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eredienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: the day after 

Preek 
Prediking n.a.v.: Mattheüs 4: 1 
Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de 
proef gesteld te worden. 
Hij was 20 jaar dominee bij Zevendedags Adventisten. Nu professor in Amerika: Ryan J. Bell. 
Onlangs was hij wereldnieuws. Op zijn blog maakte hij bekend een jaar door het leven te 
gaan zónder God. Hij zal niet bidden. Niet bijbel lezen. En zich verdiepen in werk van 
atheïsten. Zélf leven als atheïst. 
De Nederlandse professor Renée van Riessen (1954) gaat juist ándere kant op. In ‘De ziel 
opnieuw’ vraagt zij zich af: ‘Als het innerlijk alleen aan zichzelf wordt overgelaten, verandert 
het al snel in stilstaand water. Ziel, verlangen, God, schoonheid: zijn het grote, verloren, 
woorden uit een lang voorbije tijd…?’ 
Gemeente, onze tijd is op uiterlijk. Van de weeromstuit proberen we in ons latere leven 
contact te leggen met ons innerlijk. Met behulp van dure cursussen. De hei op. Het klooster 
in. Bij de Here Jezus zien we dit op eigen manier. Hij gaat veertig dagen de woestijn in. Alleen 
het getal spreekt al boekdelen. 
Echter opgelet: tot nu toe gaat de preek alleen over andere mensen van toen en nu. Dat is 
altijd makkelijk en veilig. Maar nu een persóónlijke vraag: 'Hoe voelt ú zich?’ Niet iedereen 
zal daarop even gemakkelijk antwoord weten te geven. Hoofdzakelijk een drietal dingen 
spelen dan toch telkens weer een rol… 
Wat je doet, wat ‘ze’ zeggen en wat je hebt. In het geval van Jezus is dat overduidelijk: Hij 
genas mensen, gold als gezaghebbend leraar en werd zelfs bijna koning gemaakt. Iets 
daarvan horen we zelfs terug in de houding van Johannes de Doper tegenover Jezus bij de 
doop in de Jordaan: ‘Komt Gij tot míj?’ 
Iets van verwondering daarover druppelde met het water van de doop ook nog bij Jezus na: 
‘Dus, Hemelpappa, ben Ik het als Zoon helemaal voor U?!’ Die bevlogenheid van Geest 
neemt Hem mee: Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door 
de duivel op de proef gesteld te worden. 
The day after waar wij Hem níet hadden verwacht. Temeer daar aan Hem toch de bede te 
danken is: ‘En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze (Mt.6:13).’ In nieuwe 
vertaling is dit opgelost. Maar we blijven iets houden van: ‘Waarom gaan naar het hol van de 
leeuw? Dit is God verzoeken!’ 
Maar helemaal Godsonmogelijk vinden wij die vreemde combinatie: Geest en verzoeking. 
Maar die verzoeking in de woestijn staat niet los van wat destijds in het paradijs gebeurde. 
Jezus is hier ‘tweede Adam’ die in tegenstelling tot ‘eerste Adam’ niets ziet in uiterlijk 
vertoon van duivel. Wèl in beloften Gods. 
Niet enkel leven voor hier en nu. De reis van de ziel à la van Riessen, die te weten komt dat 
woestijn mét God beter is dan paradijs zònder. Geen jáár zonder God à la Bell, maar mét. 
Mogelijk dankzij voorbede Jezus:  ‘Vader, Ik vraag U niet of U hen uit de wereld weg wilt 
nemen, maar hen wilt beschermen (Joh.17:15).’  
Amen. 


