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Gemeente van Jezus Christus, 

 

Jezus wordt uitgeworpen in de woestijn. Het is een heel extreem 

werkwoord. Wanneer het gaat over het uitdrijven van demonen, wegjagen 

van boze geesten dan wordt steeds dit woord “uitwerpen” gebruikt. Ook 

nog op twee andere plekken, ergens staat dat als je oog maakt dat je 

slechte dingen doet je het moet uitwerpen, en als het gaat over de zoon 

bij de onrechtvaardige pachters dan staat er dat hij buiten de wijngaard 

wordt geworpen. 

Jezus wordt uitgeworpen in de woestijn en daar teruggeworpen op 

zichzelf. Hij wordt voortdurend op de proef gesteld door Satan. Hij leeft bij 

de wilde dieren en de engelen zorgen voor hem. Andere mensen zijn er 

niet, maar dit is wel de plek waar Jezus na zijn doop zicht krijgt op de 

keuzes waar hij voor komt te staan. Hij wordt op de proef gesteld. Maar 

wat we ons daarbij precies moeten voorstellen staat er niet. Mattheus en 

Lucas geven wel een beschrijving van deze tests, Marcus doet dat niet. 

Het doet me denken aan een heel enge film waarbij je juist niet alles ziet 

maar er meer aan de suggestie wordt overgelaten… vaak is dat veel 

enger. Marcus laat daarmee ruimte voor ons eigen verhaal, onze eigen 

demonen. Juist omdat het niet zo ingevuld wordt, doen wij zelf ook veel 

meer mee in dit verhaal… 
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Hoe anders klinkt dit dan het verbond tussen God en de aarde. Een paar 

hoofdstukken eerder horen we dat de weg die God met zijn schepping is 

gegaan wat God betreft is doodgelopen, God is er helemaal klaar mee, wil 

het voor gezien houden… totdat hij Noach ziet, een rechtvaardig mens. 

God wil met Noach en de mensen om hem heen een nieuw begin maken, 

van alle dieren gaat er telkens een paar mee. Er komt een vreselijke ramp 

over de aarde, maar Noach en de zijnen houden het droog en als eindelijk 

de aarde is schoongespoeld is daar een nieuw begin. 

Of en in hoeverre dit verhaal ooit letterlijk zo gebeurd is daar kun je de 

nodige vragen bij stellen, wat wel opvallend is is dat er in veel religies uit 

de omgeving van Israël zo’n groot verhaal van een allesverwoestende 

vloed voorkomt. Anders dan in andere zondvloedverhalen is Noach niet 

een held die de hele boel redt maar is hij een mens, een mens met ook de 

nodige fouten, geen superman, een mens die in alles wat lastig is probeert 

de weg van God te gaan en daarmee God laat geloven in een nieuw begin. 

En Noach gelooft ook in een nieuw begin want het eerste wat hij doet als 

het water weg is, is het aanleggen van een wijngaard, en dat is in de taal 

van de Bijbel altijd teken voor het goede van het leven, teken van leven 

dat meer is dan enkel over-leven. 

Als alle water geweest is en de aarde zoals je zeggen kunt is 

“schoongewassen”, belooft God dat het zo nooit meer gaan zal, er is een 

verbond, een afspraak tussen God en de mensen en alle levende wezens. 

Een afspraak tussen God en alles wat leeft op de aarde, de aarde zal nooit 
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meer in een zondvloed ten onder gaan… De regenboog is een teken van 

die afspraak. 

Na al dat water lezen we hier van Jezus in de woestijn, maar ook hier gaat 

het erom een nieuw begin te maken. Wat God hoopte voor de wereld en 

de mensen en de dieren is niet gelukt, en daarom zoekt God opnieuw naar 

een nieuw begin, niet meer door de boel helemaal schoon te spoelen, dat 

heeft God immers beloofd. God maakt opnieuw een nieuw begin, na die 

eerste dramatische keer stuurde God al vaker profeten, mensen met de 

speciale opdracht om het volk te bepalen bij de weg van God, mensen die 

steeds weer vertelden en uitlegden hoe alles wat leeft goed samen kan 

leven, zodat het goed is… 

Tenslotte stuurt God zijn zoon, Jezus heeft het goddelijke neergelegd. 

Jezus is mens geworden om te leven met de mensen met de dieren, hier 

op deze aarde, God zelf is gekomen om de goede weg te laten zien. 

Het begint niet meer net na het water, maar juist in de woesternij. Vanuit 

een plek waar leven en overleven moeilijk is laat God in zijn zoon zien hoe 

het goede leven geleefd kan worden. 

Jezus start hier, na de doop in de Jordaan is dit de eerste plek. Voor Jezus 

met de mensen in gesprek gaat voor hij zijn goede nieuws bekend maakt, 

de mensen meeneemt in het verhaal van God en mensen, is hij eerst in de 

woesternij. En in de eenzaamheid komen de grote vragen: Wat is van 

belang? Waar houd je je aan vast? Waar ben je bang voor en wat heeft 

macht over jou? 
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In ons leven van dag tot dag komen we aan die vragen misschien niet 

altijd toe. Soms zijn we te druk voor die vragen, of we voelen ons te druk, 

of zijn bang ze te stellen, misschien wel bang voor de antwoorden. 

Toch zijn die vragen niet voor niets de grote vragen. Waar we bang voor 

zijn en aan wie of wat we ons vasthouden heeft wel degelijk invloed op 

ons leven van dag tot dag. De vragen hebben namelijk precies ook te 

maken met wat goed leven is en kan zijn. Pas nadat Jezus zelf die keuze 

echt helemaal helder heeft gaat hij de wereld in. De Geest laat Jezus 

beginnen in de woestijn, juist die plek die woest en leeg is is daarvoor een 

goede plek. De keuze voor het leven komt daar veel nadrukkelijker aan de 

orde dan in het gewone, toch iets gemakkelijker leven en het laat ook zien 

dat God zelfs op een plek die zo leeg en dor, zo bar en boos is, een nieuw 

begin kan maken. Jezus is in de woestijn als een mens, als de mens. Als 

aan het begin van een nieuwe schepping. De aarde is nog woest, maar het 

kan Gods schepping worden, het kan tot bloei komen. 

Soms voelen wij ons misschien ook wel leeg en dor. Zeker wanneer je 

iemand bent die energie krijgt van contacten en ontmoetingen is dit een 

dorre en droge tijd. Maar ook wanneer je meestal prima functioneert op 

jezelf blijkt deze lange periode van schaarse contacten en gebrek aan 

aanraking moeilijk voor veel mensen. De echte ontmoetingen zijn veelal 

weggevallen. Misschien maakt dat… naast alle angst en pijn en verdriet… 

dat we dit jaar in ons eigen leven dichter bij die vragen komen, de vragen 
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dringen zich nadrukkelijker aan ons op, wij zelf hebben minder om ons 

achter te verschuilen. 

 

Welke vragen en angsten Jezus tegenkomt vertelt Marcus ons niet, wat 

we wel kunnen horen is hoe Jezus daarna aan de slag gaat en wat hij dan 

doet. Opvallend is dat Jezus geen tijd te verliezen heeft, meteen gaat hij 

aan de slag. Verder is ook opvallend dat Jezus steeds bezig is met preken, 

genezen en bidden, die drie dingen.  

 

Uit de woestijn gekomen horen we van de vaart die Jezus maakt. 

Johannes wordt gevangen genomen en Jezus gaat naar Galilea, niet in het 

centrum van de macht maar vanuit het buitengebied begint Jezus Gods 

goede nieuws te verkondigen: De tijd is aangebroken, het koninkrijk 

van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede 

nieuws. 

 

Na de woestijn, na de angst en beproeving is dat wat Jezus brengen zal: 

goed nieuws, goed nieuws van het koninkrijk van God. 

 

God krijgt een gezicht in Jezus. God is naast mensen komen te staan. 

Heeft zich kenbaar, tastbaar, herkenbaar gemaakt en gaat van binnenuit 

de strijd aan met het kwade in de wereld.  
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In zijn leven en werken blijft Jezus strijden tegen het kwade. Tegen alles 

wat tegen Gods wil ingaat, tegen alles wat niet goed is op Gods goede 

aarde. Tegen ziekte, tegen verdrukking, tegen alle boosheid in de wereld 

en in de mensen. 

 

En de mensen herkenden Jezus, ze kwamen op hem af van heinde en 

verre. Ze luisterden naar zijn verhalen, vonden vergeving, werden door 

hem genezen. Maar ondanks dat stond niet iedereen in vuur en vlam door 

Jezus’ woord. Uiteindelijk heeft Jezus ondanks zijn woorden – of was het 

juist vanwege die woorden? – de dood gevonden. Jezus stierf aan het 

kruis, een dood van misdadigers. Jezus werd als een crimineel ter dood 

gebracht. 

 

In de veertigdagentijd staan we stil bij de weg die Jezus ging. Stil bij de 

weg die Jezus gaat in onze wereld. Die mens bij uitstek, die mens met het 

hart op de goede plek. Wij horen de verhalen en zoeken naar wat het ons 

zeggen kan, wat het voor ons betekent dat hij deze weg is gegaan. 

Jezus startte in Gods naam om vanuit de woesternij de aarde bewoonbaar 

te maken, een goede plek voor mens en dier. 

Ook als we naar de lezingen kijken in de veertigdagentijd zien we die 

beweging. We starten op de eerste zondag in de woestijn, we eindigen op 

paasmorgen in de tuin. 
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In de veertigdagentijd zien we, horen we hoe Jezus wil werken in de 

wereld, hoe hij het kwade niet uit de weg gaat maar tegemoet treedt, hoe 

hij in Gods naam kiest voor het goede. 

In zijn naam kunnen ook wij, juist in deze tijd van min of meer 

gedwongen afzondering, ons afvragen wat onze richting is:  

- Wat is van belang? 

- Waar houd ik me aan vast? 

- Waar ben ik bang voor? en  

- Wie of wat heeft macht over mij? 

Jezus kwam om mensen de weg te wijzen naar het goede leven. Jezus is 

gekomen om mensen tot inkeer te laten komen, en goed nieuws te 

brengen. Wij mogen kiezen voor licht en liefde. Juist als we vragen durven 

stellen worden we ons bewust van onze zwakke plekken en valkuilen, 

maar ook van onze passie en kracht. 

Al die dingen horen bij ons, de talenten die we ontvingen, onze zwakke 

plekken. God vraagt niet meer van ons dan we kunnen. We hoeven geen 

supermensen te zijn, God roept ons op met wat we zijn en kunnen te 

kiezen voor het goede en nee te zeggen tegen wat niet goed is. Elke dag 

opnieuw krijgen we de kans om dat te doen. 

We hoeven niet bang te zijn, we mogen rekenen op Gods nabijheid en 

vergeving voor wat niet goed gaat. We hoeven niet bang te zijn, de 

engelen zorgen ook voor ons. 
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amen 


