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Veerviering mei 2021 tussen Hemelvaart en Pinksteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom aan iedereen die ons wil vervoegen bij deze viering, nog  via online deze keer, terwijl we 
uitkijken naar een weerzien in Kolderbos. 
Samen met Ward Ceyssens willen wij, Gies en Jac, fungeren als voorgangers. 
 
Opening :  Vrede zij u 
We beleven een sterke tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. 
Maar hoe Pinksteren vieren  vandaag? 
Met rondom ons de pandemie, die een ravage aanricht in een aantal landen,  
het Israëlisch -Palestijns conflict wat hoe langer hoe grimmiger wordt, 
Syrië waar nog geen vrede noch heropbouw is,  
vluchtelingen de niet te stoppen zijn maar minder en minder welkom,  
de steeds verdere ontbossingen wereldwijd, klimaatopwarming,  

onze lege kerken….en toch zegt de Heer ook ons vandaag: ”Vrees niet” 

 
We steken een paar kaarsen aan en lezen dit openingsgebed  
een parafrase op David Grossman die in Israël blijft hopen en pleiten voor vrede 
 
Leg de toekomst niet 
in de handen van de wanhopigen 
Ondanks alle lijden 
blijf hopen 
Ondanks alle oorlogen 
blijf hopen 
Ondanks alle geweld 
blijf hopen 
En zeg altijd: ‘En toch!’ 
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We gaan vandaag uit van twee inspirerende lezingen:  

een inspirerend stuk uit Deuteronomium waar ook Jezus vaak naar verwijst en dan een stuk uit het 

evangelie van Lucas. 

 

Hoor Israël. 
Heden stel Ik u voor ogen: leven en geluk, 

maar ook dood en verderf. 
Als gij gaat op de weg van Mijn Woord, 

zult gij leven 
gij en uw kinderen, van geslacht op geslacht. 

 
Hoor Israël. 

Wat vraagt de Heer uw God anders van u 
dan dat Gij Hem liefhebt en kent, 

al doende gerechtigheid. 
Dat gij de woorden onderhoudt 

die Hij u heden geeft, 
opdat het u goed zal gaan. 

 
Hebt liefde tot uw naaste, die is als gij. 

Want de Heer die uw God is, 
Hij doet recht aan weduwe en wees. 

Hij heeft de vreemdeling lief, 
Hij geeft hem brood en kleding. 

Hebt dan lief de vreemdeling die in uw midden is. 
Want zelf zijt gij vreemdelingen geweest 

en slaven in een vreemd land. 
 

Deze woorden die Ik heden aan u geef, 
prent ze in uw hart en ziel, 

schrijf ze op uw deurposten, op uw tafels, 
schrijf ze op uw voorhoofd 

en in de palmen van uw hand. 
 

(Deut. 6,4-9 en 11,13-21) 
 
Lezing Lucas hfdst.4 

In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest, weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de 

woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende 

die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. De duivel zei tot Hem: "Als Gij de Zoon 

van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert." Jezus gaf hem ten antwoord: "Er 

staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen." Daarop voerde de duivel Hem omhoog en toonde 

Hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld. En de duivel sprak tot Hem: "Ik zal U alle macht geven 

over deze heerlijke gebieden want ze zijn mij geschonken, en ik geef ze aan wie ik wil. Als Gij dus in 

aanbidding voor mij neervalt, zal dat alles van U zijn." Toen antwoordde Jezus hem: "Er staat geschreven: 

de Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen." Daarna bracht de duivel Hem naar Jeruzalem, U 



 

3 
 

dan vanaf deze plaats naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U het 

bevel geven U te beschermen en zij zullen U op de handen nemen opdat ge uw voet niet zult stoten aan 

een steen." Maar Jezus gaf hem ten antwoord: "Er is gezegd: Gij zult de Heer, uw God, niet op de proef 

stellen." Toen gaf de duivel al zijn pogingen om Hem te verleiden op en hij verwijderde zich van Hem tot de 

vastgestelde tijd. 

Commentaar: 

"Toen ging Jezus, vervuld van de heilige Geest, weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de 

woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld." 

 Even opfrissen wat bij Lucas voorafgaat aan dit evangeliefragment: 
 Jezus van Nazareth is bij Johannes de Doper in de leer geweest. Hij heeft in de wachtrij 

gestaan te midden van de gewone mensen en zich aangesloten bij de oproep tot bekering, 

tot radicale ommekeer. 

Johannes is beenhard in zijn kritiek:” De bijl ligt aan de boom en die geen vrucht voortbrengt 

wordt gekapt en in het vuur geworpen.. 

wie dubbele kleding heeft laat hij delen met wie niets heeft…” 

Johannes duidt Jezus aan als de man van wie het moet gaan komen. 

En de tekst zegt dat na de doop Jezus in gebed was en ” de hemel  openging en de H. Geest 

in de gedaante van een duif op hem neerdaalde en een stem sprak: Gij zijt mijn zoon de 

welbeminde…” 

  ‘Volgens Lucas werd Jezus toen vervuld van de heilige Geest – en die Geest lezen we, 

voerde hem naar de woestijn…’  

die H. Geest, waarvoor we deze  pinksterdagen bidden, is bij momenten een ‘ambetanterik’. 

Iemand die ons uitdaagt, op onverwachte momenten bij ons nekvel kan grijpen en daar kan 

brengen waar je vanuit jezelf liever niet zou komen…  Zoals hier in de lezing, naar de 

woestijn. 

De ‘woestijn’ is bijbels gezien  het ‘’ tohu-bohu” (zoals we leerden van Egbert Rooze zaliger), 

dat is een toestand van chaos, wanorde, onleefbaarheid, onmenselijkheid. De JUNGLE: zoals 

in Gaza deze dagen, plaatsen waar onrecht geschiedt en waar het leven onbeschut is en 

zwaar om dragen. 

Dat is waar de Geest Jezus en ook ons naar toe stuurt en dat kunnen we alleen overleven als 

we de juiste keuzes maken. 

Dat verblijf van Jezus in die woestijn  duurt ‘veertig dagen en veertig nachten’ lang – dat is 

op de Bijbelse kalender een mensenleven lang, ook voor ons. En het is in die strijd voor het 

overleven in de jungle dat we zoals Jezus de bekoringen moeten weerstaan en de juiste 

keuzes maken. 

Want in die woestijn wordt een mens door de duivel op de proef gesteld…’ 

De duivel is: de ‘diabolos’, de ‘uitéénttrekker’, de ‘polariseerder’ zouden we vandaag 

zeggen. Diegene of datgene wat de tegenstellingen in de samenleving altijd versterkt, 

opjaagt en activeert. De ‘satan’: de tegenspreker. de tegenstem die schreeuwt tegen de 

stem van de Geest die ons roept.  

De stem van de ‘dooddoeners’ je kunt er toch niets aan doen… er is geen alternatief, het is 
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niet uw probleem… en trek het je niet aan… 

Tegen de duivel ingaan, de duivel weerstaan is u door de ellende van mensen laten raken, 

met hen gaan zoeken naar oplossingen, naar verbinding en gemeenschap, en zo naar 

heling… Niet ‘ik-gericht’ maar ‘wij-gericht’… 

De drie bekoringen waar de duivel Jezus mee wil verleiden gaan over de bekoring van uw heil te zoeken in 

bezit, en /of in macht en in status. Het zijn de verleidingen van alle tijden.  

Vandaag zouden velen staan te springen om ja te zeggen tegen de voorstellen van de Satan! Want dat is 

wat de groten der aarde doen en wat  door onze media als normaal gehuldigd wordt. Het duizendvoudige 

verdienen van een gewone man of vrouw… meer bezitten dan een heel land armen… geweld als gevolg van 

verdrukking smoren in bloed zoals Assad, zoals Netanyahoe… u boven alles en iedereen verheven voelen.. 

Terwijl de andere kant verborgen blijft: hoe vaak rijkdom, macht en status steunt op moord en diefstal! 

Balzac wist het al ‘”toute richesse cache un crime”. 

Maar in onze dagen staan we in bewondering voor de mammon, voor mensen die van stenen hun 

immobiliën kunnen maken, Trumptowers, of goktempels, die schatrijk worden met belastingontduiking; of 

die het normaal vinden dat ze duizenden keren meer verdienen dan de mensen die voor hen werken. Die 

opnieuw brood en spelen organiseren… 

De Bijbelse God lijkt vergeten, en deze nieuwe goden floreren wereldwijd maar vragen wel mensenoffers, 

zijn onvermurwbaar en eisen blinde verering en volgzaamheid. 

Die bekoring van Jezus loopt over de gevoelige punten van ieder mensenleven in alle tijden. Het zijn ook de 
bekoringen waar wij mee geconfronteerd worden. 
Rijkdom, machtsposities en status, aanzien, succes verwerven.. het begint vaak klein maar wie daardoor 
bezeten wordt wil steeds meer! De dikte van onze portemonnee bepaald heel vaak onze kijk op de 
armen… 
 
Jezus zegt driemaal neen. (Hij laat zich heel zijn leven kennen als iemand zonder veel bezit, niet uit op 
macht en status). 
Daardoor kan hij later, zoals een stukje verder in dat hoofdstuk van Lucas beschreven wordt, zijn missie 
benoemen: De Geest des Heren is over mij gekomen. Hij heeft mij gezonden om aan de armen de Blijde 
Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; 
om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om  een genadejaar af te kondigen… 
Aan die missie kan je niet beginnen als je vasthangt aan de Manon, aan macht en status, dan kan je geen 
bondgenoot worden van de armen. 

Dostojewski heeft dat op een geniale manier uitgewerkt in zijn boek ‘De gebroeders Karamazov’. Daarin 
verweeft hij de legende van Christus en de grootinquisiteur. in het Sevilla van de zestiende eeuw. Christus 
is weer op aarde gekomen en ziet zich geplaatst voor de grootinquisiteur, de man die ketters tot de 
brandstapel kan veroordelen. Nog voor zijn betoog veroordeelt hij Christus : ‘Morgen zal ik u veroordelen 
en u laten verbranden als de meest verdorven ketter. Want gij hebt gefaald’ En dan volgt de aanklacht!  
 
De grootinquisiteur verwijt Christus dat Hij de drie verzoekingen van de duivel hooghartig heeft afgewezen. 
‘Gij hebt aan de mensen hemels brood beloofd, alsof ze daar behoefte aan hadden… 
Gij hebt hen de vrijheid gegeven. Maar zij zijn bang van de vrijheid.  
Zij vragen naar een leider. Zij hebben een ijzeren vuist nodig.’ 
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Als de grootinquisiteur uitgesproken is verwacht hij een antwoord maar dat komt er niet. Christus heeft 
aandachtig geluisterd en hem daarbij vriendelijk aangezien, kennelijk zonder de behoefte iets terug te 
zeggen. En dan komt hij zonder een woord te zeggen naar de oude man toe en kust hem zacht op de 
bloedloze lippen. Dat is zijn antwoord ! De grootinquisiteur huivert, zijn mondhoeken trillen, hij ziet er 
plotseling uit als een gebroken man. Hij wankelt naar de deur, maakt hem open en schreeuwt het uit: 
’Ga weg en kom niet meer terug…nooit meer, nooit !’  
Als de gevangene langs hem heen naar buiten gaat, wijkt hij terug en ziet hoe zijn gestalte zich oplost in 
het duister van de straten van Sevilla. 

In deze 21° eeuw staan wij nog altijd voor dezelfde fundamentele keuzen : leven wij voor het bezit? Vergapen 
wij ons aan diegenen die de macht hebben? Zoeken wij de verdwazing van roes en sensatie onder de vele 
vormen, zoals er steeds meer zijn. 

Ook wij worden door de Geest naar de woestijn gezonden… ook wij kunnen daar onze missie ontdekken of 
er aan verzaken… Ook ons vraagt de Satan of we voor hem op de knieën willen gaan… en wat is ons antwoord 
aan de demon? 

Uitwisseling. 

VOORBEDEN  

Zoek ons op, God, in de woestijn. 
Laat ons daar niet met onszelf alleen.  
Wees er bij wanneer wij onze handen vuil maken en het soms niet zien zitten… in de diepte moeten putten 
naar innerlijke kracht, 
naar uw bedoelingen met de aarde: 
wees levend water voor ons. 

Laten wij bidden… 
 
Houd ons onderweg in de gaten, God. 
Dat wij niet bezwijken voor hebben en houden, voor macht en luxe. 
Dat wij niet verzanden in wanhoop: wees levend water voor ons. 
Laten wij bidden… 
 
God, schenk ons onderweg oaseplaatsen 
van af en toe ontmoeting en verbinding, 
van bij elkaar uithuilen en opnieuw beginnen, 
van lachen en genieten, van alles wat een mens goed kan doen: 
wees in mensen levend water voor ons. 
Laten wij bidden… 
 
Sterke, lastige, zalige God, 
ga met ons de lange weg door de woestijn. 
Houd het kwaad ver van ons af. Amen. 

 Naar Jan Groot en Henk Sechterberger 
 
 
Even stilte 
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Laat ons samen het Gebed voor onze aarde bidden van Paus Franciscus (Zie ook Laudato si’, p. 158) 

 
Almachtige God, die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal 
én in het kleinste van uw schepselen, 
Gij die met uw tederheid al het bestaande omgeeft, 
stort over ons uit de kracht van uw liefde, 
opdat wij zorgen voor het leven en zijn schoonheid behoeden. 
Overspoel ons met vrede, opdat wij als broeders en zusters leven, 
zonder iemand te benadelen. 
God van de armen, 
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld 
die zo waardevol zijn in uw ogen, te redden. 
Maak ons leven weer gezond, 
opdat wij de wereld beschermen en haar niet plunderen, 
opdat wij schoonheid zaaien en geen vervuiling en verwoesting. 
Raak de harten van allen die alleen maar voordeel zoeken 
ten koste van de armen en van de aarde. 
Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken, 
met verbazing te kijken, 
en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn met alle schepselen 
op onze weg naar uw oneindig licht. 
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt. 
Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd 
voor gerechtigheid, liefde en vrede. 
 
Zegen 
Laat ons elkaar de Vrede en Gods Zegen wensen 
 
Oproepen en aankondigingen 

Dank en afsluiting. 

Inspiratie voor deze viering haalden we bij Geert Dedecker, Manu Verhulst en H. Oosterhuis 

 
 


