
 

Gemeente ontmoeting  nr.2 

Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 januari 2021 

Zaterdag 23 januari was het zover toen ging de verscherpte maatregelen in waar ik twee weken 
geleden al aan refereerde, de avondklok werd ingesteld. Na 21.00 uur mogen we niet meer zonder 
geldige reden naar buiten. Voor veel ouderen zal dit herineringen oproepen aan de ‘spertijd’. Tijdens  
de Tweede Wereldoorlog voerde de Duitse nazi-bezetter de 'spertijd' in. Van middernacht tot  
 ‘s ochtends vroeg mocht niemand op straat zijn. In Amsterdam ging de spertijd al om 20.00 uur 's 
avonds in. Ook al heeft het waarschijnlijk geen praktische gevolgen voor u het is wel weer een 
psychische belasting. Ik moet er eerlijkheidshalve wel bij zeggen dat ik ook wel geniet van de rust op 
straat na 21.00 uur. Zoals bij de eerste Ontmoetingen van dit jaar wordt ook nu weer de liturgie voor 
a.s. zondag vermeld. Wij hopen dan Heilig Avondmaal met elkaar te vieren ook al is het op afstand. In 
de bijlage treft u de preek aan van Anja Matser van zondag 17 januari zodat u die nog een rustig kunt 
nalezen. Ook willen wij u op de hoogte houden over wat er besproken wordt in het moderamen. 
 
Op verhaal komen bij God 
Toen onze dochter Jedidja vroeger thuis kwam van school, dan riep ze al aan het begin van de straat: 
‘mamma, mamma’. Zij wilde haar verhaal kwijt, vertellen over wat ze meegemaakt had. En stel dat 
mijn vrouw niet thuis was, dan kon ze de sleutel van het huis nog wel ophalen bij de overburen, kon 
ze te eten en te drinken nemen wat op tafel klaar stond, maar in wezen was dat voor haar nog geen 
thuiskomen. Thuiskomen doe je pas als je jouw verhaal kwijt kunt. In wezen is het zo ook bij God, 
God houdt van verhalen en Hij staat al op de uitkijk om verhalen van mensen in te zamelen. Niet 
alleen goede verhalen, ook verhalen van verdriet en pijn. En als er bij het vertellen van zo’n verhaal 
tranen vloeien dan zegt God: ‘die tranen  van je die vang Ik op en die bewaar Ik’. God verzamelt niet 
alleen onze verhalen in, Hij verzamelt ook onze tranen in volgens onderstaande tekst. Is dat geen 
troostrijke gedachten?   
«Mijn omzwervingen hebt Gij te boek gesteld, doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek?»  
Ps.56:9   
Bij God mogen wij met al onze verhalen thuis komen, alleen dan kan een mens echt ‘op verhaal 
komen’. 
 
Ds. Carel ter Linden 
Het ‘op verhaal komen bij God’ is dat ook niet wat Carel ter Linden bedoelt als hij zegt (EW, 
november 2020): ‘Wat in Bijbelse verhalen staat, heeft altijd zin’. ‘Elk woord dat er staat, staat er niet 
voor niets’. Hoe mensen die woorden opvatten en interpreteren en wat zij er vervolgens mee doen is 
een tweede. Ik denk dat wij voor dat laatste elkaar de ruimte moeten geven. Niet voor niets staat er 
in de Bijbel ‘samen met alle heiligen zul je in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en 
hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij 
vervuld wordt tot alle volheid Gods (Ef. 3:18-19). God is altijd groter dan wij denken. Ik schrijf dit naar 
aanleiding van wat er stond in de kersteditie van Ontmoetingen in ‘van de redactie’. Wat Wim 
Kleijbeuker daar schrijft is zijn mening en hoe hij woorden interpreteert. Wat ik en andere collega’s 
verkondigen op zondagen en bij andere gelegenheden zijn onze interpretaties van de woorden uit de 
Schriften zoals die ons zijn overgeleverd. U kunt die verkondigingen beamen of naast u neerleggen of 
(het liefst) onderzoeken. Belangrijk is daarbij dat we elkaar de ruimte geven. Zo schreef Toos Sluijter 
mij naar aanleiding van het stukje van Wim Kleijbeuker: ‘Gelukkig ben ik bekend met de boeken van 



Ds.C ter Linden dus kan ik er op een andere manier naar kijken, en weet wat er werkelijk geschreven 
staat. Ik ben blij dat ik met hem kan zeggen: "Ik heb het nodige van het geloof losgelaten. U noemt 
dat slijtage, ik noem het ontwikkeling. Dat is ook een mooi woord in dit verband. Er zijn wikkels 
afgedaan”. Zo verwoordt Carel ter Linden op unieke wijze zijn geloof nu. Laten we op zo’n  manier 
met elkaar het geloofsgesprek blijven voeren, ieder vanuit zijn of haar eigen beleving en 
interpretatie. Want God is uniek en de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat brengt ons 
samen, om samen iets meer te gaan begrijpen wie God voor ons wil zijn. Zijn Naam is niet voor niets: 
‘Ik ben die Ik zal blijken te zijn’.  Laten we vanuit die liefde met elkaar in gesprek blijven over wie God 
voor ons wil zijn.   
 
Een compleet mislukte dag... 
Soms heb je zo'n dag. Alles gaat mis. Je voelt je miserabel, en andere mensen kunnen je niet helpen. 
Soms maken ze het zelfs erger. Wat doe je dan? Moet je wel iets doen, of kun je maar beter gewoon 
wachten op morgen, in de hoop dat het dan beter is? Hierover is een gedicht geschreven die ik u niet 
wil onthouden: 
 
Mijn gesloten grenzen, mijn kortzichtigheid 
breng ik hier voor u  
maak ze tot een ruimte, eeuwig trouwe God. 
 
Heel mijn zwakke onmacht, al wat mij verlamt, 
breng ik hier voor u 
maak het tot een sterkte, eeuwig trouwe God 
 
Kwijtgeraakt vertrouwen, al mijn angst en vrees, 
breng ik hier voor u, 
maak het tot verlangen, eeuwig trouwe God 
 
Ook mijn diepe smachten, naar geborgenheid 
breng ik hier voor u 
draag mij in uw handen, eeuwig trouwe God 
 
Peter Feenstra (naar een tekst van Eugen Eckert) 
 

 
 
 



Veertigdagentijd 
Op woensdag 17 februari a.s. begint de Veertigdagentijd. Dat betekent nog een kleine 5 weken om u 
voor te bereiden. De PKN biedt u de mogelijkheid om gratis een veertigdagentijdkalender te krijgen. 
Deze kalender kan u helpen om stil te staan bij de komende periode van bezinning op weg naar 
Pasen, ook al zal die hoogstwaarschijnlijk heel anders zijn dan we gewend zijn. 
 
De veertigdagentijdkalender 2021 ‘Ik ben er voor jou’ daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg 
naar Pasen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, 
bijvoorbeeld door te vasten van snoep, alcohol of vlees.  
 
Eén gratis exemplaar aanvragen kan via: petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender.

 

Pastoraat                                                                                                                                                             
Onze pastorale medewerkers proberen zoveel mogelijk telefonisch contact te houden met onze 
gemeenteleden. De contactgegevens zijn:                                                                                                         
mw. Annelies Bakker-van de Ven, annelies.j.bakker@gmail.com                                 06-411 908 11                     
mw. Corrie Hekman-Opmeer, corriehekman@hotmail.com          610 15 47 of  06-819 499 78     
mw. Jacomien Verschoor-Viergever, jacomienverschoor@upcmail.nl 645 08 33 of 06-308 639 12 

Lief en leed 
Mw. A. Bruining-Kooiman (Willem Schippersweg 23) is ontslagen uit het ziekenhuis. Zij was even 
weer thuis maar is afgelopen vrijdag 22 januari naar de Lindonk gebracht voor revalidatie. Voor 
hoelang weten we nog niet. Ze was zo blij om weer thuis te zijn en haar man ook, en dan moet ze 
toch weer weg. Dhr. P. Bruining snapt het allemaal niet meer en kan eigenlijk niet alleen meer thuis 
zijn. Hij mag gelukkig wel op maandag, woensdag en vrijdag naar de dagopvang. Het is voor deze 
mensen moeilijk om op zo’n manier oud te moeten worden. Dat geldt ook voor dhr. E. en mw. H. 
Miedema, zij verblijft noodgedwongen in De Blije Borgh (Gerard Alewijnsstraat 18, HIA) en hij woont 
alleen (Sophia Promenade 125 HIA).   Hij mag nu in verband met corona niet bij haar op bezoek en is 
het contact beperkt tot alléén telefonisch contact. U voelt hopelijk wel aan hoe schrijnend dit is voor 
beiden. Zo weer enkele namen om aan te denken in uw gebeden. Ook zijn er die niet genoemd willen 
worden maar kent u ze denk aan ze en stuur een keer een kaartje ter bemoediging. 
 
Verslag moderamenvergadering 27 januari 2021 
Het preekrooster 2021 is bijna rond maar voor twee zondagen moet nog een gastpredikant worden 
gevraagd.  Dank aan Wim Los, onze preekvoorziener, voor de invulling van het preekrooster.  
Met ingang van dit jaar zijn Jacomien Verschoor, Piet Visser en Cees van Breugel aftredend. 
Helaas is er nog geen opvolger(ster) voor Jacomien. Piet zal als diaconaal medewerker actief blijven 
in de diaconie zoals het 40 dagen spaardoel project voor MercyShips. Zijn taak is door Gerda van Lien 
overgenomen en zij is ook aangesteld als diaconaal medewerkster. De taak van Cees als voorzitter 
van het College Kerkrentmeesters zal door Jaap Zeilmaker worden overgenomen. 
De bevestiging en afscheid van de ambtsdragers zal op een later tijdstip plaats vinden. 
Het kerkelijk bureau is gesloten ivm de avondklok. Per mail kunt u hen wel bereiken. 



 
Diaconie 
Al jaren houden wij in de 40 dagen tijd de actie met de paasdoosjes. Dit jaar zullen er geen doosjes 
uitgedeeld worden maar een bouwplaat voor een schip. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de 
stichting Mercyships. Een prachtige organisatie, die met ziekenhuisschepen gratis medische hulp 
verstrekt aan de allerarmsten. Omdat ieder mens kostbaar is! Door de armoede in Afrika hebben veel 
mensen geen toegang tot medische zorg. Of het is voor hen niet te betalen. Elk jaar sterven maar 
liefst zeventien miljoen mensen omdat ze geen medische hulp krijgen! MercyShips helpt bij de meest 
voorkomende misvorminge, ziekten en kwalen. Een operatie geeft kinderen en volwassenen een 
nieuw gezicht, kinderen de mogelijkheid om zelf te lopen, mannen en vrouwen de kans om weer zelf 
hun brood te verdienen en… mensen hun glimlach terug omdat ze hoop hebben. Een operatie 
verandert levens! Ook geeft Mercy Ships trainingen aan de lokale bevolking om kennis over te 
dragen. Iedereen aan boord is vrijwilliger, van machinist tot chirurg, van schoonmaker tot kapitein, 
van kok tot tandartsassistente.  Momenteel ligt het ziekenhuisschip, de Africa Mercy, in Tenerife voor 
onderhoud. Het is de bedoeling dat er in 2021 een nieuw schip bijkomt, zodat nog meer levens gered 
kunnen worden. Wij zullen in de komende brieven hieraan meer aandacht geven.  

 
 
 
De liturgie voor zondag 31 januari is als volgt: 
 
Openingspsalm: psalm 111:1 en 2 
Votum en groet 
vervolg Psalm 111: 6 
Gebed om ontferming` 
Glorialied: Lied 512: 1,2,3 en 7 
Inleiding + gesprek kinderen 
DIENST VAN HET WOORD 
1ste Schriftlezing: Deut. 18:15-20 
Luisteren: Lied 726: 2 en 6  
2de Schriftlezing: Marcus 1: 21-28 (NBG) 
Lied 215: 1 + 2 coupletten (alternatieve tekst) 
Verkondiging 
Lied 313:1  
MAALTIJD VAN DE HEER 
Uitnodiging 
Tafelgebed deel1: 
Luisteren: heilig, heilig, heilig… 
Tafelgebed deel 2: 
Gebed om de Heilige Geest: 
Uitspreken van de INSTELLINGSWOORDEN 
Einde van de maaltijd luisteren wij naar: Lied 381: 6  
GEBED   
Collectes:  
Slotlied: Gez. 461 
ZEGEN 
 
 
 
 
 
 



Collectes / kerkelijke bijdragen 
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven voor de kerk en de wereld (=diaconaat). 
Wilt u alstublieft blijven geven door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. 
Het hoeven geen grote bedragen te zijn, elke euro is er één! Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk. 
Kerk  NL33 INGB 0000 2073 94 ten name van 
  Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt 
Diaconie NL55 INGB 0000 1931 27 ten name van 
  Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afsluiting 
Ik wil deze tweede Ontmoetingsbrief van 2021 afsluiten met een gebed dat ik vond bij steunpunt 
kerkenwerk:  
 
Here Jezus, U reisde door steden en dorpen en "genas elke kwaal en ziekte ". 
Op Uw bevel werden de zieken genezen. 
Kom ons nu te hulp, midden in de wereldwijde verspreiding van het coronavirus,  
opdat we de helende liefde van U mogen ervaren. 
Genees degenen die ziek zijn van het virus. 
Mogen ze hun kracht en gezondheid herwinnen door kwalitatieve, goede medische zorg. 
Genees ons van onze angst, die de naties en landen verhindert samen te werken 
en buren verhindert elkaar te helpen. 
Genees ons van onze trots, die ons onze eigen onkwetsbaarheid laat claimen 
voor een ziekte die geen grenzen kent. 
Here Jezus, genezer van allen, blijf bij ons in deze tijd van onzekerheid en verdriet. 
Wees bij de families van degenen die ziek zijn of zijn gestorven.  
En als ze zich zorgen maken en rouwen, bescherm hen voor de ziekte en de wanhoop.  
Mogen ze Uw vrede kennen. 
Wees bij de artsen, verpleegsters, onderzoekers en alle medische professionals die willen genezen, 
getroffenen helpen en zichzelf in een risicovolle positie plaatsen. 
Mogen zij Uw bescherming en vrede kennen. 
Wees bij de leiders van alle naties. 
Geef hen een vooruitziende blik om naar liefde en waarheid te handelen voor het welzijn van alle 
mensen voor wie ze dienen te zorgen. 
Geef ze de wijsheid om te investeren in lange termijn oplossingen die helpen ons voor te bereiden of 
toekomstige uitbraken voorkomen. 
Mogen zij Uw vrede kennen, terwijl zij samenwerken om dit op aarde te bewerkstelligen. 
Of we nu in binnen- of buitenland zijn, omringd door veel mensen die aan deze ziekte lijden of 
slechts enkelen, Here Jezus, blijf bij ons wanneer wij verdragen en rouwen, volharden en 
voorbereiden. In plaats van onze angst, geef ons Uw vrede. Here Jezus, genees ons. 
 
 
 
 
 
 
 



En voor de kinderen het volgende gebedje: 
 
Vrede 
Het lijkt wel alsof er overal in de wereld narigheid is. 
Mensen zijn boos en vol haat; 
ze maken oorlog en veel ruzie. 
Dat kan en mag zo niet doorgaan. 
Waarom kunnen ze niet gewoon ophouden met al dat vechten? 
God, help ons, om vrede te maken in de wereld. 
Geef ons de kracht om aardig en liefdevol te zijn. 
Opdat er vrede komt, hier en overal. 
Amen. 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser   Metha van der Net, voorzitter 
 
 
 
 
 
Rond de erediensten 
Zondag 17 januari heeft mijn vrouw Anja Matser het met ons gehad over de verzoeking in de 
woestijn.   
 

 
Preek van 17 januari 2021 door Anja Matser 
Mattheus 4, Verzoeking in de woestijn 
 
De doop als inauguratie van Jezus. 
Het is een zo actuele gebeurtenis in deze tijd… 
Daar staat Jezus, aan de oever van de Jordaan… 
Het begin van zijn bediening.  
Géén machtigen en vorsten zijn daar aanwezig. 
Hij staat daar temidden van zijn volk om zich te laten dopen, om onder te gaan in het water… om zo 
één te worden met zijn mensen. 
En als Johannes hem probeert tegen te houden klinkt daar het eerste woord dat we publiekelijk 
horen uit de mond van Jezus: … laat mij thans geworden want aldus betaamt het ons alle 
gerechtigheid te vervullen… 
Gerechtigheid, dat prachtige woord wat zo belangrijk is in de Bijbel.  
Dat woord gerechtigheid loopt als een rode draad door de hele Bijbel heen en ook door het Evangelie 
van Mattheüs. 
Bij Mattheüs staat het Koninkrijk van God centraal en in dat koninkrijk moet gerechtigheid gedaan 
worden. 
Koningschap en gerechtigheid horen ook onlosmakelijk bij elkaar. 
Een ware koning is een koning die gerechtigheid doet en dan gaat het er daarbij niet om dat dit een 
koning is die zich precies aan de regeltjes houdt.. 
Nee, ware gerechtigheid doen in de Bijbel betekent: recht doen aan allen die in de knel zitten, 
omzien naar de armen en de ellendigen, de weduwen en de wezen. 
Mensen weer in de vrijheid zetten. 
Want gerechtigheid en bevrijding, die twee horen bij elkaar. 
Dat is ook wat God doet als Híj gerechtigheid doet: Hij wil ons mensen in de vrijheid zetten. Vrije 
levensruimte geven op deze aard. 



Daarom treedt hij op voor de rechtelozen op deze wereld, in onze samenleving, voor al die mensen 
die geen plek krijgen op deze aarde. 
Ten diepste houdt gerechtigheid in ‘dat God als Richter optreedt ten behoeve van al die rechteloze 
en vergeten mensen’. 
Gerechtigheid is een heel diep woord in de Bijbel, en gaat zo anders dan wij gewend zijn. 
Niet de machthebbers en de groten van deze aarde komen in het zicht als het om gerechtigheid gaat, 
maar juist degenen die géén macht hebben, géén aanzien… 
Zoals Maria zong in haar lofzang… Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij 
verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen 
wegzonden… 
 
En als Jezus dan zegt… Ik kom om deze gerechtigheid te vervullen, vol te maken… 
Dan komt hij om aan díe gerechtigheid handen en voeten te geven.  
Hij komt om het waar te maken dat al die rechteloze en vergeten mensen weer levensruimte krijgen. 
Daarom staat hij daar in dat doopwater, hij maakt zich één met al die mensen… 
Ook met u, met jou en met mij. 
En het gevolg daarvan is dat Jezus wordt weggeleid naar de woestijn – omhooggevoerd staat er 
eigenlijk -om verzocht te worden door de duivel. 
Een soort anti-climax… 
Nog met die stem uit de hemelen in zijn oren – deze is mijn geliefde zoon in wie Ik mijn welbehagen 
heb, wordt Jezus door de Geest omhooggevoerd in de woestijn om verzocht te worden door de 
duivel. 
Géén triomftocht die volgt op die stem uit de hemel die zou bekrachtigen dat hij de geliefde zoon is… 
Want zo gaat het toch bij wereldleiders. 
Na hun inauguratie volgen er toespraken met duizenden aanhangers die hen toejuichen. 
Triomftochten door steden en staten…  
Zo niet bij Jezus… 
Voor hem geen triomftocht, geen juichende menigte. 
Hij gaat de woestijn in, de plaats van de eenzaamheid… - om verzocht te worden door de duivel… 
Verzoeken, we zouden het beter kunnen vertalen met beproeven of nog beter: ergens doorheen 
gaan. 
God verzoekt niet, niet daar in de woestijn en ook niet in onze levens. 
Soms gaan we wél ergens doorheen… om op een andere manier tevoorschijn te komen. 
Hier in de woestijn moet en zal tevoorschijn komen wie Jezus is. 
Veertig dagen moet Jezus daarvoor in de woestijn zijn…  
Veertig, het getal van de beproeving. 
Veertig jaren moest het volk Israël door de woestijn dwalen voor ze het Beloofde Land binnen 
konden gaan. 
Zoals dat volk de woestijn in werd geleid zo gaat ook die zóón van dat volk de woestijn in. 
We zouden kunnen zeggen: in die veertig dagen woestijn krijgt Jezus in geconcentreerde vorm die 
veertig jaar van Israël… 
Als zoon van dat volk, als die geliefde Zoon moet hij daar doorheen zoals zijn volk daar doorheen is 
gegaan. 
En nu wordt er weleens gezegd: ja Jezus ging wel de woestijn in maar eigenlijk stelde dat niet zoveel 
voor. Hij wist al bij voorbaat wat de uitslag zou worden.  
Hij was immers de zoon van God? 
Maar zo was het niet! 
Jezus was en is waarlijk mens en het was een reële test voor hem om hier doorheen te komen.  
Een test om te laten zien dat hij inderdaad gekomen is om alle gerechtigheid te vervullen – vol te 
maken. 
Daar staat Jezus dan, in die woestijn, als de geliefde, als die ware mens… 
En dan na veertig dagen en nachten vasten komt de verzoeker… 
En hij haakt heel listig in op wat er gezegd is bij de doop, door die stem die klonk uit de hemel… Dit is 
mijn zoon, de geliefde, in hem heb Ik mijn welbehagen… 



En de tegenstander haakt daar op in met de woorden… ‘Als je dan de Zoon van God bent…, die 
geliefde… 
En weet u wat nu zo mooi is en ook zo opvallend… 
Toen dat volk in de woestijn was waren daar die woorden van God uit het boek Deuteronomium –  
En het is zo prachtig dat nu hij, die zoon van dat volk in de woestijn staat, juist woorden uit datzelfde 
boek gebruikt om de satan, de tegenstander te pareren – we hebben met elkaar deze woorden 
gelezen. 
Drie beproevingen en driemaal gebruikt Jezus het boek Deuteronomium om de tegenstander te laten 
weten dat hij leeft vanuit datzelfde boek als dat volk in de woestijn. 
Als je dan die geliefde Zoon bent…. Maak van deze stenen brood… 
Maar Jezus, hij is niet gekomen om zichzélf te verzadigen. 
Integendeel, als we verder lezen in het evangelie dan zal hij brood vermenigvuldigen voor zijn 
mensen. 
Daartoe is hij gekomen: om hen te verzadigen die hongeren naar gerechtigheid. 
Ook bij de tweede verzoeking klinkt het weer… Als je dan Gods zoon bent… 
En daar neemt de tegenstander Jezus mee naar de heilige stad Jeruzalem, naar het middelpunt van 
die stad, de tempel en nog verder, naar het dak van de tempel. 
Jeruzalem, de stad van God, de tempel… plaats waar je God kunt ontmoeten. 
Een plaats waar je een beroep kunt doen op God… 
En daar speelt de satan op in…  
Je weet toch zegt hij wat er staat in Psalm 91…  
Aan zijn engelen zal Hij over jou bevelen, en op handen zullen zij je dragen opdat jij je voet niet aan 
een steen stoot… 
De tegenstander kent de Woorden van God ook… 
Spring maar, zegt hij… laat je maar vallen. 
Je kent toch de Schriften net als ik die ken? 
Dan weet je toch dat God zijn engelen zal sturen om je op te vangen, dat geen onheil je zal 
overkomen zoals de Psalmdichter dat zingt in Psalm 91. 
Maar, de weg die Jezus moet gaan, zal niet de weg zijn waarbij hij op handen van engelen wordt 
gedragen…  
Hij is gekomen om die gerechtigheid van zijn God vol te maken… 
Om er te zijn voor al die mensen die uit de boot vallen, die niet gezien worden, de armen en de 
verdrukten, mensen aan de rand van de maatschappij. 
Opnieuw beroept Jezus zich op Deuteronomium… U zult de Heer, uw God niet verzoeken…(6,16). 
 
En dan komt de laatste verzoeking. 
Jezus wordt door de duivel meegenomen op een hoge berg. 
Eerst op het dak van de tempel en nu nog verder omhoog. 
En daar, daar komt de ultieme verzoeking… ‘je kunt alle koninkrijken van de wereld krijgen’, zegt de 
tegenstander, ‘alleen dan wel even voor mij knielen en mij aanbidden’. 
Bij dat voorstel kan de tegenstander zo gauw geen Bijbeltekst ophoesten. 
En logisch, want hier past geen enkel woord van God bij! 
Hier wordt een voorstel gedaan, wat lijnrecht staat op elk woord uit de Bijbel. 
Daar staan ze, samen op die hoge berg. 
Al die koninkrijken der aarde, zo ver het oog reikt en nog verder. 
Aan het einde van het evangelie komt deze hoge berg weer terug. 
Dan staat Jezus weer op een hoge berg, samen met zijn discipelen en daar zegt hij… ‘Mij is gegeven 
alle macht…’.  
Let op… ‘gegeven’ staat er.  
Wat Jezus hier bij deze laatste verzoeking voorgesteld krijgt van de satan, dat ontvangt hij aan het 
einde van het evangelie. 
Mij is gegeven alle macht – gegeven! 
Daar, toen heeft hij het gekregen uit handen van zijn vader. 
Hij heeft die macht niet gegrepen – zoals de duivel het hem hier voorstelt.  



En juist daaróm, omdat hij het niet gegrepen heeft, zegt God aan het einde van het evangelie: ‘aan 
hem, die Zoon van mij, kan ik die macht toevertrouwen. 
Aan die zoon die tot aan het einde, tot over het einde mijn gerechtigheid wáár gemaakt heeft… 
Hij wordt geen machtsmisbruiker, geen machthébber. 
Bij hem is die macht meer dan veilig’.  
En daarom grijpt Jezus hier, bij deze laatste verzoeking niet naar de macht maar komt hij opnieuw 
met een woord uit Deuteronomium… ‘je zult de Heer, je God aanbidden en alleen Hem vereren’! 
En dan weet de tegenstander… ik krijg geen vat op hem, ik moet hem laten gaan, want God en déze 
zoon, die kan ik niet tegen elkaar uitspelen, zelfs niet op deze zeer hoge berg… 
Deze zoon, hij is zo vol van de woorden van zijn God… daar is hij niet vanaf te brengen. 
Toen dat volk in de woestijn was, toen gingen ze onderuit. 
Ook zij kregen beproevingen – het water uit de rots, het gouden kalf… ze verloren hun God uit het 
oog. 
En nu staat hier in de woestijn de zóón van dat volk en nu moet de tegenstander ondervinden: deze 
zóón, hij gaat niet onderuit. 
Ten langen leste zal alle onrecht, alle kwaad op hem stuklopen. 
Wat was het doel nu van de satan met al deze aanvallen? 
De satan wilde van Jezus een koning maken zoals er zoveel zijn… 
Koningen en machthebbers die van stenen brood maken, alleen ten behoeve van zichzelf…  
Die van het dak van de tempel springen om hun onderdanen te laten zien wie ze wel niet zijn. 
Die maar al te gemakkelijk een knieval maken om koninkrijken in handen te krijgen… 
Maar zo’n koning, zo’n machthebber wil en kan Jezus niet zijn. 
Jezus wil geen koning zijn die in een mooi paleis of een wit huis ver weg van de mensen zijn 
luxeleventje kan leiden. 
Juist niet! 
Jezus wil bij zijn mensen zijn; dat was zijn missie hier op aarde.  
En al die verzoekingen waren erop gericht om hem bij de mensen vandáán te halen. 
Om van hem een ‘geval apart’ te maken. 
Iemand die ver boven de ‘gewone man’ staat.  
Maar dat is niet waar Jezus op uit was, hij wilde geen macht hebben hier op aarde. 
Jezus wil maar één ding: mens zijn zoals u, jij en ik. 
Mens met de mensen… 
Altijd komt weer die vraag: kon Jezus alles? 
Eén ding kon hij niet: hij kon niet toveren…. 
Maar wat hij wel kon en deed: hij werd mens met ons mensen, hij kwam in ons menselijk bestaan, in 
al onze pijn, al ons verdriet, al onze zorgen.  
Hij werd onze naaste… 
En hoe mooi is dat: voor al die mensen die het gevoel hebben: ik heb geen mens… 
En dan staat daar in de woestijn Jezus… en hij houdt het vol. 
Omdat hij maar één doel voor ogen heeft: hij wil uw naaste zijn.  
Daar aan het einde van het evangelie op die berg klinken de woorden van Jezus: ‘zie ik ben met u al 
de dagen tot aan de voleinding’ – tot aan het einde en tot óver het einde. 
Zolang houdt hij het vol om met ons te zijn – met u, met jou en met mij. 
Eén doel had hij voor ogen: sámen met zijn mensen, met u, met jou, met mij de weg gaan tot het 
einde, tot over het einde…  
Om ons allen mee te nemen -  niemand uitgezonderd tot over dood en graf heen. 
En hoe kan het dan ook anders dat God tegen déze zoon zegt: Aan jou geef ik alle macht, bij jou is 
deze veilig… jou zal Ik verzadigen met lengte van dagen en jou zal Ik mijn heil doen zien..  
AMEN 
 
 
 
 


