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Meditaties: Deze meditatie staat ook online op https://youtu.be/I4D2m4rW_vk 
 
Jezus in de woestijn 
Meditatie door Gijs Bleijenberg (proponent) m.m.v. ds Jelle Brouwer (Mechelen-Noord) 
 
Welkom en bemoediging 
Geliefde broeders en zusters, 
Op deze eerste zondag van de 40-dagentijd heet ik u van harte welkom in deze onlinedienst.  
Laten we stil worden voor God, die we kunnen vinden in de stilte. 
 

(stilte) 
 

Wij belijden dat onze hulp is in de Naam van de Heer.  
Die hemel en aarde gemaakt heeft en  
die niet loslaat wat Zijn hand ooit is begonnen. Amen. 
 
Lied: Zomaar een dak boven wat hoofden (NLB 276) 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat, 
muren van huid, ramen als ogen, 
speuren naar hoop en dageraad, 
huis dat een levend lichaam wordt, 
als wij er binnen gaan, 
om recht voor God te staan. 
 
2. Woorden van ver vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid, 
namen voor Hem, dromen, signalen, 
diep uit de wereld aangewaaid, 
monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort, 
Gods vrij en lichtend woord. 

3. Tafel van Een brood om te weten, 
dat wij elkaar gegeven zijn, 
wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim, 
breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood even verrijzenis. 

 
Inleiding op de Veertigdagentijd 
Vandaag is het de eerste zondag in de Veertigdagentijd. Dat wil zeggen dat we aftellen naar 
Pasen. Het oudste feest dat wordt gevierd in de kerk en waar het in de kerk om gaat, namelijk 
de opstanding van Christus. 
 

Het getal 40 wordt in de Bijbel gebruikt als een periode van voorbereiding of bezinning. Het 
volk zwierf 40 jaar door de woestijn om zich voor te bereiden op de aankomst in het beloofde 
land. En vandaag staan we stil bij Jezus. Hij verbleef 40 dagen in de woestijn om beproefd te 
worden.  
In de Veertigdagentijd zal er vanuit de verschillende gemeentes mensen worden gevraagd hoe 
zij zich bezinnen de komende weken. 
 

Bezinning over de Veertigdagentijd door Nathalia Nafarin (Mechelen-Zuid) 
Tijdens de Veertigdagentijd voel ik mij prima. Ik vast zo dat andere mensen het niet merken. 
En in mijn dagelijks leven thuis gewoon. Bij het vasten in de Veertigdagentijd bepaal ik zelf 
waarin ik vast. Ik denk dat ik dit jaar ga vasten om meer geduld te hebben voor iedereen. Om 
me niet gemakkelijk op te jagen en om niet gemakkelijk boos te maken. Ik hoop dat God mij 
helpt en mij bijstaat in de vastentijd. 
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Lied: In de woestijn (Elly en Rikkert) 
Hier ben ik dan in de woestijn 
Tijd om alleen met U te zijn 
Tijd om de schitter en de schijn 
Van deze wereld te verlaten 
Zoals Elia indertijd 
Toen hij gevoed werd door de raven 
Zo mag ik mij aan U laven 
U sterkt mij voor de strijd 
 
Hier ben ik in de eenzaamheid 
Zonder te weten van de tijd 
U maakt in stilte mij bereid 
U schrijft Uw plan in mijn gedachten 
Zoals bij Mozes indertijd 
Op de berg, toen hij bleef wachten 
Veertig dagen, veertig nachten 
In een glans van heerlijkheid 
 
 

Hier ben ik dan in de woestijn 
Waar U mij leert om leeg te zijn 
En op de grens van vreugde en pijn 
Te zwijgen van mijn eigen wensen 
Zoals Johannes indertijd 
Die in een liefde zonder grenzen 
En zonder angst voor 't spel der mensen 
Uw wegen heeft bereid 
 
O Koning Jezus, werk in mij 
Maak mij een strijder zoals Gij 
Spreek door mijn mond de mensen vrij 
Die aan hun zonden zijn bezweken 
Zoals U eenmaal met gezag 
Door een enkel woord te spreken 
Elke duistere band deed breken 
En het eeuwig leven bracht 
 
Hier ben ik dan in de woestijn 
Tijd om alleen met U te zijn 

 
Kyriegebed 
Voor wie, met Christus in de woestijn,  
verzocht wordt en beproefd,  
roepen wij U aan: Kyrie eleison! 
 
 

Voor wie, met Christus in de woestijn,  
verleid wordt eigen eer en macht te zoeken,  
roepen wij U aan: Kyrie eleison! 
 
 

Voor wie, met Christus in de woestijn,  
moet leven van brood uit de hemel,  
roepen wij U aan: Kyrie eleison! 
 
Voor de kinderen, met Bobo 
Bobo heeft nog nooit van de Veertigdagentijd gehoord, dus dat moet Gijs hem uitleggen. Het 
liefst eet Bobo zoveel koekjes en snoepjes als hij kan. Tegelijkertijd beseft hij dat hij heel veel 
rijkdommen heeft in vergelijking met andere kinderen in de wereld. 
 
Schriftlezing: Markus 1:12-15 (NBV) 
12Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef hij in de woestijn, 
waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en 
engelen zorgden voor hem. 
 

14Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede 
nieuws verkondigde. 15Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is 
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’  
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Lied: Jezus diep in de woestijn (NLB 539) 
Jezus, diep in de woestijn,  
eenzaam en vol vragen, 
voerde daar een zware strijd,  
veertig lange dagen. 
 

Stenen nam Hij niet voor brood,  
Hij is niet bezweken, 
ook al was de honger groot,  
voor zijn tegenspreker. 
 

Alle rijkdom, alle macht  
lagen in Zijn handen, 
als Hij maar een knieval bracht  
voor zijn tegenstander. 

Jezus zei: Ik kniel niet neer,  
want er staat geschreven: 
‘Bid alleen tot God de Heer,  
dien Hem heel je leven’. 
 

Jezus, diep in de woestijn,  
veertig lange dagen, 
bleef het in de zware strijd  
met Gods woorden wagen. 

 
Verkondiging 
Geliefde broeders en zusters, 
 
 

In december hebben wij een groot geschenk gekregen! De wetenschap heeft er hard aan 
gewerkt en het is gelukt. Er is een vaccin tegen het Coronavirus. En daar mogen we dankbaar 
voor zijn. Als we ons laten vaccineren, kunnen we binnenkort ons ‘oude’ leven weer 
oppakken. Hoeven we ons niet meer aan maatregelen te houden. Toch wil niet iedereen zich 
laten vaccineren. En daarom kwam de viroloog Steven van Gucht met de uitspraak: ‘Als je 
niet kiest voor het vaccin, kies je voor het virus’. We worden voor een keuze gezet; kiezen 
voor het virus en de gevolgen of kiezen voor het vaccin en het ‘oude’ leven. 
 
 

Vandaag, aan de start van de 40-dagentijd staan we stil in de woestijn. Want hier kreeg Jezus 
een bijzondere keus. Hij werd verleid en Hij kreeg de keus om zich hier tegen te verzetten of 
mee in te stemmen.  
 
 

Markus 1 speelt zich voor een groot gedeelte af in de woestijn. Eerst al met Johannes de 
Doper. Hij was als profeet in de woestijn. Profeten in het Oude Testament werkten vaak in de 
woestijn. Het is de plek voor verzoeking.  
 
 

Alleen de evangelist Markus schrijft dat Jezus in de woestijn leefde tussen de wilde dieren. 
Wilde dieren staan als symbool van een tegenstander. Jezus moest de strijd leveren tegen 
deze tegenstanders. Ook was er een andere tegenstander. Eén die we in Bijbel al vanaf 
Genesis kennen: Satan was er ook. In het Hebreeuws betekent zijn naam ‘tegenstander’ in 
het Grieks hetzelfde of het betekent ‘aanklager’. In ieder geval maakt de tegenstander het zo 
dat er een strijd moet worden geleverd. Voor Jezus was het een strijd van veertig dagen. 
Veertig dagen nam Hij om de verzoekingen te weerstaan en de strijd te leveren. Markus is 
ook de enige evangelist die niet ingaat op de verzoekingen. Mattheus en Lucas beschrijven 
de verzoekingen maar Markus niet.  
 
 

Deze veertig dagen van verzoekingen mogen voor ons als een monument zijn. Waar we 
mogen herdenken welke strijd God voor ons gestreden heeft met de tegenstander. Zodat wij 
hem weer als Heer kunnen dienen. Bij dit monument mogen we stilstaan. Een voorbeeld. Ik 
weet dat tijdens de Tweede Wereldoorlog enorm is gevochten. Geallieerde troepen werden 
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gedropt vanuit de lucht en moesten wandelt naar het slagveld. Deze wandeltocht wordt 
normaliter jaarlijks gelopen door vele mensen. Als een herinnering wat vrijheid heeft gekost.  
Zo mag de Veertigdagentijd ook voor ons zijn. Een herinnering waarbij we stil mogen staan. 
Mogen we onze eigen tegenstanders van deze tijd verslaan. De ruis die we kennen in ons 
leven. Ik denk dan aan overmatig alcoholgebruik of de ruis van de digitale middelen. Het 
continue op de telefoon kijken of tv kijken. In deze Veertigdagentijd mogen we daar afstand 
van nemen. Om de ruis in ons leven te doen vervagen. We mogen ons bezinnen op de komst 
van het Koninkrijk van God. Voorbereiden op wat komen gaat als het straks Pasen is. Daar 
mogen we naar uitzien. Dat God ons zo lief heeft gehad dat Hij Zijn eigen Zoon heeft 
gestuurd naar de wereld.  
 
 

Deze veertig dagen mogen daar een voorbereiding voor zijn. Een quarantaine. Iemand die in 
quarantaine heeft gezeten, daar weet je zeker van dat diegene je niet kan besmetten als 
diegene eruit is. We mogen na de veertig dagen, met Pasen, opnieuw beginnen. Daarvoor 
mogen we ons bezinnen. Om de ruis van ons leven weg te doen. We mogen ons ook 
verbeelden en verwachten hoe het na Pasen zou zijn. Als we met ons opstandingsgeloof de 
Heer tegemoet mogen gaan. We leven nu in een tijd waarin het nieuwe komt. We mogen 
leven onder een nieuw verbond. Johannes was al laatste profeet in de woestijn. Gods eigen 
zoon gaat naar de woestijn, om het werk van de profeten over te nemen en om er een 
nieuwe dimensie aan te geven. 
 
 

Het goede nieuws is dat Christus de tegenstander heeft verslagen. Daarmee laat Christus Zijn 
liefde zien aan ons. Hij blijft trouw. Christus heeft voor ons gekozen. Hij had u zo lief dat Hij 
voor u de tegenstander heeft verslagen. Van Gucht gaf ons de keus: kies je voor het virus of 
kies je voor het vaccin. Christus geeft U ook de keus. Hij heeft al voor u gekozen. Vertrouwt u 
ook op Hem? 
 
Lied: Een mens te zijn op aarde (NLB 538: 1 en 4) 

1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 

4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
Voorbede, stil gebed en Onze Vader 
Heer, onze God, 
wij danken U dat Gij ons roept 
om te leven als kinderen van U, 
dat uw liefde en zorg naar ons uitgaat, 
dat Gij ons op begaanbare wegen leidt 
en ons vasthoudt in alle wisselvalligheden van het leven. 
 
 

En we bidden U, 
dat wij bovenal Uw stem zullen horen 
in deze tijd van bezinning, maar ook daarna. 
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Dat deze veertig dagen voor ons niet zozeer een tijd van beproeving zullen zijn, 
ondanks alle beperkingen waaraan we onderhevig zijn, 
ondanks het isolement waarin we door de pandemie gedrongen zijn, 
maar dat we elk in onze eigen omstandigheden 
ons de tijd te nutte zullen maken om na te denken over wat Gij van ons vraagt, 
wat het in de praktijk betekent om kind van U te zijn, 
welke dingen in ons leven ons verhinderen om U geheel en al toegedaan te zijn 
en de naaste te beminnen als onszelf, 
welke de juiste keuzen zijn in de vragen waarvoor we ons gesteld zien. 
Wees ons nabij met Uw Geest, die ook Uw Zoon bezielde, 
en breng ons tot inkeer waar dat nodig is. 
Richt onze voeten op de weg van de vrede, de weg van uw Koninkrijk, 
dat wij de tekenen herkennen van uw nabijheid 
en uw engelen die ons omringen. 
Bevrijd ons van alles wat ons verhindert om U voluit te dienen 
en de lof te brengen die U toekomt. 
 

Barmhartige God, 
maak met ons een nieuw begin. 
Blijf ons scheppend nabij 
en maak ons tot mensen 
naar het beeld van Jezus, uw Zoon, 
opdat de wereld 
van woestijn tot paradijs wordt, 
een plaats van vrede 
waar mensen en volkeren 
in verbondenheid met elkaar leven 
en Gij zelf in ons midden woont, 
in deze veertig dagen en heel ons leven.    Dienstboek PKN 
 

In de stilte leggen we voor U neer wat een ander niet voor ons kan zeggen. 
 

Zo bidden we U, Heer, onze God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heiland, 
die ons met deze woorden tot U leerde bidden: 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; 
Uw Wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid.  
Amen.  
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Zegenbede 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, 
alles wat ons overkomt. 
 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
Mogen wij vandaag 
voor elkaar een zegen zijn, 
in ons verschillen en ons gelijken. 
 
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
 
Slotlied: Bless the Lord my soul (NLB 103e) 
Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 


