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PREEK KRIJTBERG ZONDAG, 18 FEBRUARI 2018 

Gregory Brenninkmeijer SJ 

over Genesis 9, 8-15 en 1 Petrus 3, 18-22 en Markus 1, 12-15 

 

Markus, beste vriendinnen en vrienden, is een uitzonderlijke evangelist. Een enkel vers heeft hij maar nodig om 

ons het verhaal te vertellen van Jezus verblijf in de woestijn na zijn doop in de Jordaan. Een enkel vers, maar 

wel een vers waar heel wat in zit. Je moet goed opletten op wat hij ons vertelt. Er staat: 

"De Geest dreef Jezus weg, de woestijn in. Hij bleef in de woestijn veertig dagen en werd door Satan op de 

proef gesteld. Hij was in het gezelschap van de wilde dieren en de engelen stonden hem ten dienste". 

Wat mij het meest aanspreekt als ik dit lees is het feit dat God hier aan het werk is. Bij de doop van Jezus heeft 

Markus verteld hoe de hemel open ging en de Geest op Jezus neerdaalde. Nu drijft diezelfde Geest Jezus weg, 

de woestijn in. Het was niet Jezus' plannetje om een tijdje alleen in de woestijn te blijven. Nee, Gods Geest 

dreef hem daarheen. En dit is niet de eerste keer dat God mensen ergens wegdreef. Denk maar aan Adam en 

Eva. Die woonden in de tuin van Eden in gezelschap van de dieren. Maar toen ze vielen voor de bekoring van 

Satan toen dreef God hen uit het paradijs en plaatste een engel voor de ingang om een terugkeer onmogelijk te 

maken. 

Nu drijft de Geest Jezus weg, de woestijn in. En onmiddellijk verschijnt Satan weer. Mattheus en Lukas vertellen 

ons alles over die bekoringen: Brood voor een hongerige man na veertig dagen vasten. En populariteit bij de   

mensen voor een man die een zending wil volbrengen. Tenslotte absolute macht voor iemand die de wereld 

komt redden. Heel slim van die Satan. Maar Jezus trapt niet in die val. Hij ontmaskert Satans verraderlijke 

bedrog. En door weerstand te bieden aan het kwaad wordt de relatie tussen God en zijn schepping hersteld tot 

wat ze was voor de zondeval. Nu kan Jezus weer vreedzaam verblijven tussen de wilde dieren en komen de 

engelen hem dienen. God is aan het werk in Jezus. Door de duivel en zijn verlokkingen te  weerstaan is het 

koninkrijk van God aangebroken. 

Als u het mij vraagt is dit machtig interessant. Het is interessant om te zien hoe de evangelisten hun evangelie 

opbouwden in het verlengde van het Oude Testament. Maar wat is de relevantie van dit alles voor ons 

vandaag? Relevant is dat God ook vandaag nog aan het werk is, net zo als de duivel trouwens. De aloude strijd 

tussen goed en kwaad is even heftig nu als in Jezus dagen. De vraag is hoogstens of wij er knapper in geworden 

zijn weerstand te bieden aan de verlokkingen van het kwaad. 

Waar drijft de Geest jou heen vandaag? Het begin van de vasten is een goed ogenblik om mij deze 

ongebruikelijke vraag te stellen. Is er iets dat ik vind dat ik op dit speciale moment van het jaar zou moeten 

doen? Vindt u dat u vastenvoornemens moet maken? Of hebt U die al gemaakt? Dezelfde als vorig jaar? Een 

beetje minder van dit en een beetje meer van dat? Heeft u dat vorig jaar iets gebracht? Hebt u het de hele tijd 

volgehouden? Of zo 'n beetje? Of 'n tijdje? 

Waar drijft de Geest u vandaag heen? Als u dat wilt weten moet u letten op wat er binnen in u gebeurt. Dan 

moet u eerlijk zijn en onderscheiden welke geest u feitelijk drijft. 'Ik ga gedurende de Veertig dagen geen 

alcohol drinken'. Binnen de kortste keren weten al mijn vrienden: 'Whow, hij gaat veertig dagen geen alcohol 

drinken'. Die is geweldig! Misschien gaat het mij alleen maar om de prestatie. Of misschien wil ik alleen maar 

gewicht verliezen vanwege de gezondheid of de schoonheid. Maar is dat dan wel hetgeen waartoe Gods Geest 

mij drijft? Dat doe ik enkel voor mezelf. En zo met mezelf bezig zijn klinkt niet erg naar Gods Geest. 

Waar drijft Gods Geest mij heen vandaag? Wat had ik allang voor een ander willen doen maar blijf ik maar 

uitstellen? 'Dit is geen goed moment. Ik heb het nu veel te druk. Volgende maand komt mij beter uit'. Prachtige 

smoesjes waar ik zelf niet eens in geloof, maar die toch mooi mijn geweten sussen. Ik doe toch niets verkeerds. 



Ik doe helemaal niets, zeker niet het goede dat ik had willen doen. Satan is handig. Vertel me niet dat die niet 

bestaat. Hij heeft zich genesteld diep in ieder van ons. 

Waar drijft de Geest u heen in deze veertigdagentijd? Misschien met Jezus naar de woestijn. De woestijn van 

een eenzame vriend of vriendin. De woestijn van onze verzorgings- of ziekenhuizen, waar een luisterend oor en 

een glimlach wonderen kunnen doen. De Geest drijft ons meestal niet naar mensen die we helemaal niet 

kennen. Er is heel wat woestijn heel dichtbij. Soms krijgen we van die edelmoedige gedachten om iets heel 

groots te doen. Maar het grootse is veelal onrealistisch en abstract, terwijl de kleine dingen vaker realistisch en 

praktischer zijn. 

Waarom dreef Gods Geest Jezus naar de woestijn? Jezus moest dieper gaan voelen wie hij eigenlijk was. Hij had 

tijd nodig om te begrijpen dat God zijn Vader was en wat dat voor hem betekende. Hij had tijd met God nodig 

om zijn zending beter te verstaan en om daar mee in te stemmen. En natuurlijk komt de Satan dan onrust 

stoken. Hij probeert Jezus er toe te krijgen dat hij voor zichzelf kiest in plaats van voor de wil van God. 

Misschien is dat waar de Geest ons vandaag toe drijft. Extra tijd te maken om bij God te zijn. Om te zien hoe 

ons leven feitelijk loopt en hoe het zou kunnen gaan. Om te zien dat God hoopt dat wij een vervuld leven 

leiden door ons te bekommeren om onze naaste eerder dan om onszelf. En dan durf ik te wedden dat de duivel 

je komt plagen: 'Die naaste van jou kan best voor zichzelf zorgen. Jij hebt ook recht op jouw rust....' Waarheen 

drijft de Geest jou nu? 

Dit kan een interessante veertigdagentijd worden. Misschien wel levensbepalend. 

 

 

SERMON KRIJTBERG SATURDAY, FEBRUARY 17th 2018 

Gregory Brenninkmeijer SJ 

on Genesis 9, 8-15 and 1 Peter 3, 18-22 and Mark 1, 12-15 

 

Mark is an amazing evangelist. To tell us about Jesus' stay in the desert, after his baptism in the river Jordan, he 

just needs one verse. I have to admit that he does put a lot into this one verse, but it is only one verse. We have 

to really pay attention to what he wants to say. I read: 

"The Spirit drove Jesus out into the desert, and he remained in the desert for forty days, tempted by Satan. He 

was among wild beasts, and angels ministered to him." 

What impresses me most, when I read this, is the fact that God is at work. Mark stresses that after Jesus' 

baptism the heavens opened and God's Spirit descended upon Jesus. Now this same Spirit drives Jesus out into 

the desert. It was not Jesus' idea to have some time off and to go into the desert by himself. No, He was driven 

there by God's Spirit. 

It is not the first time God drives people out from a place. We are reminded of Adam and Eve. They lived in the 

garden of Eden in friendship with all the animals. But when they fell for Satan's temptation God drove them out 

of paradise and an angel was stationed at the entrance to prevent them from returning. 

Now the Spirit drives Jesus out into the desert. And up comes Satan again. Matthew and Luke tell us about his 

temptations: Bread for a hungry man after a fast of forty days. Popularity with the people for a man with a 

mission. And absolute power for a man who comes to save the world. Cleaverly done by Satan. But Jesus does 

not fall into that trap. He unmasks Satan's treacherous deceit. And in resisting evil he restores the relationship 

between God and his creation as it was before the fall. Now he can peacefully stay with the wild beasts again 

and angels come to minister to him. God is at work in Jesus and by resisting Satan and all his temptations the 

kingdom of God has come. 



I think all of this is very interesting. It is interesting to see how the evangelists wrote the gospels of the New 

Testament in continuation with the Old Testament. But is this story at all relevant for us today? Yes it is, 

because God is still at work today in our midst and so is Satan. The old feud between good and evil is as alive 

today as it was in Jesus' time. The question is whether we are any better in resisting the attractions of the evil 

one. 

Where is the Spirit driving you today? The beginning of Lent is a very good moment to ask myself this unusual 

question. Is there anything I feel I need to do this special time of the year? Do I feel I should make some lenten 

resolutions? Or did I make them already? The same as last year? Less this or more that? Did that do me any 

good last year? Did I stick to my resolutions all through Lent? Did I manage so so, or did I give up half way? 

Where is the Spirit driving you? If you want to know you need to pay attention to what is going on inside of 

you. You need to be honest and discern which spirit is actually driving you. I am not going to drink alcohol for 

Lent. And soon all my friends will know: Whow, he is not drinking alcohol during Lent. Isn't he strong. Perhaps it 

is the achievement I am after. Or you might just want to lose weight, for beauty- or health reasons. But is that 

what God's Spirit is driving me to do? All these things I would be doing for myself, and being preoccupied with 

myself does not sound like God's Spirit. 

Where is the Spirit driving me today? What is it I know I should do for someone that I keep postponing? I can 

hear the voice talking within me: 'This is not the right moment. I am far to busy right now. Next month will be 

more convenient. All the excuses that I do not really believe myself but that I allow to silence my conscience. I 

am doing nothing wrong. I am simply doing nothing, certainly not the good I really wanted to do. Clever Satan. 

Don't tell me he does not exist. He is good and well ingrained in each of us. 

Where is the Spirit driving me this Lent? Perhaps with Jesus into the desert. The desert of the loneliness of a 

friend. The desert of the Old-Peoples-Home or the hospital, where a listening ear and a smile can do wonders. 

We are usually not driven to people we do not know at all. There is lots of desert near by. Sometimes we get 

those generous ideas that we are going to do something big. But the big things are unrealistic and abstract 

most of the time whereas the small things are more often real and quite practical. 

Why did the Spirit drive Jesus into the desert? Jesus had to start to understand who he really was. He needed 

time to understand that God is his Father and what that means for him as a human being. He needed time with 

God to better understand his mission and to come to terms with that. And then of course Satan comes to 

interfere, trying to make Jesus choose for himself instead of for the will of God. 

Perhaps that is where the Spirit is driving you today. Make some extra time to be with God. To appreciate what 

your life is and what it could be. To see that God's purpose is to make you lead a fulfilled life by looking towards 

your neighbor rather than towards yourself. And bet you: The devil will try to interfere: Let your neighbor look 

after himself; you deserve your rest..... 

Where is the Spirit driving you today? This might become quite an interesting Lent for you. Life-changing 

perhaps! Amen. 


