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Verkondiging zondag 21 februari 2021    1e zondag van de 40-dagentijd 
De Schutse, Uithoorn 
 
Cathérine Verviers, jongerenwerker / ds. Joep Dubbink 
 
Schriftlezing: Marcus 1:9-15 
 
Kindermoment (Cathérine) 
 
Het thema van ons veertigdagentijdproject is 'Levensweg'. Op een spelbord volgen we de weg van 
Jezus naar Pasen.  

 
Elke week zetten we zeven stappen, zeven dagen vooruit op het spelbord. We beginnen bij de pijl 
onderaan, en we gaan zeven vakjes vooruit naar de zondag van vandaag. Tel maar mee. Onderweg 
kwamen we deze week nog 'Aswoensdag' tegen. Dat is het moment waarop de beginnen met de 
vastentijd, ons veertig dagen voorbereiden op Pasen, door bijvoorbeeld niet te snoepen, of op een 
andere manier simpeler te leven. We kunnen bedenken wat er misschien anders kan in ons leven, 
beter. 
We lezen vandaag uit het Evangelie van Marcus. Helemaal aan het begin van dat boek wordt verteld 
dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Johannes vertelt aan de mensen dat ze een 
nieuw begin kunnen maken. Ook Jezus laat zich door hem dopen. Als dat gebeurt, wordt verteld dat 
de hemel openscheurt en de heilige Geest als een duif op Jezus neerdaalt. Er klinkt een stem uit de 
hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Meteen daarna begint het verhaal van 
vandaag. De weg van Jezus naar Pasen begint op een plek midden in de woestijn. Kijk maar naar de 
poster van vandaag. [Toon dia: projectposter 1]. Jezus trok zich terug in de woestijn, een plek waar 
niets is: geen water en eten te vinden, onherbergzaam, gevaarlijk zelfs. De Geest van God leidt hem 
daarheen. Hij wilde nadenken over de weg die hij verder moest gaan. 
 
Lezing (Kind op Zondag) 
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Er is een plek, midden in de woestijn. Het is een plek vol zand. En stof. Je ziet geen bos, geen strand 
en zee. Overal waar je kijkt, zie je zand en steen. De zon brandt. Er is bijna geen plekje in de schaduw 
te vinden. 
‘Ga naar de woestijn’, zegt een stem. Het is de stem van de Geest. Jezus doet wat de stem hem zegt. 
Hij gaat naar de woestijn. Helemaal alleen. 
In de woestijn klinkt nog een stem. ‘Wat doe je toch hier?’ zegt de stem. ‘Het is hier veel te warm. 
Hier heb je honger. Waarom zou je hier nog blijven? Kies lekker voor jezelf Ga naar huis en zoek een 
schaduwplekje op. Vul je buik met lekker eten!’ 
Jezus luistert niet naar die stem. Hij blijft in de woestijn. Hij heeft het moeilijk. Hij heeft honger en 
dorst. Hij heeft het warm. In de nacht hoort hij het brullen en grommen van de wilde deren. En als de 
dag begint, dan voelt hij de hete zon weer op hem schijnen. 
En toch voelt Jezus zich niet alleen. Er zijn engelen om hem heen. De engelen zorgen voor hem. 
Na veertig dagen en veertig nachten gaat Jezus terug naar de stad. Hij veegt het zand van zijn kleren. 
Hij zoekt de mensen op. 
‘Ik heb goed nieuws’, zegt hij tegen de mensen. ‘Een nieuwe tijd begint. Want God is dichtbij.’ 
 
Dat was het verhaal van vandaag. Jezus was net gedoopt, maar hij wist zelf nog niet zo goed wat dat 
betekende. Hij had nog nooit grote belangrijke dingen gedaan: nog nooit mensen verteld over God, 
nog nooit mensen genezen, hij had nog geen leerlingen. Nog voordat Jezus tussen de mensen aan de 
slag ging, leidde Gods Geest hem veertig dagen de woestijn in. Hij moet gewoon, hij kan niet anders. 
Hij wil rustig nadenken over zijn bestemming. Nou ja, noem het maar rustig – honger, dorst, gevaar. 
Hij werd echt getest in deze periode. Maar daar leerde hij van. Het werd hem duidelijk wie hij was en 
wat zijn opdracht was. Na deze periode was hij er klaar voor om zijn werk op aarde goed te kunnen 
doen. Terugtrekken in de woestijn maakte Jezus sterk en krachtig! 
 
Jezus kan in de woestijn goed nadenken. Maar hij heeft het er wel moeilijk! Hij krijgt lastige vragen 
die hij moet beantwoorden, een stem dwingt hem om keuzes te maken. Wat zei de stem, weet je 
het nog? 
 
Het was een stem van tegenstand, van verleiding, van negativiteit, die zegt: je kan de moeilijke weg 
toch niet aan, kies gewoon voor de makkelijke weg! Van wie was die stem, denk je? In de bijbel lees 
je soms iets over een duivel, de Satan. Satan is de tegenstander van God. Satan kan tegen je zeggen 
dat je de belangrijkste van alle mensen bent, en dat je niet naar God hoeft te luisteren. Dat je kiest 
voor wat het beste is voor jezelf, en dat je geen rekening met andere mensen hoeft te houden. 
 
Kon Jezus met de Satan praten in de woestijn? En met God? Hoe deed hij dat dan? In het verhaal 
staat dat er ook engelen waren bij Jezus. Maar kunnen wij ook engelen om ons heen hebben? En 
kunnen wij ook met God praten? Hoe doe je dat? 
 
Ik heb zelf eigenlijk nog nooit echt gepraat met God. Of met Satan. Maar ja, ik ben ook nog nooit 
veertig dagen in de woestijn geweest. Ik heb natuurlijk wél eens dat ik iets moeilijks moet doen. 
Maar ja, dan maak ik gewoon een keuze: of ik doe het, of niet. Toch? 
 
Bijvoorbeeld deze week, toen kreeg ik te horen dat mijn oom Hans in het ziekenhuis ligt, hij is heel 
ziek en wordt behandeld met zware medicijnen. Ik vind het echt heel naar voor mijn oom, hij ligt 
vaak helemaal alleen, mijn tante kan niet elke dag langskomen en ze hebben geen kinderen. Mijn 
tante Paula vroeg mij gisteren of ik wat vaker langs wilde komen, omdat ik vrije middagen heb. En 
dat vond ik een moeilijke vraag, dus ik heb nee gezegd. Want weet gewoon dat ik daar niet tegen 
kan: sowieso niet tegen ziekenhuizen, zieke mensen, dan word ik helemaal naar, dus dan moet ik 
gewoon thuisblijven. Vond ik wel moeilijk om tegen mijn tante te zeggen. 
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Rood: Dat heb je goed gedaan! 
Cathérine: Echt waar? Dank je! 
Rood: Ja, prima keuze. Je moet niet in een ziekenhuis zijn, als je daar niet tegen kan. 
Cathérine: Dat leek mij ook. Straks val ik nog flauw of zo. En dan zit ik daar bij oom Hans, misschien is 
hij wel helemaal versuft of verdrietig of zo, en wat moet ik dan zeggen. Ik weet nu al dat ik dan met 
mijn mond vol tanden sta, of misschien ga ik wel allemaal rare dingen zeggen of stomme grapjes 
maken. 
Rood: Dat doe jij altijd in ongemakkelijke situaties, hè. 
Cathérine: Ja, ik kan daar gewoon niet mee omgaan. 
Rood: Precies, dat kun je niet. 
Cathérine: Nee, dat kan ik écht niet. 
Rood: En daarom is het beter dat je sowieso niet gaat. 
Cathérine: En daarom is het beter dat ik sowieso niet ga. Hè, fijn om dat nog even zo te horen. 
 
Groen: Ahem. 
Beiden: Huh. 
Groen: Hoi! 
Cathérine: Hoi...? 
Groen: Hoe gaat het? 
Cathérine: Ja, lekker! We hebben net weer eens een lastige keuze gemaakt. Geeft wel rust. 
Groen: Ben je blij met je keuze? 
Catherine: Eh... 
Rood: Jawel, dat is ze! 
Cathérine: Ik geloof het wel. 
Groen (wijst naar hart): En wat is dit dan? 
Cathérine: Daar... zit het gevoel dat ik het wel sneu vind voor mijn oom... 
Groen: Ah. 
Rood: Kijk nou even wat je doet, je maakt haar helemaal verdrietig! Dat is toch niet de bedoeling. 
Groen: Weet ik niet. Het ís toch ook verdrietig. Voor oom Hans, met name. 
Cathérine: Je hebt gelijk, voor hem is het natuurlijk het allerergste! 
Rood: Luister, ze hoeft toch óók verdrietig te worden? En ze hóeft toch niet langs te gaan? Van wie 
moet dat? Ze heeft genoeg andere belangrijke dingen te doen voor andere mensen. En als je iets te 
moeilijk vindt, heeft niemand er iets aan, klaar. Hier, wat is dit dan? (Wijst naar buik.) 
Cathérine: Daar... zit het gevoel dat ik het niet kan, dat ik het ga verpesten, dat ik het eng vind. 
Rood: Eng is niet goed. 
 
Groen: Maar tante Paula vroeg het aan jou. Ze vinden het fijn als je komt. Even op bezoek bij iemand 
die het nodig heeft. 
Rood: Kan ze niet. 
Cathérine: Kan ik niet. 
Groen: ... 
Cathérine: Maar ik ga rare grapjes maken! 
Rood: Hele rare grapjes! 
Groen: Ja, dus? Wat zou oom Hans fijner vinden: dat je langskomt en misschien iets geks zegt, of dat 
je helemaal niet langskomt? 
Rood: … 
Cathérine: Dat ik wel langskom, denk ik. 
Groen: En denk je dat oom Hans blij gaat zijn als je langskomt? 
Rood: … 
Cathérine: Ik denk dat hij het heel fijn zou vinden... Wauw! 
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Rood: Het is wel een ziekenhuis, hè. Straks val je flauw. 
Cathérine: Ik kan het toch proberen? 
Groen: Van proberen kun je leren. Dan leer je waarschijnlijk dat het veel minder eng is dan je denkt. 
Zo word je sterker. En je maakt ook iemand blij. Dus het is niet alleen goed voor jezelf, maar ook 
voor oom Hans. Dubbel succes. 
Cathérine tegen rood: Bedankt voor je hulp. Ik snap wel waar jij vandaan komt, hoor. Maar ik ga het 
toch doen. Niet omdat ik het leuk vind, of makkelijk, maar omdat het toch het beste is. Dus bedankt 
dat je me dat duidelijk maakte... 
Rood: Hmpf, dat was helemaal niet wat ik bedoelde, hmpf... 
Groen: Dagdag! 
Cathérine tegen groen: Jij ook bedankt! Ik denk dat ik ook wel weet waar jij vandaan komt. Je hebt 
me laten zien dat ik ondanks dat ik bang ben, of denk dat ik iets niet kan, toch iets voor iemand kan 
betekenen. 
Want dat is toch wat het leven mooi maakt, dat wij mensen er voor elkaar kunnen zijn. 
Groen: Dat we engelen voor elkaar kunnen zijn. 
Cathérine: Ja! Én we hebben natuurlijk een enorm groot voorbeeld: Jezus heeft ons op allerlei 
manieren laten zien hoe we dat kunnen doen. 
Groen: Begin maar gewoon klein, hoor. 
Cathérine: En ik begin met een klein stapje, met oom Hans opzoeken in het ziekenhuis. In mijn 
eentje. 
Groen: Niet in je eentje. 
Cathérine: Huh? 
Groen: Ik ga met je mee, hoor! 
Cathérine: Oh fijn! Ik ga straks een afspraak met oom Hans maken.  
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Preek (Joep) 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
Wopke Hoekstra kon de verleiding niet weerstaan. Het ijs van Thialf, een paar rondjes met Sven 
Kramer, het was té verleidelijk in deze corona-tijd. Hij deed wat hij beter niet had kunnen doen, en 
de publieke opinie was, om maar in stijl te blijven, ‘des duivels’! Hoekstra was meteen berouwvol, 
maar het kwaad was al geschied: wéér een bewindsman die de regels voor zichzelf ruimhartiger 
uitlegt dan voor anderen. Weer een schilfertje vertrouwen in de overheid afgebladderd. Zonde... 
 
De duivel, daar gaat het vanmorgen over en dat roept nogal wat op. Toen collega Luttikhuis een paar 
weken geleden hier de duivel ter sprake bracht, hoorde ik dat een paar keer terug van ‘kerkgangers’: 
zowel instemming als afkeur, maar in elk geval interesse: hoe zit dat nou? Is er een ‘macht van het 
kwaad’ achter alles wat wij als kwaad ervaren? Of is het allemaal mensenwerk, en gebruiken we de 
duivel handig als een excuus om schuld voor de rafelige kanten van deze wereld op af te schuiven? 
Of is dat een oneigenlijke tegenstelling, is het en-en? 
 
Cathérine heeft het mooi verbeeld, met die twee poppen. Het goede van dat beeld is, dat je aan de 
ene kant zichtbaar maakt dat het kwade soms een bijna tastbare realiteit is, een werkelijkheid waar 
je in meegenomen wordt. Dat kan een stem zijn in je eigen hoofd of hart, of een verleiding die een 
ander je voorhoudt, maar ook een systeem waarin je geacht wordt mee te doen, want ‘iedereen 
doet het’. Maar die poppen maken aan de andere kant duidelijk dat jij het wel bent die meedoet. Ze 
praten alleen maar, je wordt niet gedwongen met het mes op je keel, wat je kiest dat doe je zelf. 
Kies je voor je gemak, je comfort, laat je je in slaap sussen door redelijke stemmen, ‘dit hoef jij niet, 
je mag ook voor jezelf kiezen’ – en het punt is natuurlijk, je mag ook weleens voor jezelf kiezen! 
 
In dat soort keuzes zit vaak het verschil. Natuurlijk, er is kwaad dat zich met ijzeren vuist manifes-
teert: deze maand gedenken we de Februaristaking, het enige openlijke verzet tegen de Jodenver-
volging in de Tweede Wereldoorlog – ongelooflijk dapper, en we weten hoe dat verzet met grof 
geweld is onderdrukt; en nóg zijn er landen te over waar mensen voor simpele daden van solidariteit 
of zelfs maar het delen van nieuws in de gevangenis komen, of erger. Groot respect voor wie zich 
daartegen teweerstelt, met gevaar voor eigen vrijheid of leven. 
 
Maar veel sluipender, en veel actueler voor ons, is het geleidelijk en bijna onmerkbaar uithollen van 
de moraal. Soms gebeurt dat sluipenderwijs: de toeslagenaffaire, door niemand gewild neem ik aan, 
maar door heel veel mensen samen tot stand gebracht, parlement, regering, ambtenaren, rechters 
zelfs, maar óók ‘het volk’ (wij dus) dat zo gek is op ‘keihard optreden’. En niemand had het inzicht, of 
het morele gezag, of de moed, om het echt aan te kaarten.  
 
Soms gebeurt dat ook in het volle licht van de openbaarheid, en dan gebeurt er nóg niets: de 
kinderen op Lesbos, de verhalen worden steeds schrijnender maar de politieke wil ontbreekt om er 
echt iets aan te doen. De duivel staat voor een kwaad dat niet door ons ontworpen is, maar waar we 
wel in meegesleurd worden; en tegelijk, niet voor een kracht waar we ons niet tegen kunnen 
verzetten. 
 

* * * 
 
Waarom begint Marcus ons te vertellen over die verzoeking van Jezus? Net na de doop nota bene, 
waar hij, solidair met anderen, een ritueel van vernieuwing ondergaat, komt hij in de woestijn, door 
de Geest nota bene, niet toevallig, maar dat moest zo. Veertig dagen in de woestijn, dat lijkt een 
kleine herhaling van de veertig jaar die Israël in de woestijn verbleef. Oók dat was een periode van 
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beproeving, leren waar je op moet vertrouwen, oefenen in gehoorzaamheid, in solidariteit, in trouw 
aan God en aan elkaar. Israël bezweek vaak voor de verleiding, liet zich populistisch opzwepen door 
mensen die óók leiding dachten te kunnen geven, liet zich wijsmaken dat ‘terug naar de slavernij’ 
een goed idee zou kunnen zijn, liet zich vertellen dat het beloofde land een illusie was, bleef maar 
zeuren over het onmiddellijke voorzien in alle wensen, eten en drinken.  
 
Jezus’ verzoekingen worden door Marcus niet genoemd. Andere evangelisten, Matteüs en Lucas, 
weten er meer van, en schrijven er drie op. 1. Van stenen brood maken, jezelf en je volgelingen 
voorzien van al het nodige, beloften van voorspoed. 2. Religieuze manipulatie, jezelf een uitver-
korene weten die alles kan maken, zelfs gevaarlijke dingen als van de tempel springen: de engelen 
zijn er speciaal voor jou, toch? En 3. de macht, absolute macht, nu meteen – alleen die kleine 
lettertjes: dat soort macht krijg je alleen door een knieval voor de duivel. 
 
Jezus weerstaat al die verleidingen, glansrijk. Hij wijst de duivel af, hij laat zich niet afleiden, hij 
draagt een boodschap bij zich, een verhaal: ‘Gods koningschap is nabijgekomen, keer je om en 
geloof dit goede nieuws’. Dat is zijn hele verhaal: het Rijk van God is er, het kan, het is geen illusie, 
dus doe het, maak het waar! Niets is in staat hem daarvan af te leiden. Eén mens blijft gefocust, 
rechtop, niet manipuleerbaar, niet omkoopbaar, niet bereid om zelfs onder druk en dreiging af te 
wijken van de weg naar dat visioen van recht en vrede. En niet bereid om slachtoffers te maken, 
hooguit zichzelf… Dat verhaal, dat lijdensverhaal ook, is het verhaal van deze veertig dagen. 
 
Wat is onze verleiding? Momenteel misschien wel, om vóór alles te focussen op dat wat we onmid-
dellijk willen: meer vrijheid, weer bezoek, winkels weer open, weer op reis. Als dat maar voor elkaar 
is! Natuurlijk, dat wil ik ook. Maar dan hebben we nog steeds de problemen van daarvoor, klimaat, 
en ongelijkheid (meer dan we hadden) en vluchtelingen en nog een paar van die dingen. Als we nou 
eens iets langere adem hebben, iets beter nog kijken naar de slachtoffers (zieken, ‘oom Hans’ en al 
die anderen niet vergeten! – maar ook schoolkinderen, ouderen, eenzamen) en iets minder klagen 
onder onze tijdelijke beperkingen.  
 
Jezus laat zien dat het kan. Je kunt als mens echt vrij leven, je hoeft geen slaaf te zijn van alles wat je 
van alle kanten wordt beloofd en voorgespiegeld. Je hoeft je niet aan te sluiten bij de grote groep 
van verongelijkten die alle schuld bij anderen neerleggen: de regering, de elite, de immigranten, de 
mensen die anders-dan-wij zijn, die hebben het gedaan, en wij zijn slachtoffer, en hebben recht op 
van alles en moeten vooral geen regels opgelegd krijgen. Vanuit die houding gaat het niks worden, 
gaat er nooit iets veranderen, dat wisten de profeten al en Jezus helemaal.  
 
Genoeg voor vandaag. We volgen Jezus op zijn weg. Laat dat ons bemoedigen, die Ene die ons in 
Gods naam voorging en de weg liet zien naar zijn toekomst. Amen.  
 


