
Meditatie

Verzoeking…
Wie verzocht wordt, heeft vaak maar weinig oog voor de omgeving. De verzoeking slokt al je aandacht
op. Vaak ligt daar ook het probleem. We zijn hard bezig om ons tegen de verzoeking te verzetten. Met 
alle kracht die in ons is.
We zoeken de oplossing bij onszelf en dat slokt al onze aandacht en tijd op. Tijd die we dan niet voor 
andere dingen kunnen gebruiken. Die we niet aan de uitbreiding van het Koninkrijk van God kunnen 
besteden.
De schrijver van de brief aan de Hebreeën herkent die worsteling onder de christenen van zijn tijd. Hij 
wijst ons dan met overtuiging op onze Hogepriester. 
De hogepriester die eenmaal per jaar het voorhangsel in de tempel passeerde. Eenmaal per jaar het 
Heilige der Heiligen betrad om het bloed van het offerdier op het verzoendeksel te smeren. Om de 
eisende wet het zwijgen op te leggen, door dat verzoenende bloed. 
Want wij hebben geen hogepriester, die niet zou kunnen medelijden hebben met onze zwakheden, 
maar die in alle dingen verzocht is gelijk wij, doch zonder zonde. (Hebr. 4:15)
Want ook de Heere Jezus, onze Hogepriester, is verzocht geweest. Hij heeft dezelfde verzoeking 
ondergaan als wij. Maar Hij is staande gebleven en heeft, door aan de eis van de wet te voldoen, die 
wet het zwijgen opgelegd door hem te bedekken met Zijn eigen bloed. Door aan die eis te voldoen.
De schrijver van de brief aan de Hebreeën grijpt terug op wat we lezen in het evangelie van Lukas, 
hoofdstuk 4.
En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door de Geest geleid 
in de woestijn; en werd veertig dagen verzocht van de duivel; en at gans niet in die dagen, en als 
dezelve geëindigd waren, zo hongerde Hem ten laatste. En de duivel zei tegen Hem… (Luk. 4:1-3a)
Jezus, de Naam zegt het al. Hij is de Zaligmaker, Die in onze plaats wilde staan. Hij was nog maar net
gedoopt in de Jordaan, bemoedigd door de woorden van Zijn hemelse Vader! Vervuld met de Heilige 
Geest.
Het lijkt op de kerk van het Nieuwe Testament. Sinds Eerste Pinksterdag vervuld met de Heilige 
Geest, kijken ze vol verwachting uit naar de toekomst. Met de Heere God kunt ze het leven wel aan, 
durven ze de strijd wel aan. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen! En dan barst de strijd los. Het 
Koninkrijk van God laat op zich wachten, vervolging is hun deel.
Dan blijkt dat de verzoeking die de Heere Jezus mee moest maken, niet voor niets beschreven is. Dat 
ook die geschiedenis een belangrijke les voor ons bevat.
Jezus keert vol van de Heilige Geest terug van de Jordaan en laat Zich door de Heilige Geest leiden. 
Gods Geest geeft richting aan Zijn leven zodat Hij de Jordaan de rug toekeert en de woestijn ingaat. 
De woestijn, daar ben je als mens niet graag. Zeker niet onvoorbereid. Meestal is het er dor en droog, 
met een onbarmhartig brandende zon. En juist daar leidt de Heilige Geest Hem heen. Naar de plaats 
van de verzoeking. Doelbewust brengt Hij de Heere Jezus hier op die gevaarlijke plaats. 
Daar stelt Hij de Heere Jezus veertig dagen lang aan de verleiding bloot. Veertig dagen, dat klinkt 
bekend. Veertig dagen regen ten tijde van de zondvloed, veertig dagen was Mozes op de berg Horeb, 
veertig jaar trok Israël door de woestijn.
Veertig dagen markeert zo een periode, waarin de Heere een van Zijn plannen uitvoert. Ook nu, hier in
de woestijn, ook wanneer het gaat om het werk van Zijn eigen Zoon, de Zaligmaker van de wereld. 
In het geestelijk leven is de woestijn voor velen een bekende plaats. Het kan zijn dat de Heere ons 
daar brengt, om ons Zijn trouwe zorg te tonen. Of om ons te leren alleen op Hem te vertrouwen. Maar 
ook de duivel heeft ons daar graag, Het is bij uitstek een plaats waar hij probeert mensen te verleiden.
Waar hij probeert een wig te drijven tussen ons en onze Zaligmaker, tussen ons en de levende God. 
Vandaar die bemoedigende woorden uit Hebreeën, dat Jezus in alle dingen verzocht is gelijk wij, doch
zonder zonde.
Veertig dagen lang was de Heere 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 dan na veertig dagen hongerde
Hem ten laatste. Honger is verlangen naar voedsel. De Heere begeerde voedsel. En daar schiet hij 
direct op af. Dat is een zwakke plek. 
Begeerte is voor hem een beproefd middel voor verleiding, het is de wortel van het kwaad. Bij Adam 
lukte het. Door die begeerte bracht hij de mens ten val, stortte hij de wereld in het verderf. Nu zal hij 



het ook bij de Heere proberen. Proberen die begeerte zo aan te wakkeren, dat deze de overhand krijgt
over de gehoorzaamheid.
En daarom spreekt hij: 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 dan vanhier naar beneden.
Maar de Heere Jezus blijft, waar wij in die beproeving vaak struikelen, zelfs dan staande! Neemt daar 
onze plaats in ter bemoediging, en zegt: De verzoeking, de verleiding waaraan jij bloot staat, heb Ik 
doorstaan. Ik ben staande gebleven in jouw plaats, opdat jij in de verzoeking je ogen op Mij zou 
richten. Opdat jij je gelovend aan Mij zou vastklemmen, om in Mijn kracht staande te blijven.
Want Ik ben in alle dingen verzocht, gelijk als jij, maar zonder zonde.
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