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Jezus moet aan zijn grote werk beginnen en 
de mensen gaan vertellen over God, die onze 
Vader in de hemel is. Maar eerst wil Jezus nog 

een tijd kunnen bidden. Waar zal Hij dat doen? 
Thuis, of in de tempel, of bij de zee? Jezus voelt 

dat de heilige Geest Hem naar de woestijn brengt. 

Jezus weet dat Hij in de woestijn last zal krijgen van 
de verleidingen van de duivel. Daar mag Hij niet aan 
toegeven. Aangekomen in de woestijn, houdt Jezus een 
strenge vasten van veertig dagen: dag en nacht eet Hij niet. 
Als de veertig dagen bijna om zijn, voelt Jezus hoeveel 
honger Hij heeft gekregen. Nu komt de duivel Hem 
uitdagen en uitproberen. De duivel wil Jezus testen. 
Hij zegt: ‘Jij bent toch Gods Zoon? Geef dan een bevel. 
Zeg tegen deze stenen dat ze in brood veranderen.’ Jezus 
antwoordt: ‘In de Bijbel staat geschreven: “Een mens 
leeft niet alleen van brood. Een mens leeft van elk woord 
dat komt uit de mond van God”.’

Daarna neemt de duivel Jezus mee naar Jeruzalem, 
de heilige stad. Hij brengt Hem naar de hoge poort van de 
tempel. Als ze er bovenop staan zegt de duivel: ‘Als jij dan 
Gods Zoon bent, spring naar beneden. In de Bijbel staat 
geschreven: “Voor jou zal God zijn engelen sturen om je te 
beschermen. Ze zullen je op handen dragen zodat je je voet 
niet zult stoten aan een steen”.’ Dan zegt Jezus tegen hem: 
‘Er staat in de Bijbel ook geschreven: “Je zult de Heer, 
uw God, niet uitdagen, niet uitproberen of testen”.’ 

Op het laatst neemt de duivel Jezus mee naar een enorm 
hoge berg. Hij laat Jezus vanaf die berg de grote landen 
en koninkrijken zien, met al hun rijkdom en pracht. Dan 
zegt de duivel: ‘Dit zal ik je allemaal geven. Maar dan moet 
je voor mij neerknielen en mij aanbidden.’ Nu zegt Jezus 
hem: ‘Ga weg, satan. In de Bijbel staat geschreven: “Alleen 
de Heer, uw God, zul je aanbidden en Hem alleen dienen”.’ 
Nu laat de duivel Jezus met rust. En er komen engelen 
om Jezus te dienen. God stuurt ze om voor Jezus te zorgen 
en Hem te helpen.

De duivel is slim. Hij probeert Jezus tot verkeerde dingen 
te verleiden. We noemen dat ook wel een bekoring. 
De duivel liegt en bedriegt. Hij gebruikt zelfs woorden uit 
de Bijbel op een valse manier om Jezus in de val te laten 
lopen. Maar Jezus is vol van de heilige Geest. Hij heeft 
het bedrog van de duivel door en geeft hem het goede 
antwoord uit de Bijbel. De duivel kan niet tegen Jezus op. 
Na deze test gaat Jezus aan zijn grote werk beginnen.

Jezus is in de woestijn. Hij weet dat Hij daar 
moet zijn. Hij voelt het, door de heilige Geest. 
Jezus heeft het moeilijk. Hij heeft honger. 

De duivel pest Hem en daagt hem uit. ‘Houd 
toch alles lekker voor jezelf,’ zegt de duivel, ‘en doe 

met mij mee, God is niet belangrijk.’ Dat zou de duivel wel 
willen. Maar Jezus houdt van God zijn Vader. Jezus blijft 
sterk en dan gaat de duivel weg. Nu komen er engelen naar 
Jezus toe om bij Hem te zijn.
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Hoor je dat 

stemmetje wel eens, het 

klinkt zo bekoorlijk: ‘Kom op 

voor jezelf, wees assertief. 

Ze moeten meer rekening houden met 

jou. Je bent wel goed, maar niet gek.’ 

Ja toch…? Het klinkt zo eigentijds, maar 

na een poosje voelt dat erg assertieve 

toch wel heel egoïstisch aan. 

Is dat nog wel de weg van 

Jezus? Er zijn andere 

houdingen mogelijk, 

met meer liefde. 
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