
Meditatie
En Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de 
Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. 
En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger. En
de duivel zei tegen Hem.… (Luc. 4:1-3a)

Jezus! 

Zijn Naam zegt al wie Hij is: de Zaligmaker van de wereld, Hij, die in onze plaats 
wilde staan.

Hij was zojuist bij Zijn doop in de Jordaan, bemoedigd door de woorden van Zijn 
hemelse Vader! En de Heilige Geest was op Hem, had Hem vervuld. Daarom had Hij
alle reden om blijmoedig op pad te gaan, om de weg te gaan waar de Heilige Geest 
Hem op zou brengen. Dan heb je alle reden om met verwachting naar de toekomst te
kijken. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen! Met de Heere God kunt u het leven wel 
aan, durft u de strijd wel aan.

De Heilige Geest geeft ook leiding aan de Heere Jezus, Hij geeft richting aan Zijn 
leven door Hem de woestijn in te leiden.

De woestijn, daar ben je als mens niet graag. Zeker niet onvoorbereid. Meestal is het
er dor en droog. De zon brand onbarmhartig op je hoofd. En toch leidt de Heilige 
Geest Jezus daar heen. Doelbewust brengt Hij de Heere Jezus op die gevaarlijke 
plaats, de plaats van de verzoeking.

Veertig dagen wordt de Heere Jezus in de woestijn verzocht door de duivel. Wordt Hij
blootgesteld aan de verleiding. 

Veertig dagen! Veertig is in de Bijbel een bekend getal. Veertig dagen regen ten tijde 
van de zondvloed, veertig jaar trok Israël door de woestijn, veertig dagen was Mozes 
op de berg Horeb. Veertig geeft steeds een periode aan, waarin de Heere één van 
Zijn plannen uitvoert. Ook hier in de woestijn, wanneer het gaat om het werk van Zijn 
eigen Zoon, de Zaligmaker van de wereld.

De woestijn heeft voor velen van ons wel een betekenis gekregen. Die ervaring van 
totale afhankelijkheid, van gebrek aan eerste levensbehoeften. Het was soms alsof 
de Heere ons bracht, om ons te leren alleen op Hem te vertrouwen, om ons te laten 
zien dat Hij voor ons zorgt. Maar ook de duivel heeft ons daar graag, het is bij uitstek 
een plaats waar hij probeert mensen te verleiden.

Vandaar dat ook de Heere Jezus in de woestijn verzocht is geweest, in onze plaats. 
Veertig dagen lang was Hij in de woestijn en al die dagen heeft de duivel tevergeefs 
geprobeerd om de band tussen de HEERE en Zijn Zoon te verstoren, te verbreken.

Rusteloos heeft hij gezocht naar een zwakke plek in die relatie. Maar de relatie was 
te innig, te nauw. Hij kwam er niet tussen. En toch is dat zijn doel, het moet hem 
lukken. Wil hij het werk van de Heere dwarsbomen, wil hij zijn macht behouden, dan 
zal hij deze Jezus, de Zaligmaker van de wereld ten val moeten brengen. Daarom 
wacht hij, tot er een zwakke plek openbaar komt. En hij denkt die gevonden hebben 
als we lezen:



En ten slotte, toen die (veertig dagen) voorbij waren, kreeg Hij honger.

Na veertig dagen vasten, kreeg Jezus honger. Honger, dat is een verlangen naar 
voedsel. Jezus begeerde iets te eten. En daar schiet satan direct op af, want 
begeerte, verlangen, is een zwakke plek.

Satan gebruikt onze begeerte om ons te verleiden. Het is voor hem een beproefd 
middel, daarom noemt Paulus het de wortel van het kwaad. Bij Adam lukte het, om 
hem door begeerte bij God vandaan te trekken en zo de mens ten val te brengen. 
Door die begeerte was het gelukt om de hele wereld in het verderf te storten. Nu zal 
hij het ook bij de Heere proberen. Proberen die begeerte zo aan te wakkeren, dat ze 
de overhand krijgt over de gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Daarom zegt hij tegen de
Heere Jezus:

Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt…als U mij zult 
aanbidden, zal het allemaal van U zijn… werp U van hier naar beneden, Hij zal U 
bewaren.

Maar de Heere Jezus laat zich niet van de wijs brengen. Steeds weer gebruikt hij het 
Woord van God om de Satan terecht te wijzen. Om hem op God te wijzen, die alleen 
de macht heeft en ons leven stuurt. Die ons kent en voor ons zorgt, ook als wij er niet
doorheen zien.

Zo mogen wij dit gedeelte ook lezen als een bemoediging, wanneer we beproefd 
worden in ons leven. Wanneer het leven tegenzit en je verlangd naar een oplossing, 
naar een uitweg.

Het staat hier niet voor niets, maar om u te bemoedigen in de beproeving. Om u te 
leren hoe u met die beproeving om mag gaan. U te laten zien dat u zich, net als de 
Heere Jezus, mag vastgrijpen aan het Woord van God. aan het levend geworden 
Woord, Jezus, om in Zijn kracht staande te blijven in de verzoeking.

Want hier ziet u, dat de beproeving, de verleiding waaraan u bloot staat niet vreemd 
is. De situatie waarin u zich bevindt is de Heere Jezus niet onbekend, Hij is er 
geweest. Hij kent de verzoeking uit eigen ervaring, stond ook daar in onze plaats. Hij 
bleef staande, waar wij nog wel eens struikelen en daarom is er voor ons, zelfs als 
wij struikelen, toch verzoening.

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze 
zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder 
zonde. (Hebr. 4:15b).

Zijn Naam is Jezus, de Zaligmaker van de wereld, Hij, die in onze plaats wilde staan.
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