dat de diepste honger van de 

mens op een hoger plan is gelegen. 

 

Een andere bekoring is die welke God en het heilige misbruikt voor eigen aanzien. Vertrouwen op 

God is goed, maar als dit vermetel wordt dan stellen we God op de proef. Dan verandert het 

ontzag voor God in manipulatie van God. Als we onze spirituele weg gebruiken om indruk te 

maken op mensen of invloed uit te oefenen dan maken we ons ego tot maatstaf in plaats van God.  

 

De laatste van de drie bekoringen is die van de macht. De duivel laat Jezus alle koninkrijken van 

deze wereld zien en belooft ze Hem op voorwaarde dat Hij hem aanbidt. Voor Matteüs is deze 

verleiding het meest gevaarlijk. Wij weten dat macht corrumpeert, in het groot en in het klein. 

Adam en Eva lieten zich verleiden om van de verboden vrucht te eten “omdat het aantrekkelijk 

was er inzicht door te verkrijgen.” Steeds blijft de verleiding bestaan dat de mens aan God gelijk 

wil worden en zichzelf toe-eigenen wat van de Schepper is. Macht maakt de mens tot afgod. 

 

Door na veertig dagen vasten honger te krijgen bewijst Jezus dat Hij waarlijk een mens is zoals wij. 

En door zich bloot te stellen aan de verleider wordt Hij deelgenoot van de gebrokenheid van onze 

menselijke natuur. Maar Jezus heeft door zijn gehoorzaamheid aan God de duivel eens voor altijd 

overwonnen. En meer dan dat: Hij heeft door zijn trouw aan het Woord van God bevrijding 

bewerkt en leven voor allen die in Hem geloven.  

 

Tot driemaal toe overwint Jezus de verleiding door de duivel met een citaat uit het boek 

Deuteronomium. Het zijn woorden die Mozes sprak tot het volk van Israël dat tijdens de tocht 

door de woestijn telkens tegen God in opstand kwam. Mozes riep de Israëlieten op om trouw te 

blijven aan het verbond en Gods geboden na te volgen. Als Jezus ons vandaag tot voorbeeld wordt 

gesteld, dan is dit tot onze bemoediging. Jezus is de nieuwe Mozes, die ons – het volk van het 

nieuwe verbond- voorgaat door deze woestijntijd op weg naar Pasen. We worden vandaag 

uitgenodigd -en uitgedaagd- om ons in onze eigen beproevingen niet in verwarring te laten 

brengen, maar Jezus in zijn gehoorzaamheid aan de hemelse Vader na te volgen. 

 

Toen Jezus de bekoringen in de woestijn overwonnen had week de Satan en kwamen er – zo lezen 

wij – engelen om Hem te dienen. Door Jezus’ gehoorzaamheid aan de Vader wordt de woestijn 

van de verleiding tot paradijstuin. Telkens als wij, naar Jezus’ voorbeeld, het kwaad overwinnen en 

aan de verleidingen van deze wereld weerstaan, dan opent zich voor ons het paradijs. Daar zullen 

wij Gods helende en liefhebbende nabijheid ervaren. Dit moge de heilige Geest in ons bewerken in 

deze Veertigdagentijd. Amen. 

 


