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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden tijdens de avondmaalsdienst op zondag 26 februari 2023 in de 

Goede Herderkerk te Amsterdam. 

Hoofdlezing: Matteüs 4:1-11. 

Overige lezingen: Genesis 2:15-17; 3:1-7a, 13-19; Romeinen 5:12, 15-19. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Wat is volgens u de boodschap van het evangeliegedeelte over Jezus’ verzoeking in de woestijn 

– het gedeelte dat, zoals wij vanmorgen deden, veelal gelezen wordt op de eerste zondag in de 

veertigdagentijd? Wat wil dit verhaal ons zeggen? Wat mogen of moeten wij ermee? 

Ik vermoed dat de meesten van u zullen zeggen dat het verhaal ons leren wil hoe wij, in 

navolging van Jezus, staande moeten blijven wanneer ook wij verzocht worden. Jezus hield, 

toen Hij geconfronteerd werd met de beproevingen van de satan, vast aan het Woord van God 

en liet zich niet uit het lood slaan. Maar dan moeten ook wij, die proberen te leven naar zijn 

voorbeeld en in zijn kracht, in soortgelijke situaties de beproevingen van de duivel weerstaan. 

Als dit uw visie is op ons evangelieverhaal van vanmorgen, dan staat u niet alleen. Ook wijlen 

dichter Willem Barnard heeft het evangeliegedeelte aldus geïnterpreteerd in het bekende lied 

dat hij erbij geschreven heeft en waarvan ik het eerste en het laatste couplet citeer:  

 

‘Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

is leven van genade buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden die opgeschreven staan, 

en net als Jezus worden, die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt; 

de mensen niet verlaten, Gods Woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde de duivel wederstaan.’1 

 

Nu ga ik u iets vertellen dat u wellicht nog niet wist. Want hoe waar het allemaal ook mag zijn, 

dat wij evenals Jezus staande moeten blijven in onze verzoekingen, het verhaal van Jezus’ 

verzoeking wijst primair op iets anders. De geoefende bijbellezer hoort in Matteüs’ verhaal 

allerlei overeenkomsten met het oudtestamentische relaas van de tocht van het volk Israël naar 

het beloofde land. Jezus en Israël worden daarin beide ‘zoon van God’ genoemd, Israël in de 

overdrachtelijke zin van ‘uitverkoren volk’, Jezus ter aanduiding van zijn unieke relatie tot God. 

In beide verhalen vormt voorts de woestijn de plaats van actie. En in beide gevallen is er sprake 

van het volheidsgetal veertig: veertig jaren zwierf Israël door de wildernis, veertig dagen en 

nachten onthoudt Jezus zich van voedsel. 

Maar waar het volk Israël als zoon van God tijdens zijn woestijntocht meermalen faalde om 

God de vereiste gehoorzaamheid te schenken – denkt u slechts aan zijn afgodische eerbetoon 

aan een gouden kalf2 – daar brengt Jezus als de Zoon bij uitstek, niet voor niets gebruikmakend 

van Schriftcitaten die betrekking hebben op Israëls woestijnperiode3, tot driemaal toe de 

vereiste gehoorzaamheid wél op.  

Dat is het, waar Matteüs primair onze aandacht op lijkt te vestigen. Ja, graven we nog een 

bijbelse laag dieper, dan moeten we zeggen dat achter het ongehoorzame Israël, waarnaar 

Matteüs impliciet verwijst, de eerste bijbelse mens lijkt schuil te gaan: Jezus brengt in Matteüs 

4 niet slechts de gehoorzaamheid op waaraan het Israël ontbrak, zijn gehoorzaamheid staat 

 
1 Lied 538:1 en 4. 
2 Zie Ex. 32. 
3 Deut. 8:3, 6:16 en 10:20. 
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bovendien in schril contrast tot de ongehoorzaamheid van de mens van den beginne. De duivel 

die zich zo nadrukkelijk in ons evangelieverhaal manifesteert met zijn arglistige vragen doet 

ons immers sterk denken aan de slang in het paradijsverhaal, tegen wiens geraffineerde 

beproeving de eerste mensen niet waren opgewassen. 

Jezus slaagt, waar Israël faalde. Ja, Jezus slaagt, waar de mens reeds vanaf het oerbegin faalde. 

Ziedaar de primaire boodschap van ons evangelieverhaal. 

 

Maar waarin slaagt Jezus eigenlijk? Wat is de opdracht waaraan Hij moet voldoen? De opdracht 

van de eerste mensen was: ‘Niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad.’ De opdracht 

van Israël in de woestijn luidde: ‘Dien alleen de Heer met al wat je hebt en vertrouw erop dat 

Hij je naar de beloofde bestemming brengt.’ Die beide opdrachten werden, tot genoegen van de 

boze, met voeten getreden. Maar wat is de opdracht van Jezus, waar de duivel Jezus vanaf 

probeert te brengen? Daar komen we achter als we kijken naar de aard van de drie verzoekingen 

waaraan Hij wordt blootgesteld: om op het hoogtepunt van zijn honger voor zichzelf stenen tot 

brood te maken, om zichzelf na een val van de rand van het tempeldak door engelen te laten 

dragen, en om, na een knieval voor de duivel, de heerschappij te verkrijgen over alle 

koninkrijken van de wereld. Voedsel, engelenbescherming, koninklijke macht: wat wil de Zoon 

van God nog meer? De duivel biedt Jezus een wereld aan waarin al zijn verlangens à la minute 

worden vervuld. Blijkbaar is de opdracht die Jezus van Godswege mee heeft gekregen daarvan 

het tegendeel. Ja, het moet de opdracht zijn die Jezus zelf later in het evangelie verwoordt, 

wanneer Hij tot zijn leerlingen zegt: ‘De Mensenzoon moet veel lijden en gedood worden om 

op de derde dag te worden opgewekt.’4 Het is deze opdracht die Petrus Jezus onmiddellijk uit 

handen wil slaan met zijn reactie ‘God bespare u dat! Dat zal u geenszins overkomen!’, waarna 

Jezus veelbetekenend tot hem opmerkt: ‘Ga weg, achter Mij, satan!’5 Hoort u dat: ‘satan’? Wat 

Petrus wil, namelijk dat Jezus niet zal lijden, is hetzelfde wat de satan wil bij de verzoeking in 

de woestijn. Hij wil voorkomen dat Jezus gehoorzaam zijn leven zal geven als een volkomen 

verzoening voor de zonden van Israël en van de wereld, en daarmee een einde zal maken aan 

de heerschappij van de donkere machten die deze wereld in hun greep houden. In de woestijn 

biedt satan Jezus een prachtige schijnwereld aan waarin Hij in de watten gelegd zal worden, ja 

zelfs de alleenheerschappij over alle wereldse koninkrijken zal verkrijgen – ziedaar Jezus’ 

verzoeking –, maar zonder de diepte van zijn lijden te moeten ondergaan – ziedaar Jezus’ 

opdracht. 

De drievoudige verzoeking van Jezus in de woestijn vertoont grote overeenkomst met Jezus’ 

strijd in de hof van Getsemane, waar Hij God drievoudig smeekt om de lijdensbeker aan Hem 

voorbij te laten gaan.6 In beide situaties gaat het om de vraag: blijft Jezus de volvoering van 

zijn lijdensmissie trouw of haakt Hij af? Had Jezus in de woestijn toegegeven aan de 

verlokkingen van de satan, dan zou hetzelfde gebeurd zijn als wanneer Hij in de hof van 

Getsemane de beker van zijn aanstaande lijden niet langer had willen drinken: het goddelijke 

verlossingsproject, dat eens voor altijd het falen van Adam en het falen van Israël recht had 

moeten zetten, was jammerlijk mislukt; de mensen, u en ik incluis, hadden nooit meer bevrijd 

kunnen worden van hun schulden en hun zonden, de machten van het kwaad waren ten 

eeuwigen dage op aarde blijven heersen. 

 

Voelt u het gewicht van Jezus’ verzoekingen in de woestijn? Ziet u hoezeer het lot van mens 

en wereld afhangt van zijn reactie op de verleidelijke aanbiedingen van de duivel? 

God zij dank blijft Jezus tot het einde toe gehoorzaam aan de lijdensmissie die Hem van 

Godswege is toevertrouwd. Zijn gehoorzaamheid is, zei Paulus in Romeinen 5, het tegendeel 

 
4 Mat. 16:21par. 
5 Mat. 16:22-23par. 
6 Zie Mat. 26:36vv. 
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van de ongehoorzaamheid van Adam, en maakt een definitief einde aan de machten van zonde 

en dood die door Adams overtreding sinds mensenheugenis het wereldtoneel hebben beheerst. 

Al wie zich in geloof aan Jezus hechten wil, mag dankzij Hem de overvloedige rijkdom ervaren 

van de verlossing die Hij bewerkt heeft: hij of zij wordt hier en nu reeds gerechtvaardigd, 

schreef Paulus, dat is: vrijgesproken van elke schuld. En hij of zij zal in Gods toekomst, verlost 

van het juk van de dood, met Christus als koning heersen in het eeuwige leven. 

 

Ja, het evangelieverhaal van Jezus’ verzoeking in de woestijn heeft zeker een voorbeeldfunctie, 

en mag ook ons in deze veertigdagentijd inspireren om in zijn navolging, bij alles wat ons 

verleidt, gehoorzaam bij God en zijn Woord te blijven. 

Maar de primaire betekenis van het verhaal gaat eindeloos veel dieper. Zij confronteert ons met 

de onvoorstelbare liefde en trouw van Jezus, onze Heer, aan diens Vader en daarmee aan ons, 

zijn volgelingen: Hij is, met het oog op ons heil, gehoorzaam gebleven tot aan de dood aan het 

kruis. En alleen zo, door de diepte heen, heeft Hij ontvangen wat de satan Hem beloofde, maar 

Hem nooit had kunnen geven: de Naam boven alle naam7, alle macht in de hemel en op de 

aarde.8 

 

Amen. 

 

 

 
7 Fil. 2:9. 
8 Mat. 28:18. 


