Don Bosco

Bezinning 36: Jezus’ bekoringen1
Matteüs 4, 1-11 = 1° vastenzondag in het A-jaar
Het Woord
Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef
gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. Nu
kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in
broden te veranderen’. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet
van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God”’.
Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste punt van de
tempel. Hij zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat
geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet
niet zult stoten aan een steen”’. Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God,
niet op de proef”’.
De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken
van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U voor mij neervalt en mij
aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen Hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer,
uw God, vereer alleen Hem”’. Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen
om voor Hem te zorgen.
Een woord bij het Woord
De duivel gaat steeds verder in de bekoringen. Eerst blijft hij ter plaatse in de woestijn veranderen,
dan brengt hij Jezus op de dakrand van de tempel en tenslotte op een hoge berg, vanwaar Jezus alle
rijken van de wereld kan overschouwen. Enerzijds is er het godsdienstige element (de tempel),
anderzijds het wereldse (voedsel en politieke macht). Door Jezus op de dakrand van de tempel te
brengen, bekoort hij Jezus om boven God te gaan staan. Driemaal verwijst Jezus naar woorden van
God uit Deuteronomium. Hij steunt dus niet op zichzelf, kiest niet voor zijn eigen ego, maar wijst
van zich weg naar zijn Vader.
Éénmaal gebruikt Jezus zijn eigen woorden: ‘Ga weg, Satan!’ Hoeveel maal heeft Jezus tot op het
kruis toe deze woorden gedacht en uitgesproken? Hij zegt met eigen woorden resoluut en op een
gebiedende wijze neen aan het kwade en stuurt Satan, de ‘chef’ van alle duivelen, weg. Verderop in
het evangelie zal Hij nogmaals die woorden herhalen, als Petrus Hem wil afhouden van zijn lijden
en dood (Matteüs 16, 23). Petrus wil Hem, net zoals de duivel, afhouden van het ware
Messiasschap, namelijk in het spoor van de lijdende dienaar in Jesaja 52, 13 – 53, 12.
De duivel spreekt Jezus aan op zijn ultieme roeping, die Hij ontving bij zijn doopsel in de Jordaan,
namelijk Zoon van God zijn. Omdat Jezus ook ten volle mens was, kende Hij de bekoringen om dat
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Zoonschap voor zichzelf en zijn eigen grootheid te gebruiken. Maar Hij weigerde pertinent en
steunde op zijn Vader en diens Woorden.
De drie bekoringen corresponderen met de drie geloften van de religieuzen. We beloven arm,
gehoorzaam en kuis te leven. Het is een drievoudig ‘neen’ omwille van het éne ‘ja’: God dienen.
Wie zo leeft, of liever, in de mate dat we zo leven, komen de engelen bij ons en bedienen ons. Ze
bedienen ons met de goddelijke vrijheid en de goddelijke vreugde.
Het Woord in mijn leven
Welke van de drie bekoringen zou je tijdens deze vasten best het meeste aanpakken? Wat betekent
‘vasten’ voor jou? Steun je in jouw strijd tegen het kwade op het Woord van God? Kies je er
voldoende diep voor ‘neen’ te zeggen en te doen omtrent het kwade? Brengt jouw geloof je tot
hoogmoed (denken beter te zijn dan niet-christenen) of tot dienst aan God en mensen?
Bidden met het Woord
Vader,
Gij kent ons helemaal,
ook onze geneigdheid tot het kwade.
Leid ons binnen in onze innerlijke woestijn,
maar geef ons ook uw Geest om ons te begeleiden.
Spreek uw bevrijdend woord tot ons.
Geef dat we U niet uitdagend op de proef stellen.
Help ons voor U neer te knielen en U alleen te dienen.
Begeleid ons bij ons vasten op weg naar Pasen. Amen.
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