
 

 

Zondag 17-02-2013 10.00 
eredienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: Als u zoon bent..?! 

Preek 
Prediking n.a.v. : Lucas 4: 1b en 3a  
Geleid door de Geest zwierf Hij veertig dagen rond in de woestijn, waar Hij door de duivel op 
de proef werd gesteld. De duivel zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent…’ 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
 
U hebt vast wel eens gehoord van de Vlaamse chansonnier Jacques Brel (1929-1978). Eén 
van zijn liedjes heet: ‘Le diable.’ Het gaat over de duivel die naar de aarde komt om ‘z’n 
belangen te controleren’. Hij houdt er deze speech: ‘Ca va! Het gaat goed! Hier en daar en 
overal. De aarde staat in brand. 
Wijde wereld speelt soldaat. Maakt zichzelf van kant. Trein ontspoort met veel lawaai. Want 
gekken vol van ideaal leggen de bom, nèt voor de draai. Géén tijd voor biechten of berouw. 
De groten grijpen kleine man. Daar komt haat en honger van. Wereld kreunt kommer en 
kwel. Leven op aard is de hel.’ 
Gemeente, niet alleen als het moeilijk gaat, komt de duivel aanzetten. Maar ook als het ons 
aan niets ontbreekt. Neem Adam en Eva. Bij hen kwam hij in het paradijs. En jawel, hij kan 
ook op óns afkomen. Juist dan, als we onze roeping gaan verstaan. Toen Jezus 30 was, 
ontving Hij nà de Doop de Geest. 
Ja, wáárom brengt Geest der waarheid Zoon des Mensen (=ben Adam)  in aanraking met 
vader der leugen (Jh.8:44;16:33)? Je verwacht ‘t niet. Geleid door Geest zwierf Hij veertig 
dagen rond in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Waarom zoekt 
Jezus de grens op in hongerstaking? 
Zoals destijds Mozes en Elia. Hij die nota bene leert bidden: ‘Leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze (Mt.6:13).’ Let op hóe Hij gaat. Níet met opgestroopte mouwen, 
maar met gevouwen handen. Enkel hier heeft evangelist Lucas het over ‘vasten’. Als middel 
om door gebed meer zicht te krijgen op Zijn weg… 
Juist tijdens gebed komt tegenstander op Hem af: De duivel zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon 
van God bent…’ Laat maar eens zien wat je kan. Dan hebben mensen er tenminste wat aan. 
Aldus de ene moordenaar aan het kruis (Lc.23:39). In de tekst wordt Jezus als tweede Adam 
uitgenodigd om Bróódheer te zijn… 
Zodat eerste Adam niet langer meer achter zijn eerste behoeften aan moet. Bestaande uit 
eten en drinken, macht en eer en zo mogelijk onsterfelijkheid. Aards-gericht als onze 
verlangens vaak zijn. Immers wat heb je aan een Messias waar niemand om heeft gevraagd? 
Ja, wie kent nu eigenlijk werkelijk onze behoeften? 
En hoe stilt Gods Zoon die ‘honger’? Niet door stenen (lithos) voor brood (artos) te geven. 
Dat kruis heeft Hij gedragen. Wie gelóóft, krijgt in de gaten: zónder de Zoon is God als Vader 
ver! Mét Hem méér dan overwinnaars en heeft ‘le diable’ géén kans (Rm.8:37). Niemand kan 
ons uit hand van Goede Herder rukken (Jh.10:28).’ 
Amen. 


