Jezus in de woestijn
Evangelie van Lucas 4, 1-13
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Veertigdagentijd
De Veertigdagentijd is begonnen: een reis van 40 dagen waarin we samen op weg
gaan naar het grote feest van Pasen. We vieren dan dat Jezus voor ons een nieuwe
toekomst heeft geopend door de dood te overwinnen. Het is een tijd waarin we in extra
ruimte maken om het goede te doen, om met God mee te werken.
Doe je mee? Ga dan naar het oefenlijstje en vul het in.
Het is een hulpmiddel. Je kan het alleen of met het hele gezin invullen.

Jezus gaat op reis. Waar gaat Hij naar toe? Hij gaat naar de woestijn. Daar zijn geen
andere mensen. Wat doet Jezus daar? Jezus wil rustig kunnen bidden. Maar in de
woestijn is bijna geen eten te vinden. Jezus krijgt honger. En dan komen er allerlei
nare gedachten in zijn hoofd. Die gedachten zeggen: ‘Stop toch met bidden.
Ga lekker eten halen, doe toch je eigen zin.’ ‘Nee,’ zegt Jezus. ‘Ik doe niet mijn eigen
zin, ik doe wat God wil.’ Even later denkt Jezus: ‘Wil Ik misschien de rijkste en sterkste
mens van de wereld worden? Met grote legers, geweren en bommen? Wil Ik gevaarlijk
doen?’ Dat is weer zo’n slechte gedachte. ‘Nee,’ zegt Jezus, ‘Ik wil geen vechtende
koning zijn. Ik wil alleen God dienen.’ Jezus bidt weer verder en opeens gaan alle
slechte gedachten weg. Jezus heeft gewonnen.

Goede Geest van God,
Geest van God de Vader en van Jezus, Gods Zoon,
Heilige Geest, U bent de Helper uit de hemel.
U hebt Jezus en Maria en de heiligen altijd geholpen.
Helpt u ook mij om steeds voor het goede te kiezen.
Want met uw hulp kan het mij lukken.
Amen
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Verleidingen
Om nee te kunnen zeggen tegen
verkeerde dingen, heb je veel kracht
nodig, ‘geestkracht’. Soms kan het
lijken of je meer dingen tegelijk wilt,
alsof er in jezelf verschillende
willetjes tegen elkaar ingaan: - Ik
heb zin om vervelend te doen/ Ik wil
leuk spelen en werken met papa en
mama en mijn vriendjes. – Ik wil niet
helpen./ Ik wil wel aardig zijn. – Ik
wil niet doen wat de meester vraagt.
/Ik wil dat er een goede sfeer in de
klas blijft … De verkeerde
gedachten noemen we afleidingen of
verleidingen, of met een oud woord:
bekoringen. Het kan verleidelijk zijn
om iets te doen wat niet mag. Je
laat je soms afleiden van je werk.
Jezus is vol van Gods Geest en
daardoor kan Hij het volhouden om
steeds voor het goede te kiezen. In
de Veertigdagentijd willen we extra
aan de heilige Geest vragen om ons
ook te helpen om voor het goede te
kiezen.

Wil je wel
geloven dat
het groeien
gaat
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