
Eerste zondag, woestijn 
  
Lezing: Matteüs 4, 1-11 
In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef 
gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger. Nu 
trad de verleider op Hem toe en sprak: "Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen 
hier in brood veranderen." Hij gaf ten antwoord: "Er staat geschreven: Niet van brood alleen leeft 
de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God." Vervolgens nam de duivel Hem 
mee naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: 
"Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat geschreven: Aan zijn 
engelen zal Hij omtrent U een bevel geven, dat zij U op de handen nemen, opdat Ge uw voet niet 
zult stoten aan een steen." Jezus zei tot hem: "Er staat ook geschreven: Gij zult de Heer uw God 
niet op de proef stellen." Ten slotte nam de duivel Hem mee naar een heel hoge berg, vanwaar 
hij Hem alle koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid. En hij zei: "Dat alles zal ik U 
geven, als Gij in aanbidding voor mij neervalt." Toen zei Jezus hem: "Weg, satan; er staat 
geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen." Nu liet de duivel Hem 
met rust en er kwamen engelen om Hem te dienen. 
 
Beeld: Woestijn 
 

 
In stille eenzaamheid worden dieren 
vrienden. 
 
Geloof wijst oases, bronnen van leven die 
kwaad weerstaan. 
 
Palmbomen leren recht te staan bij 
tegenwind en zoete vruchten te dragen. 
 
 

 
Jezus bracht 40 dagen en nachten in eenzaamheid door in de woestijn. Hij leerde er de 
verleidingen van de duivel te weerstaan. Ieder mens heeft met verleidingen te maken.  
De dadels is de soep staan symbool voor standvastigheid, zoals de palmboom rechtop staat. 
Om ons niet te laten regeren door begeerte en al de reclames die ons willen verleiden om 
van alles te kopen dat we eigenlijk niet nodig hebben. Om trouw te blijven aan Gods woord 
en er te zijn voor elkaar, solidariteit, samen delen, samen organiseren. Dadels zijn daar de 
zoete vruchten van: verbondenheid, vriendschap en liefde. 
 
‘Een mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van God.’ 
 
 

Soep: Woestijn soep met dadels 
1,5 liter basisbouillon 
150 g ontpitte dadels 
2 winterwortels, in stukken gesneden 
1 ui 
2 stengels bleekselderij, in stukjes gesneden 
1 eetlepel olijfolie 
1 theelepel komijn 
1 theelepel paprikapoeder 
2 eetlepels bloem 
1 eetlepel citroensap 
4 eetlepels yoghurt 
 
Fruit de ui, bleekselderij en wortels 5 minuten in de olijfolie tot ze glazig zijn. 
Meng de bloem met de kruiden, voeg dit toe aan het groentemengsel en bak 
een paar tellen mee. Voeg de koude bouillon toe en breng het geheel aan de kook. 
Laat 10 minuten sudderen op een laag vuur. Voeg de dadels en het citroensap toe 
en laat het nogmaals 10 minuten sudderen. Pureer de soep, verhit tot het kookpunt 
en serveer met een eetlepel yoghurt per kom of bord. 
 


