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Verkondiging zondag 26 februari 2023       Invocabit 
De Schutse, Uithoorn      1e zondag van de veertigdagentijd 
 
ds. Joep Dubbink 
 
Schriftlezingen: Genesis 2:15-3:9 – Matteüs 4:1-11 
 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
Eva heeft het gedaan. Daar komt het toch op neer? Zij viel voor de verleiding en daarmee is de 
ellende begonnen – anders hadden we nog in het paradijs gewoond, toch? (gemompel…) 
 
Ik hoor het wel… Niet Eva, maar het verhaal over Eva heeft onnoemelijk 
veel schade aangericht: telkens weer is het tegen vrouwen gebruikt en dat 
begint al in de bijbel, als de schrijver van de 1e Timoteüsbrief eerst de 
vrouw voorhoudt dat ze na de man geschapen is (alsof zij daar wat aan kan 
doen, en dus blijkbaar de tweede viool moet spelen) en vervolgens keihard 
opmerkt: ‘niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods 
gebod.’ (1 Tim. 2:13-14). Dáár is wat mee gerechtvaardigd, qua achterstel-
ling van vrouwen… Levensgevaarlijk. Een boek dat probeert te ontrafelen 
waarom vrouwen overal in de geschiedenis in een achtergestelde rol 
terecht komen, heet niet voor niets De waarheid over Eva. Het staat op de 
ideeënlijst voor Bezinning en Verdieping voor komend seizoen… 
 
Je kunt het paradijsverhaal ook anders lezen, tegendraads. Eva voerde het 
eerste gesprek op deze aarde, met woord en wederwoord, en dat was 
meteen een theologisch gesprek: het ging over wie God is, en wie wij zijn. 
Zij werd verleid door de duivel himself, kon zij daar wat aan doen? Adam 
laat zich kennen als een meeloper, even schuldig als zijn vrouw maar zonder eigen ideeën en zonder 
initiatief. En als ze ter verantwoording worden geroepen, ja, dan schuift hij de schuld op zijn vrouw! 
Mooie vent, die Adam! 
 
Beide visies, waarvan ik de tweede overigens leuker vind dan de eerste, gaan uit van een historische 
Adam en Eva en van een eenmalig gebeuren, een ‘zondeval’ van het eerste mensenpaar: Eva at van 
de appel, en wij zitten met de gebakken peren… U begrijpt aan mijn grapje wel dat ik dat niet zo zie. 
 
Een eenmalig falen, een eenmalige fout die de hele mensheid zou hebben verdoemd, dat miskent de 
bedoeling van de verteller. Die bedoeling is volgens mij, om te vertellen over de mens en hoe die in 
elkaar zit. Hoe die – hoe wij dus! – zijn, in ons diepste wezen. Daarover gaan die hoofdstukken 2 tot 
en met 4 van het boek Genesis: vooral doorlezen tot het vierde hoofdstuk, niet alleen de boom en de 
verleiding, maar ook Kaïn die zijn broer Abel naar het leven staat. Daar valt voor het eerst het woord 
‘zonde’, als de mens zijn broeder (of zuster, dat komt ook geregeld voor) niet naast zich duldt maar 
uit de weg wil ruimen. Bijbelse antropologie, bijbelse leer over de mens, zo heeft iemand deze verha-
len eens genoemd. Geweldig rijke en diepe verhalen. Vandaag kunnen we alleen aandacht geven aan 
één element daaruit: het gebod, en het overtreden daarvan. De verleiding en het vallen voor die ver-
leiding. Want we lezen dit verhaal naast dat van Jezus in de woestijn, óók met de duivel, en ook met 
verleidingen. 
 
Maar wacht eens even, nu moet de sensitivity reader toch wel optreden, degene die aanstootgeven-
de elementen in de tekst opspoort. Eerst die vrouw, en nou de duivel! Dat kan helemaal niet. Dat is 
verontrustend voor kinderen, dat is discriminerend naar bepaalde wezens toe. Slangen worden 
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ermee gedemoniseerd, dat moet anders, waar is de correctielak…! Nee, laten we dat alsjeblieft niet 
doen. Niet met Roald Dahl’s verhalen, niet met goede literatuur, niet met de bijbel. Ja, soms schuurt 
het, soms strijkt het je tegen de haren in, maar laat dat gebeuren, ga ermee in debat, maar poets het 
niet weg. Gaan we dat doen, dan houden we een heel klein bijbeltje over dat nergens meer over 
gaat. Trouwens: heel Twitter scheldt elkaar verrot, vrouwelijke politici, politici van kleur, nog erger 
als je allebei bent, die worden continu uitgescholden voor heks of woorden die ik hier niet ga herha-
len, en wij gaan achter schurende teksten aan? Ja, de bijbel is soms incorrect. En ja, dat kan soms pijn 
doen. Maar ons soms ook hardhandig bewust maken van iets dat we moeten horen.  
 
Dit moest ik even kwijt, terug naar de duivel. Want er is nog een reden om de duivel niet weg te 
retoucheren uit het verhaal. We kunnen dat wel doen, maar daarmee veranderen we de realiteit niet 
mee. Dat er duivelse krachten werken, dat mensen bezeten kunnen zijn, dat er tastbaar kwaad is, dat 
poets je niet weg door de duivel uit zo’n verhaal te halen.  
 
Alleen, het lastige van de duivel als personage is, dat we het kwaad daarmee buiten de mens plaat-
sen. Of je het nou hebt over een persoonlijke figuur of een anonieme kracht, het duivelse, het kwaad, 
je plaatst het buiten jezelf, en je bent ervan af. Zo kunnen we onze goede bedoelingen redden. ‘O, ik 
wilde wel anders, maar het was sterker dan ik’. Zo maak je het jezelf te makkelijk. Vergis u niet, ik 
weet heus hoe dat voelt, dingen doen die je eigenlijk niet wilt, maar waar je je niet aan weet te ont-
trekken. Rot, maar het is geen excuus. Nergens in de bijbel kom ik tegen, dat iemand zich veront-
schuldigt, of verontschuldigd wordt, door te wijzen naar de macht van de duivel. Die macht bestaat 
er namelijk uit, dat wij ervoor vallen. Doen we dat niet, dan is het met zijn macht gedaan. En precies 
dat is het thema van deze veertigdagentijd: veranderen.  
 

* * * 
 
Hoe dat moet, dat horen we in de evangelielezing, want die heeft ons meer te bieden dan alleen 
algemene gedachten over kwaad en duivel. Matteüs spreekt heel precies, drie keer, scheepsrecht, 
over de drie grote verleidingen waaraan Jezus ten prooi had kunnen vallen. En die drie zijn er nog 
steeds. 
 
De eerste is brood. Brood staat voor voedsel en voor alles wat een mens nodig heeft. Jezus heeft 
honger, logisch na een tijd vasten, en de duivel (als verhaalfiguur, we volgen immers het verhaal), die 
pakt hem op wat hij denkt dat Jezus’ zwakke punt is, en da’s niet alleen honger. ‘Als je de Messias 
bent, de Zoon van God… dan verander je stenen in brood.’ De duivel stelt dus de zending van Jezus, 
zijn roeping, ter discussie. ‘Als je dat bent, dan…’ Hij vult dus in wat hij ziet als een godenzoon, een 
Messias, en wat nou het vervelende is: dat komt dicht bij ons beeld. Maar wat Jezus doet, is dat 
beeld stukje bij beetje ontmantelen. Laten zien dat een echte Messias anders is. 
 
Een beetje Messias, zegt de duivel, een beetje Zoon van God, moet toch de transsubstantiatie onder 
de knie hebben, het veranderen van materie. Stenen tot brood, dat soort werk. Kun je dat niet, wat 
stel je dan voor? Tover brood, voor jezelf tegen de honger, maar vooral ook om uit te delen: wat zou 
je niet kunnen doen, wat zou je jezelf niet populair kunnen maken, door de Grote Weldoener te zijn, 
verstrekker van alles wat een mens nodig heeft? 
 
Dat soort leiders willen we, die welvaart beloven. Steeds weer vallen we voor die verleiding, de leider 
die ons ‘brood en spelen’ belooft, die ons vertelt dat er niets hoeft te veranderen, dat hij wel oplos-
singen uit de hoge hoed zal toveren en onze levensstandaard beter wordt, veel beter win-win, én 
milieu en je portemonnee. 
 
Jezus weigert. En hij gebruikt een bijbelwoord. Tegen elke verleiding gebruikt hij een bijbelwoord, 
steeds uit Deuteronomium, het boek dat samenvat hoe een volk moet leven in het door God 
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beloofde land. Hier horen we: je leeft niet van brood alleen, maar van alle woord dat uitgaat uit Gods 
mond. Ik hoor daarin: je leeft van de belofte van God, die gaat over meer dan welvaart, meer dan 
inkomen, meer dan genoeg te eten – al hoort dat er zeker ook bij! Maar alleen gaan voor de leider 
die jouw inkomen verzekert, die jou materieel het best verzorgt, dat is een armetierige keuze, dat is 
niet voluit leven, dat is verleiding. Vroeg of laat vallen zulke leiders door de mand. 
 
Doet Jezus dan niks voor de mensen? Jazeker wel! Ook hij geeft ze in het evangelie brood. Maar dat 
is niet getoverd, dat is gedeeld! Dat gebeurt wanneer onder zijn leiding brood en vis gedeeld worden. 
Dat is een andere preek, maar het geheim ligt in het delen. 
 

* * * 
 
De tweede verleiding is die van de religie. Dat vind ik de lastigste om uit te leggen. Jezus wordt door 
de duivel neergezet op het randje van de tempel, en uitgedaagd om naar beneden te springen, en 
zich door engelen te laten opvangen. Want, zegt de duivel, het staat in de bijbel: ‘Engelen zullen je 
dragen!’ Wat zegt dat ons? 
 
Ten eerste: dat de duivel ook de bijbel kent, en weet hoe je ermee kunt manipuleren. Anders gezegd: 
een bijbeltekst is niet het eind van alle waarheid, de juiste tekst op het verkeerde moment is onwaar-
heid, en zomaar rekenen op goddelijke bescherming is een verwrongen manier van omgaan met God 
en geloof.  
 
Ik denk voor ons vooral aan de ideologieën die ons parten spelen, de ideologie die we niet zo vaak 
uitspreken, van ‘wij hebben het goed getroffen, wij zijn Gods own country of het nieuwe uitverkoren 
volk. Wij, de christenen, het westen (al valt dat helemaal niet meer samen) kunnen ons van alles 
veroorloven dat niet beschikbaar is voor anderen, want wij kunnen ons stiekem meer permitteren 
dan de rest van de wereld. Dat dat niet zo werkt is pijnlijk om te ontdekken.  
 
Hoe deed Jezus het zelf? Toen hij in het nauw kwam, toen riep hij niet om een legioen engelen om 
hem te redden, want waarom hij wel en zoveel anderen niet… Hij deed geen kwaad, hij onderging 
het kwaad, en zo overwon hij het. 
 

* * * 
 
De derde verleiding is het hoogtepunt. Op een hoge berg toont de duivel Jezus alle koninkrijken der 
wereld. ‘Al die macht is voor jou, alleen maar even voor mij knielen’. Hoe makkelijk kan het zijn? 
Waarom geen sluiproute naar de heerschappij nemen, niet de bocht afsnijden naar waar het toch om 
te doen is, dat alles en iedereen voor Jezus zal buigen? Moet je je soms niet even laten helpen door 
verkeerde vrienden, in zee gaan met niet helemaal koosjere partners, alleen voor het grote plaatje? 
Vrienden met Qatar voor het gas, zoete broodjes met Saoedi-Arabië voor de olie, mensenrechten, 
heel mooi maar even niet…? Je principes opzij zetten om de macht te bereiken, en dán zul je eens 
wat zien, dan ga je het natuurlijk goed doen? Denk het niet. 
 
Duivels dilemma? Niet voor Jezus. Hij betrekt dit marchanderen onmiddellijk op het eerste gebod: 
‘Alleen de Heer zul je aanbidden’. Dat is dus geen intolerant gebod, zo van ‘mijn god is beter dan de 
jouwe’, dat gaat over die God die toekomst en leven belooft, geboden geeft die het leven tot bloei 
brengen; en dat je daarvoor gaat, en niet voor iets anders.  
 
Uiteindelijk krijgt Jezus ‘alle macht’, zegt hij aan het eind van dit evangelie. Maar dan na het kruis, na 
zijn lijden en dood, als een geschenk van God, niet als iets wat hij oneigenlijk verkregen heeft.  
 

* * * 
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Wat Jezus consequent doet door drie keer ‘nee’ te zeggen, is 
niet in het frame van de duivel stappen en zichzelf als de 
uitverkoren leider, de Zoon van God, groter maken dan hij is. 
En daarmee zijn we weer terug bij het paradijsverhaal. Want 
we herinneren ons, wat de slang Eva voorhield: als je van 
deze vrucht eet, zullen jullie zijn als goden, die weet hebben 
van goed en kwaad. Die woorden zijn een extra preek waard, 
maar de kern is, hogerop willen komen, als goden zijn, méér 
dan mens te willen zijn. 
 
Als iemand dat had gekund, dan toch Jezus – alles wijst erop 

dat hij bijzonder was, meer-dan-menselijk. Hij had misschien toch wel stenen tot brood kunnen 
toveren, of zich kunnen laten redden door Gods hulp, of alle macht naar zich toetrekken… ‘Nee!’ zegt 
Jezus, dat kan niet.  
 
Er is alleen maar de weg van gehoorzaamheid, de weg van liefde, de weg van echt helemaal mens 
willen zijn, je beperkingen erkennen, je niet groter maken dan je bent (ook niet kleiner trouwens). 
Niet voor niets eindigde onze eerste lezing met die vraag van God aan de mens: Mens, waar ben je? 
De verteller moet hebben beseft dat die vraag meer inhoud had dan het verhaaltje, ‘achter welke 
struik in het paradijs heb je je verstopt’, dat die de vraag is voor ons mensen: de eeuwige vraag ‘waar 
ben je, waar ben je mee bezig, wie ben je eigenlijk’?  
 
Maar de menselijke hoogmoed zit hem, zit haar steeds in de weg: macht die je niet kunt hanteren, 
kennis die je verblindt. Bijna alles wat je ziet aan ellende, heel het kyrië-gebed en alles waar je zelf 
tegenaan loopt in je eigen leven, tekortkomingen van jezelf en misschien ook wel van anderen, draait 
daarom. Dat veranderen, is – ik zou bijna zeggen – verduiveld moeilijk. Dat het kan, dat mogen we 
blijven geloven. Het kan wanneer je dicht bij Jezus blijft, van hem leert, hem achterna gaat. Niet 
makkelijk, maar zo nodig, en geen mens kan daarbij gemist worden, ook jullie niet, ook ik niet. Amen.  
 
 

De dokwerker figureerde in het kinderverhaal 
als voorbeeld van een 'nee-zegger' 


