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Met de baseline ‘We delen: beperkingen - verleiding - 

keuzevrijheid’ zuiveren we onze motieven uit. Net als 

Jezus in de woestijn gaan we voor de gerechtigheid of 

voor een meer gangbare missie die zovelen in onze 

wereld nastreven. We delen houvast en inspiratie om 

de verleider te weerstaan.  

 

Aan diggelen – gebrokenheid. 

Scherven oprapen 

is beseffen 

dat eerzucht, heerszucht en hebzucht 

heel wat in ons leven aan diggelen kunnen slaan. 

Hoe gaan wij om 

met de bekoringen in ons leven? 

 

De bekoringen van Jezus 

1. In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gebracht 

om door de duivel op de proef gesteld te worden. 

2. Na veertig dagen en veertig nachten vasten kreeg Hij tenslotte honger. 

3. De duivel kwam naar Hem toe en zei: 

`Als U de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden.' 

4. Hij antwoordde: `Er staat geschreven: De mens zal niet leven van brood alleen,  

maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.' 

5. Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, 

zette Hem op de rand van de tempel, 

6. en zei: `Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 

Want er staat geschreven: Zijn engelen zal Hij bevelen U op hun handen te dragen,  

zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.' 

7. Jezus zei hem: `Er staat ook geschreven: 

U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.' 

8. Weer nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg. 

Hij liet Hem alle koninkrijken van de wereld zien met al hun pracht, 

9.  en zei: `Dit alles zal ik U geven, als U voor mij in aanbidding neervalt.' 

10. Toen zei Jezus hem: `Ga weg, satan. Want er staat geschreven: 

De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.' 

11. Toen liet de duivel Hem met rust, 

en er kwamen engelen om Hem van dienst te zijn. 
Mt 4,1-11 - KBS Willibrord 1995 

 
 
 

❖ Wat treft je in dit bekoringsverhaal? 

❖ Welke betekenis hecht je aan de veertigdagentijd? 

❖ Kiezen voor God in alle omstandigheden van het leven: valt dit mee? 

❖ Waaraan doen de verschillende bekoringen van Jezus je denken? 

❖ ‘De mens leeft van het Woord van God’: welke betekenis geef je hieraan? 

❖ ‘God niet op de proef stellen’: welke boodschap hoor je hierin? 

❖ ‘God aanbidden’: welke ervaring heb je hieromtrent? 

❖ De duivel probeert mensen los te maken van het Woord van God, van de tempel en van 

de aarde. Wat roept dit bij je op? 

❖ Hoe probeer je korter bij God / Jezus te komen? 
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bekoring en beproeving  

 

 

“Wat is het verschil tussen een bekoring en een beproeving?”, vroeg een leerling aan mij, toen 

ik kort na de nieuwe vertaling van het Onzevader een school bezocht. Om dat duidelijk te 

maken gaf ik enkele voorbeelden.  

 

Bekoringen hebben doorgaans een aantrekkelijke kant: stiekem een reep chocolade uit de 

kast van je moeder graaien, het liefje van je vriend wegkapen, frauderen om snel bergen geld 

te verdienen, na te veel pinten toch achter het stuur van je wagen kruipen, liegen om je 

collega bij een benoeming voorbij te steken, fake news over iemand verspreiden om hem of 

haar de loef af te steken enzovoort. Wat hebben deze bekoringen gemeen? Ze lijken de 

kortste weg naar iets aantrekkelijks. Ze beloven je snelle winst: snel genieten, snel geld 

verdienen, snel de eerste zijn. Werkt dat? Jammer genoeg werkt het inderdaad vaak zo. Wie 

niet meedoet, lijkt dom. Zo zit onze samenleving nu eenmaal in elkaar. En het zit in ieder van 

ons: als een bekoring. Worden we daarvan beter of gelukkiger? Dat is een andere vraag. Het 

zijn sterke mensen die, omwille van hun morele of religieuze overtuiging, aan zulke bekoringen 

kunnen weerstaan.  

 

Aan beproevingen daarentegen zit geen aantrekkelijke kant: ze stellen ons zwaar op de proef. 

Ze brengen onze zekerheden aan het wankelen. Wanneer aanstaande ouders te horen krijgen 

dat hun kindje het syndroom van Down zal hebben en moeten kiezen om hun kindje te houden 

of niet. Wanneer een koppel in elkanders ogen geen verliefdheid of verwondering meer 

bespeurt en begint te twijfelen tussen uit elkaar gaan of samenblijven. Wanneer een christen 

zo veel onrechtvaardigheid in de wereld ziet dat hij niet meer weet wat te denken van Gods 

liefde. Wanneer iemand na een ernstige misstap alle vertrouwen verloren heeft en niet meer 

durft geloven in verzoening. Wanneer een psychisch zieke mens na talloze behandelingen 

geen licht meer ziet en de dood verkiest boven het leven. Nee, deze beproevingen hebben 

niets aantrekkelijks. Het zijn gezegende mensen die, in het donkere woud van zulke 

beproevingen, een lichtpunt zien.  

 

En Jezus dan? Wat heeft hij meegemaakt: bekoringen of beproevingen? Allebei. Eerst de 

bekoringen, onder andere in de woestijn. Het waren bijzonder aantrekkelijke voorstellen van 

de duivel: zoveel brood als je maar wil, zo beroemd als je maar wil, zo machtig als je maar wil. 

Je moet dom zijn om niet in te gaan op zo’n verleidelijk aanbod! Jezus was blijkbaar zo dom, 

of moeten weg zeggen ‘zo sterk’? Later kwamen voor Jezus de beproevingen. Het vooruitzicht 

van een gewelddadige dood bracht zijn diepste zekerheden aan het wankelen. Zelfs zijn 

verbondenheid met de Vader werd een groot vraagteken. In zijn laatste uur riep hij uit: “God, 

mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” Bekoringen en beproevingen: ja, Jezus heeft beide 

aan de lijve ondervonden.  

“En breng ons niet in beproeving” bidden we daarna in het Onzevader. Waarvoor bidden we 

dan? Minstens voor twee beden. De eerste bede: dat we niet boven onze kracht of 

weerbaarheid beproefd zouden worden. We kennen onze persoonlijke grenzen. Onze 

schouders zijn niet tegen alle lasten opgewassen. De tweede: dat God ons in tijden van 

beproeving niet alleen zou laten. Dat Hij ons niet zou laten verdwalen of laten vallen. Dat Hij 

ons laatste lichtpunt en onze laatste zekerheid mag blijven.  
+ bisschop Johan Bonny 

 

 

Echt vasten bestaat niet 

in ontzegging en versterving, 

maar zij is een oefening in menswording, 

ook een oefening 

in de kunst van het genieten. 
Naar Anselm Grün 
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Vasten,  

tijd van luxe. 

Een jaarlijks cadeau, 

veertig dagen wellness. 

 

Herstel van harmonie 

met jezelf 

met anderen 

met de natuur 

met God. 

 

Een stiltegebied afbakenen, 

een lege cirkel vol ruimte 

en tijd, tijd, tijd. 

 

Ballast overboord gooien. 

Gaan van ‘teveel’ naar ‘genoeg’, 

en merken  

dat daar het feest begint. 

 

Ontsnappingsroutes vinden,  

weg van de terreur  

van presteren,  

concurreren,  

consumeren. 

Proeven van de vrijheid  

die onze roeping is. 

 

Mensen ontmoeten  

uit Noord en Zuid. 

Trekken naar een goed land, 

waar leven en toekomst is, 

voor alle volkeren,  

onszelf inbegrepen. 

 

En vieren, in de paasnacht 

dat dit altijd opnieuw gebeurt: 

opstanding tot leven. 

 

En daar de belofte herhalen, 

tweeduizend jaar oud: 

 

Ik beloof  

mij ten allen tijde te verzetten, 

tegen kwaad en onrecht 

om in vrijheid te leven 

als volk van God. 
Karel Malfliet 

 

 

Hem alleen dienen 

 

Heer,  

maak ons hart waakzaam  

voor al wat  

en al wie  

ons van U  

wil verwijderen. 

 

Laat ons toe  

met U  

de woestijn in te gaan,  

om van U  

te leren  

hoe wij moeten leven  

van uw Woord;  

om van U  

te zien  

hoe wij kunnen vertrouwen  

op de Vader;  

om van U  

te horen  

hoe wij God  

en God alleen  

kunnen aanbidden  

en dienen. 

 

Heer Jezus,  

om te dienen  

bent U  

onder ons  

komen wonen. 

 

Om te weten  

wat dienstbaarheid is  

bent U  

de woestijn in gegaan. 

 

Vorm ons hart,  

veertig dagen en nachten lang,  

alsof wij  

in de woestijn waren  

opdat wij uw Vader  

met heel ons hart  

en heel onze ziel  

zouden aanbidden  

en dienen. 
Iny Driessen 

 
 

De jaarlijkse veertigdagentijdcampagne focust dit jaar op één werkwoord, het DNA van 

Broederlijk Delen: delen! Broederlijk Delen is na 60 jaar springlevend en broodnodig. Delen 

doet goed! 
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Als liefde wordt beproefd  

door het ontbijt van de tafel,  

door verval van schoonheid,  

door de sleur van alledag,  

door ziekte en zorg,  

door gebrek aan woorden,  

door het al te bekende,  

door de nacht van verwijdering,  

door de mist van jaloezie,  

door blijvende ergernis,  

door het gemis aan verrassing…  

 

Laat mij dan niet verdrinken  

in mijn eigen onmacht 

mij niet nestelen  

in mijn onvrede. 

Maar roep in mij wakker 

nieuwe aandacht 

nieuwe woorden 

nieuwe gebaren. 

Met de vasthoudendheid  

van uw liefde  

voor ons. 
Sytze de Vries 

 
 

 

 

 

 

 

 

De verleider ként zijn job. 

In onze tijd heeft de mens 

zichzelf in het middelpunt gezet, 

en U, God, buitenspel. 

 

Hij heeft de wereld verbouwd 

naar zijn beeld en gelijkenis. 

Met wetenschappelijke zekerheid 

berekende hij 

dat alles mag en alles kan. 

Niets houdt hem tegen. 

 

Uw schepping hebben we 

overmeesterd en mishandeld: 

bossen gekapt, 

woestijnen geschapen, 

rivieren vergiftigd, 

de lucht bezoedeld. 

De aarde warmt op. 

Vruchtbare grond 

schuift met iedere regenbui 

van de bergen naar beneden 

en kale rotsen blijven over. 

Wij zijn de pedalen kwijt. 

 

Spreek opnieuw uw Woord over deze wereld. 

Doorbreek de spiraal 

die onze wereld gevangen houdt. 

Doe ons ophouden. 

Breng ons opnieuw naar onze oorsprong. 

Maak ons tot de mens die Gij gedroomd hebt, 

een mens die deze wereld maakt 

tot een woonplaats voor al wat leeft, 

en die op de zevende dag het werk onderbreekt 

om alles in uw handen te leggen. 
Karel Malfliet 


