
 

‘Jezus in de Woestijn’ 

1ste zondag van de veertigdagentijd. 

De evangelielezing van vandaag is Marcus 1,12-15.  

 

Eenmaal in de woestijn blijft Jezus daar veertig dagen, meer dan anderhalve maand. 
Hij lijkt alleen te zijn, maar toch heeft Hij veel contact. 

Aan de ene kant zijn daar de boodschappers van God, de engelen. 
Zij helpen Hem om dichter bij God te komen. 

Maar aan de andere kant zijn daar de verleidingen van de duivel. 
Die fluistert Hem in zijn oor: “God dienen kan je je leven kosten, wil je dat wel? 
God dienen betekent dat je deelt wat je hebt en niets voor jezelf alleen houdt. 
Wil je dat wel? Je kan ook voor jezelf beginnen en een machtig man worden? 

Dat zou toch te gek zijn?” Jezus denkt er goed over na. 
Maar na veertig dagen besluit Hij dat Hij bij God wil horen. Hij zal zijn leven lang doen wat God 

vraagt. Ook als het moeilijk zal zijn. 
 
 
Gebed om met Jezus mee op weg te gaan 
 
Goede God, 
De veertigdagentijd is begonnen. 
We gaan met Jezus op weg naar Pasen. 
Onderweg hopen we Jezus steeds beter te leren kennen. 
Ook Jezus gaat een weg, Hij gaat zelfs de woestijn in.  
We bidden dat we steeds meer van Jezus  
en zijn boodschap mogen begrijpen. 
Want door Hem te leren kennen, 
komen we ook steeds dichter bij U, God. 
Help U ons daarbij? 
Want deze 40-dagentijd  
willen we in de spiegel kijken om te ontdekken  
welke onze kleine kanten zijn, die ons beletten ten volle te leven. 
Maak Gij ons vrij en breek open wat ons besloten houdt. 
Gij zijt de God die altijd van ons houdt. 
Wij danken U daarvoor. Amen 

 



 

Vastentijd 
  

 
 
 

Tijd om te bezinnen,  
te veranderen,  
te vernieuwen  
Vastentijd. 
Tijd om los te laten. 
Tijd om vast te houden. 
Tijd om los te laten wat doodt en verslaaft. 
Tijd om terug vast te nemen  
wat leven en toekomst geeft. 

 

 
 
 
U BENT STEEDS DICHTERBIJ 
 
Hoe ver U ook bent, Heer, 
U houdt ons altijd dichtbij. 
U bent aanwezig in ons hart. 
Wanneer onze wereld schudt, 
laat U ons niet in de steek. 
 
In het onbekende, Heer, 
brengt U ons telkens thuis. 
U kent ons en begrijp wat we doen. 
Onze naam is veilig in uw hand. 
Steeds dichter komt U naar ons toe. 
 
Laat ons wat we van U krijgen, 
steeds uitdelen aan anderen, 
zonder te oordelen. 
Laat ons de andere mens zien 
door het licht van uw ogen. 
 
Thomas Goyvaerts 
 

 

 


