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Lukas 4: 1-4 
 
De Here Jezus is door de 
Heilige Geest de woestijn in 
gebracht. Daar staat Hij. In 
de wildernis, waar alles dor 
en onvruchtbaar is. Net als 
het volk Israël in de dagen 
van Mozes. Alleen.. toen lag 
er elke morgen brood. Toen 
gaf God Zijn volk het manna 
en mochten ze eten. Terwijl 
de Here Jezus veertig dagen 
lang niets gegeten heeft.  

 
De Here Jezus was net zo’n 
mens als jij en ik. Daarom 
staat er in de bijbel ook, dat 
Hij tenslotte honger kreeg. 
Honger maakt zwak. Honger 
maakt dat je verlangen zich 
maar op één ding richt: eten! 
Juist daar richt de duivel zijn 
aanval op. Een venijnige, 
listige aanval. Want hij doet, 
alsof de Here Jezus voor 

zichzelf moet zorgen. Alsof 
God er niet bij is. 
 
Vader 
De HERE zelf lijkt in deze 
geschiedenis afwezig. We 
lezen van een tweegesprek 
tussen de duivel en de Here 
Jezus.  Het lijkt wel, alsof 
God niet ziet dat zijn Zoon 
honger heeft. Het lijkt wel, 
alsof God vergeten is dat hij 
al veertig dagen en nachten 
zonder eten is geweest. Het 
lijkt wel, alsof God – net als 
in de dagen van Israël – zijn 
“zoon” wel uit Egypte heeft 
geroepen, maar het 
onderweg niet kan 
verzorgen. Kan God de tafel 
niet dekken in de woestijn? 
 

Psalm 78: 20 
Zie, Hij sloeg de rots dat er 

water vloeide, en beken 
stroomden; zou Hij ook brood 

kunnen geven, of vlees 
verschaffen aan zijn volk? 

 
Daar gaat het in deze eerste 
verzoeking om. Zo moeten 
we de vraag lezen, die de 
duivel stelt: “Als U Gods 
Zoon bent”.. Dat wil niet 
zeggen dat de duivel de 
Here Jezus uitdaagt om te 
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bewijzen dat Hij inderdaad 
Gods eigen Zoon is en 
kracht heeft om van stenen 
brood te maken. Het ligt veel 
dieper en is veel listiger. De 
duivel zegt eigenlijk: als U er 
ook één van dat volk van 
god bent, dan moet U zien, 
dat U voor Uzelf gaat 
zorgen. Want God, Uw 
Vader, doet het niet.. 

 
duivels 
Het is een echt duivelse 
vraag, waar een leugen in is 
verborgen. Natuurlijk weet 
de duivel wel, dat de Here 
Jezus Gods Zoon is. Dat is 
niet ter discussie. Maar 
terwijl het lijkt alsof hier een 
tweegesprek plaats vindt, 
wordt een derde ‘partij’ 
belasterd en beschuldigd.  
 
Dat is iets, dat we 
herkennen. Ook wij kijken 
naar wat we zien en wegen 

af met wat we hebben. Dan 
kan het zomaar zijn, dat het 
in onze ogen erg weinig is; te 
weinig zelfs. De duivel 
fluistert ons dan in, dat God 
wel erg slecht voor Zijn 
kinderen zorgt. Ziet Hij het 
niet? Hoort Hij niet? Weet Hij 
het niet?  
Vooral als we voor ons 
gevoel lang moeten wachten 
en bidden niet lijkt te helpen, 
kunnen we erg onzeker 
worden en gaan twijfelen. 
Dat kan betekenen, dat we 
soms onszelf maar helpen. 
Zoals Jakob, die het 
eerstgeboorterecht stal en 
vervolgens met list de zegen 
naar zich toetrok.  
 
De duivel maakt graag en 
veel gebruik van de 
momenten waarop we zwak 
zijn, moe zijn, hongerig zijn 
of arm.  
 
één van ons 
Let er op, dat de Here Jezus 
in de verzoekingen echt één 
van ons is geweest. Hij was 
mens. Na veertig dagen net 
zo hongerig als wij. En Hij 
werd net als wij verzocht. Zo 
staat het ook in de bijbel: 
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Hebreeën 4: 15 
Want wij hebben geen 

hogepriester die niet kan 
meevoelen met onze 

zwakheden, maar een, die in 
alle dingen op gelijke wijze (als 
wij) is verzocht geweest, maar 

zonder te zondigen. 

 
Het is goed, om hier nog 
even langer bij stil te staan 
en eens te letten op de tijd, 
die de Here Jezus in de 
woestijn moest doorbrengen: 
veertig dagen!  
 
Dat is een bekend getal. We 
kunnen daarbij denken aan 
Mozes, die zich veertig 
dagen voor God neerwierp, 
toen Israël een gouden kalf 
gemaakt had om dat als zijn 
‘god’ te aanbidden. 

We kunnen ook denken aan 
de straf die de HERE gaf, 
toen de verspieders uit het 
beloofde land terugkwamen 
en zeiden, dat de inwoners 
veel te sterk en de muren 

veel te dik waren om dat 
land te kunnen veroveren. 
De verspieders waren 
veertig dagen lang door het 
land heen getrokken. Voor 
elke dag gaf de HERE toen 
een jaar straf. Veertig jaar 
heeft Israël daarom door de 
woestijn gezworven. Omdat 
Israël dacht, dat God stenen 
voor brood gaf..  
 
Als we letten op het getal 
veertig, op de woestijn en op 
de vraag van de duivel, dan 
zijn we op bekend terrein. 
Want daar, in de woestijn, 
begon het leven van Israël 
onder de leiding en de zorg 
van de HERE. 
 
Zij mopperden voortdurend 
en kregen straf. Omdat ze 
steeds weer zeiden, dat god 
hen vergeten was. Dat God 
hen niet hoorde. Dat God 
niet in staat was om te doen 
wat Hij beloofd had. 
Daarmee zeiden ze eigenlijk 
steeds weer, dat het onder 
Gods zorg en leiding niet 
veilig was. Wat is dat erg! 
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antwoord 
Het antwoord dat de Here 
Jezus geeft is ontroerend 
eenvoudig.  
 
Hij begint niet zelf met de 
verdediging van zijn Vader. 
Hij zegt niet: “Nee hoor, je 
hebt het helemaal mis. Mijn 
Vader weet heel goed dat Ik 
hier ben. En Hij zorgt wel.” 
Eigenlijk gaat de Here Jezus 
zelfs helemaal niet op de 
vraag van de duivel in. Want 
de Here Jezus wil helemaal 
niets te maken hebben met 
gesprekken waarin God 
belasterd wordt. Hij wil er 
niet eens aan denken om 
zelf maar voor eten te 
zorgen, zolang zijn Vader het 
niet geeft. 
 
Daarom zegt Hij: “Er staat 
geschreven: Niet alleen van 
brood zal de mens leven.” 
Daarmee bedoelt de Here 
Jezus niet te zeggen, dat Hij 
nu geen honger meer heeft. 
Maar wel wijst Hij er op, dat 
God in de eerste plaats 
vertrouwen en gehoorzaam-
heid vraagt. 
 
God heeft Hem in de 
woestijn gebracht. God heeft 

hem veertig dagen lang 
zonder eten daar laten 
wachten, totdat God Zijn 
hand zou openen en voedsel 
zou geven. 
 

Psalm 104: 27-28 
Zij alle wachten op U, dat U hun 
spijze geeft te rechter tijd; geeft 

U hun die, zij zamelen op; 
opent U Uw hand, zij worden 

met goed verzadigd. 

 
De Here Jezus weet heel 
goed, dat Hij op Gods hulp 
en zorg kan rekenen. Hij 
weet ook, dat het zonde is, 
om het heft in eigen handen 
te nemen. Hij wil niet tegen 
God in handelen, maar rustig 
wachten tot de HERE de 
tafel voor hem dekt. 
 
kind  
Als je een kind van God 
bent, hoef je er nooit aan te 
twijfelen dat de HERE voor 
je zorgt. We kennen God uit 
de bijbel. We weten, hoe Hij 
zelfs zijn eigen Zoon niet 
gespaard heeft. Zou God 
ons met Hem dan niet alle 
dingen schenken? En dus: 
“nee Satan, u doet alsof God 
er niet is. maar ik weet beter. 
Hij is er altijd bij!” 
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BESPREKING 
 

1. Het gedeelte gaat over de verzoeking in de woestijn. 
Wat is eigenlijk een verzoeking? Kun je uit de bijbel 
meer voorbeelden noemen waar mensen verzocht 
worden? 

2. Word jij ook wel eens verzocht? Heb je het daar wel 
eens moeilijk mee? Wat doe je dan? 

3. Het getal veertig komt in de bijbel meer voor. Ken je 
ook andere getallen die een rol spelen? Welke? 

4. De Here Jezus leert ons dat we niet alleen om ons 
heen moeten kijken, maar ook omhoog. Als 
christenen zo met het dagelijks nieuws omgaan, ziet 
de wereld er heel anders uit, vind je niet? 

5. De duivel zegt: God zorgt niet. Waar heeft hij dat 
eerder gezegd? Wat gebeurde er toen? Wat is het 
grote verschil met het antwoord dat de Here Jezus 
geeft? 

6. Had de Here Jezus van stenen brood kunnen maken? 
Betrek in je antwoord Filippenzen 2: 5-8 

7. Zoek op internet eens op wat de tekst én de 
achtergrond is van het lied: “wat de toekomst brenge 
moge”. Hoe zou je het lied van deze dichteres 
uitleggen in het licht van Lukas 4: 1-4? 

 


