
De Veertigdagentijd 
 
De veertigdagen is van oudsher een tijd van bezinning. In deze tijd staan we stil bij 
vragen die worden opgeroepen door de weg die Jezus gaat, maar ook bij vragen 
waar tegen mensen in hun leven aanlopen. 
Het is ook een weg waar de gebrokenheid van de wereld benoemd wordt: honger, 
eenzaamheid, verdriet, machtsmisbruik, de dood. Bij het zoeken naar een antwoord 
gaat Jezus ons voor, Hij laat zien dat wat gebroken is, heel gemaakt kan worden. 
 
 
Schriftlezing: Lucas 1: 12 – 15 
 

De woestijn, de tijd van eenzaamheid en vragen. Tijd van crisis en misschien ook, tijd 
van beproeving, kun je het erin uithouden? Of ga je eraan onderdoor? Je bent 
onbeschermd, uiterst kwetsbaar, je hebt nauwelijks nog energie over. En welke stem 
is het die je naar beneden haalt?  
 
Vandaag gaat het over een uitgeputte Jezus, en juist dan komt het er voor Hem op 
aan het kwaad te herkennen. Van wie komt de stem? Kan Hij die stem weerstaan? 
Blijft Hij verbonden met God en daardoor verantwoordelijk voor en verbonden met 
mensen? 
 
 
 
Lieve mensen, 
 
De woestijn, daar ga je uit jezelf liever niet in, die zoek je niet op. De woestijn, daar 

word je ingedreven. Of je blijkt je er opeens midden in te bevinden. Mensen in crises, 

in rampen die hen treffen: ongeneeslijke ziekte, depressiviteit, echtscheiding, 

burnout, verlies van allerlei aard, zij weten ervan. Zij weten van woestijn. Je wordt 

erin ‘geworpen’. Teruggeworpen op jezelf en het komt er op aan. Raak je jezelf erin 

kwijt of blijf je overeind? Hoe ver gaat het verlies? Ga je eraan onderdoor? Woestijn 

staat in de Bijbel voor ‘eenzaam zijn en vol vragen’.  

 

Zo vergaat het Jezus. De Geest drijft Hem de woestijn in. Eerst moet er wat anders 

gebeuren. De confrontatie met zichzelf. De plaats is de woestijn. Die staat voor 

leegte en eenzaamheid. Er is geen afleiding. Je zult het met jezelf moeten doen. In 

de tijden van vroeger waar het land de stad verre overtrof en de woeste hoogten en 

eenzame steppes het landschap bepaalden, kunnen we ons voorstellen hoe iemand 

veertig dagen in alle eenzaamheid, als een kluizenaar, de tijd doorbracht en moest 

zien te overleven.  

 



In het verhaal van het evangelie heeft de woestijnreis van Jezus ook duidelijk deze 

betekenis, maar bij Hem is het nog extra gelaagd. Hij wordt op de proef gesteld door 

satan, staat er. Hier klinkt een oud bewustzijn in door dat hoger je roeping is, hoe 

zwaarder de tegenstand. Wie later door het leven zal gaan als een kind dat bij God 

vandaan komt, zal ook de grootste tegenstander van het licht en de goedheid 

tegenkomen. Hoe hoger de berg die een mens mag beklimmen, hoe dieper de 

afgrond die je ook zult ervaren. De Christus komt de antichrist tegen. 

 

Het verhaal van vanmorgen roept veel over ons menszijn op. Een mens is niet veilig. 

Alles kan ons overkomen. Verzwolgen door de aarde, weggesleurd door het water, 

getroffen door de bliksem, geveld door het coronavirus. Het kwaad bestaat. En je 

moet er weerstand tegen bieden, want juist in de woestijntijden van het leven of in 

crisistijden in een samenleving ligt daar de verleiding. Om je niet langer 

verantwoordelijk te weten voor je eigen leven of voor anderen. 

 

Jezus leefde temidden van de wilde dieren en engelen zorgden voor Hem. Een 

prachtige zin met een grote diepgang. Jezus beweegt zich tussen de grommende 

wezens van de aarde en de lichte hemelse dienaren.  

 

Mensen zijn wezens die leven tussen hemel en aarde, tussen de hoge bergen en de 

diepe afgronden. De woestijn is een plaats waarin je leert om hiermee om te gaan. 

Mozes, Johannes de Doper en Jezus Christus Zelf verbleven in de woestijn. Daar 

werden ze geoefend door de Heilige Geest. De woestijn is een oefenschool. Op 

zichzelf is die woestijn inderdaad geen aantrekkelijke plaats. Toch blijken wij mensen 

meer te leren in de verzengende woestijn dan in een comfortabel hotel. Een 

herkenbare ervaring in ons eigen leven.  

 

Daarom begint bewust leven, de overgave aan een bepaalde stijl van leven, een 

gelovige manier van denken en doen, altijd bij zelfkennis. Zelfkennis is antwoorden 

geven op vragen als: ‘Wie ben ik, wat zijn mijn talenten en wat zijn mijn valkuilen?’  

 

Het is goed om geregeld de dingen van ons leven op een rijtje te zetten en je af te 

vragen: Ben ik goed bezig? Wat is belangrijk in mijn leven en wat minder belangrijk? 



Hoe ga ik met mijn tijd om? Hoe ga ik met mijn geld en bezit om? De belangrijkste 

vraag is echter: Hoe maak ik mij zinvol? Waar leef ik eigenlijk voor? 

 

 Ik maak nog al eens mensen mee die opeens voor deze vragen komen te staan. Bij 

mensen die sterfgevallen, van mensen die ze goed kenden, meemaken in hun 

omgeving. Hun wereld wordt onderste boven gedraaid. Of mensen bij wie een 

ernstige ziekte wordt geconstateerd. Allemaal situaties waarin je zekerheden kunnen 

wegvallen en je eenzaam in de leegte staat. Dan kun je er niet meer onderuit en kom 

je voor de kernvragen van je leven te staan. De vlucht die we alleen en collectief in 

de huidige tijd zo vaak maken, weg van onszelf, ons overgeven aan amusement, ons 

laten afleiden door het oordeel over medemensen, de weigering om naar onszelf te 

kijken, al die manieren van vluchten komen een keer tot staan. 

 

De veertigdagen tijd is bedoeld om ons leven weer eens op een rijtje te zetten. Het is 

een tijd van bezinning. En daarom een vruchtbare tijd. Voorals ook om ons bezigt te 

houden met de vraag: Wie is God voor mij? Wat betekent God voor mij? Welke 

plaats geef ik Hem in mijn leven? Want uiteindelijk hebben wij alles in ons leven 

slechts te leen. 

 

We hoeven de woestijn niet te verheerlijken. En het kan moeilijk genoeg zijn om 

verder te trekken door èen land, dat dor en mat van droogte brandt’. Een woestijntijd 

heeft voor ons gevoel meer weg van een beproeving dan van een zegen.  

Jezus ging de woestijn in, de duisternis in om straks op Pasen Zijn licht te laten 

schijnen. Dat is reden voor een feest. Dit maakt het leven anders het leven is geen 

doodlopende weg. Als je gelooft in Jezus Christus heb je onbeperkt leven voor je. 

Hem zij glorie!  

 

‘Jezus ging de veertig dagen, maar Zijn leven kon niet dood, want Zijn leven is Gods 

leven en dat overwint de dood. Heer, geef ons dit nieuwe inzicht. Heer, maak ons 

leven licht’.  

 

Amen 

 

Ds. Rienke Vedders -Dekker 



 

 


