
 
“Niet-Boeddhastukken” geïnspireerd door Jac. Geel (Leerh.+Liturgie febr. 97) 
lezen   en   zingen 
inleiding 
Op deze 1e zondag van de 40-daagse paasvoorbereiding is, gemeente,  

het verhaal van Jezus’ verzoeking in de woestijn klassiek. 

Daar werd hij  

volgens de evangelisten door de Geest Gods heengedreven 

om er beproefd te worden  

op zijn geschiktheid voor de taak die hem wachtte. 

Velen vóór hem waren om diezelfde reden  

40 dagen en 40 nachten in de woestijn geweest.. 

Denkt u maar aan Mozes of Elia 

en aan het hele volk Israel dat er zelfs 40 jáár verbleef. 

Maar u hoeft niet alleen aan bijbelse figuren te denken. 

Want in álle godsdiensten en culturen 

worden wij getekend  

als mensen die beproefd en getest moeten 

om tenslotte na allerhande avonturen 

als wedergeboren, vernieuwde en verlichte mensen 

onze roeping te volgen  

en onze taak ten dienste van anderen op ons te nemen 

En wat ons allemaal overkomt 

wordt natuurlijk bij uitstek zichtbaar 

in degenen die uitgedaagd en geroepen worden 

om ons als godsdienststichters of profeten voor te gaan. 

Bijbels én buitenbijbels  

zal vandaag ons thema dus de verzoeking zijn 

of, zo u wilt  de beproeving, 

  de verleiding 

of om het met onze katholieke broeders en zusters te zeggen: 

  de bekoring. 

Dat is best een lastig en ingewikkeld thema. 

So wie so al. 

Maar zeker  als we daarover ook nog  

bijbelse & buitenbijbelse mythen met elkaar willen vergelijken, 

zoals ik u voor de komende drie zondagen beloofd heb. 

Want door wie wordt een mens tot kwaad verleid. 

En belangrijker nog: 

is het wel waar wat ons de eeuwen door geleerd is, 

is het wel kwaad  

om te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad? 

Welke onnozele hals zou daarvan nou niet willen eten?(Ku 36) 

De twee bijbelse raamverhalen 

over het testen en het uitproberen van de mens 

heb ik nu en passent al genoemd: 

1. het genesisverhaal over de slang die Adam en Eva verleidt 

2. en het evangelieverhaal over Jezus’ verzoeking in de woestijn. 

Ik kom daar straks op terug. 

Maar nu eerst de vraag: 



zijn daarvan ook buitenbijbelse parallellen te vinden? 

Massa’s, gemeente! 

Want er is eigenlijk geen godsdienst en geen cultuur 

waarin ons menselijk leven en de weg die wij te gaan hebben 

niet wordt uitgebeeld  

als de reis van een held die geroepen wordt op avontuur te gaan, 

die dat eerst weigert maar vervolgens toch gaat 

en dan door allerlei gruwelijke gevaren op de proef gesteld wordt   

alvorens ingewijd te kunnen worden  

en teruggestuurd om ook zijn medemensen de weg te wijzen. 

U hebt allemaal wel eens gehoord  

van het Babylonische epos over Gilgamesj, (zie: Campbell 156-58) 

die aan de goden het levenselixer, de nooit-meer-oud-plant, 

het kruid van het eeuwige leven wist te ontfutselen, 

dat hem echter toen hij lag te slapen  

op zijn beurt ontroofd werd door een slang .... 

of het verhaal van het gulden vlies 

over de arme koning Athamas  

die bedrogen door zijn tweede vrouw  

oprecht meende dat hij de zoon uit zijn eerste huwelijk  

aan Zeus moest offeren. 

Maar toen hij op de aan Zeus gewijde berg  

al met het offermes in de aanslag stond 

daalde er plotseling een gevleugelde ram neer  

met een gouden vacht   

die de jongen Phrixos en zijn zusje Helle 

op zijn rug naar het Oosten wegvoerde...... 

Wie denkt er bij dat verhaal niet aan de beproeving van Abraham? 

En wat heeft Prometheus niet allemaal moeten doorstaan 

toen hij voor de mensen het vuur had gestolen 

uit de hemel van Zeus, 

die dat juist ten koste van alles had willen vermijden 

omdat hij geen wezen wenste dat de goden te nabij zou komen. 

Maar niet alleen Prometheus zelf werd gestraft  

maar ook de mensen  

die tot dan toe in paradijselijke rust hadden geleefd 

zonder ziekte of verdriet 

werden door de goden gestraft met de schepping van de vrouw. 

Pandora heette zij, de Albegiftigde. 

Zeus gaf haar een doos, waar zij nooit in mocht kijken. 

En met die doos  

zond hij haar naar Prometheus’ broer Epimetheus. 

P betekent Voorafdenkende en E= Achterafdenkende. 

En hoewel Prometheus hem nog gewaarschuwd had 

lichtte hij samen met Pandora het deksel op. 

En, o wat een schrik, er vlogen allemaal gruwelijke wezens uit. 

Ziekten, rampen en misdaden,  

die de mensen tot dan toe niet gekend hadden, 

hadden zich in no time over de hele aarde verspreid. 

Toen zij onmiddellijk het deksel weer dicht klapten 

was er in de dood nog maar één wezen over: nl. de hoop. 



En daarom rest ons mensen nog altijd de hoop  

dat het weer anders zal worden.... 

Toch, gemeente,  wil ik vandaag met u  

geen parallelverhaal uit de griekse mythologie lezen 

maar uit de boeddhistische traditie, 

want ook van de Boeddha wordt een verzoekingsverhaal verteld.  

Net als bij JvN weliswaar aan het begin van zijn optreden, 

maar in feite zijn het allebei notedopverhalen, 

verhalen over de verleidingen en gevaren  

waaraan zij heel hun leven bloot stonden 

en waaraan wij mensen nog altijd heel ons leven bloot staan. 

Ik lees u het verhaal voor uit de  

Buddhacarita,  

Boeddha’s levensbeschrijving volgens Ashvagosha, hoofstuk 13 

Zie, in die tijd, 

toen de toekomstige Boeddha  

vol verlangen naar de hoogste kennis 

aan de voet van de Boom der Verlichting zat, 

was dat een grote vreugde voor de gehele wereld. 

Alleen de boze Mara was bang. 

Niet voor niets heet hij Mara, 

God van Plezier met veel wapens 

Heer van alle Verlangens 

en tegenstander van onze bevrijding. 

Zijn drie zonen Verwarring, Vrolijkheid en Trots 

en zijn drie dochters Lust, Genot en Begeerte 

vroegen waarom hij zo wanhopig was. 

Zien jullie dan niet (antwoordde hij)  

dat deze wijze  

met de wanpenrusting van zijn vastbeslotenheid 

en met de weerhaak van de waarheid 

de pijl van de wijsheid naar zich toe getrokken heeft 

waarmee hij mijn koninkrijk veroveren zal. 

Zou ik dan niet wanhopig zijn? 

Want als hij daarin slaagt en ook anderen die weg wijst 

zal het met mijn rijk gedaan zijn. 

Maar nu het nog zover niet is, 

wil ik proberen hem zijn geloften te laten breken 

zoals hoog water een dam breekt. 

Toen pakte de grote Verwarringzaaier zijn bloemenboog 

en  

ging samen met zijn kinderen naar de Boom der Verlichting. 

Hij legde een liefdespijl op zijn boog, 

speelde er wat mee en riep: 

vooruit Kshatrija, 

doe je plicht als lid van de kaste der krijgers 

en verlaat dit pad van de bevrijding. 

Verover de lagere en hogere wereld met behulp van wapens, 

de glorierijke weg die zo veel grote leiders geviolgd zijn. 

Maar als je weigert, 

weet dan dat zelfs Ida’s zoon, de kleinzoon van de Maan, 



krankzinnig verliefd werd toen deze pijl hem doorboorde 

en dat ook Santanu daardoor zijn zelfbeheersing verloor. 

Dus reken maar  

dat de zwakke naturen van deze gedegenereerde tijd 

zoals jij het zeker zullen begeven. 

Gebruik daarom je verstand en sta vlug op, 

want deze pijl steekt zijn tong al naar je uit. 

De heilige echter verroerde geen vin. 

Toen schoot Mara zijn liefdespijl op hem af 

en zette zijn dochters Lust, Genot en Begeerte 

evenals zijn zoons Verwarring, Vrolijkheid en Trots. 

Maar de heilige gaf geen krimp. 

Toen Mara dat zag zeeg hij neer en zei: 

Hij voelt de pijl niet eens 

die de goddelijke Shambu  

doordrenkte met liefde voor de dochters van de bergen, 

zodat hij zijn gelofte brak. 

Zonde van mijn bloemenboog en van mijn liefdespijl, 

zonde ook van mijn dochters. 

Het enige wat ie nog verdient  

is om door alle demonenlegers tegelijk aangevallen te worden. 

En Mara riep zijn legers te wapen. 

Met pijlen, stokken en zwaarden trokken ze uit 

in de gedaante van  

zwijnen, vissen,paarden,ezels en kamelen, 

van tijgers, beren, leeuwen en olifanten, 

met één oog of juist met veel gezichten 

met veel hoofden en uitgezakte buiken, 

met verminkte gezichten en monsterlijke bekken. 

Maar het deed de wijze man allemaal niks, 

hij speelde ermee  

alsof het slechts een beetje wilde kinderen waren.   

En toen een van hen een knuppel tegen hem ophief 

raakte zijn arm onmiddellijk verlamd. 

En wat ze ook probeerden  

hij was niet van zijn stuk te brengen. 

En er klonk van de hemel een onzichtbare stem 

zonder een spoor van vijandigheid zeggende: 

doe toch geen vergeefse moeite, Mara, 

spaar je kwaadwillendheid en ga naar huis, 

want deze wijze kan door jou evenmin bewogen worden  

als de berg Meru door de wind. 

Meng je grootheid niet met trots, Mara, 

en besef dat geluk onzeker is en jouw eigen positie wankel. 

Toen Mara die wooorden hoorde  

en toen hij de ongeschokte kracht van de grote heilige zag 

vertrok Mara gebroken en ontmoedigd met al zijn pijlen 

en zijn bonte leger vluchtte naar alle kanten uiteen. 

En zo bleef de passieloze wijze achter, 

onoverwonnen door de machten van de duisternis. 

En de hemel glimlachte 



en een geurige bloemenregen bedekte de aarde als dauw. 

Nu de boze verdwenen was 

werd de hemel helder, de maan scheen  

en het regende bloemen van de hemel op aarde 

en de nacht straalde als een vlekkeloze maagd. 

 

psalm 91,1-2-3  

  

Lucas 4,1-14  

  

gezang 172  
 

preek 

Bevrijding en verlichting 

zijn uitsluitend een zaak van oefenen en trainen. 

Op goddelijke genade wordt geen beroep gedaan, 

zo lees ik in een inleiding op het Boeddhisme. 

Pats boem.  

Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over, gemeente. 

Maar als je dan boeddhistische teksten gaat lezen 

wemelt het van goden en demonen 

die jou al dan niet genadig gezind zijn. 

Volksboeddhisme, zeggen de geleerden dan, 

boeddhisme voor het gewone volk 

dat nou eenmaal niet anders kan  

dan zijn eigen deugden en ondeugden  

projecteren in goden en demonen. 

En in de joods-christelijke traditie is het eigenlijk niet anders. 

Ook wij weten wel  

dat je over de binnenste kern van het levensmysterie, 

dat we God plegen te noemen, 

eigenlijk niets zeggen kunt 

om vervolgens los te barsten in een hele bijbel vol verhalen, 

gezangen, gebeden, toerusting, diakonie en kerkorganisatie, 

waarmee we om dat geheim heen cirkelen. 

Non possumus non loqui zeiden de apostelen, 

toen ze voor hun rechters stonden: 

wij kunnen niet niet spreken.... wij kunnen niet zwijgen. 

En zo kregen we vandaag twee verhalen te horen, 

die zich te buiten gaan aan projecties 

over de beproevingen waaraan wij mensen bloot staan, 

het boeddhistisch verhaal al zijn atheisme ten spijt 

zo mogelijk nog kinderlijker en uitbundiger, 

bizarder en extroverter dan het evangelieverhaal. 

Maar ook over Jezus van Nazareth zeggen de evangelisten, 

dat hij tot hen niet anders sprak dan in beelden en gelijkenissen. 

En wat is daar eigenlijk op tegen, gemeente, 

zolang je de betrekkelijkheid van elk afzonderlijk beeld 

blijft beseffen? 

Ik moet u eerlijk bekennen, 

als ik boeddhist was zou ik, 



alle dédain van de geleerden ten spijt,  

ook een volksboeddhist zijn. 

Van mij  

hoeven calvinistische of talibaanse beeldenstormen niet. 

Maar goed, gemeente, 

wat zéggen ons nu eigenlijk  

die verzoekingsverhalen uit beide tradities? 

Als ik het goed zie gaat het in beide verhalen 

om de menselijke vrijheid, 

om de vrijheid van de mens zichzelf terwille van een hoger goed 

los te maken van de begeerte naar instantbevrediging. 

Want wie à tort et à travers  

zijn behoeften met onmiddellijke ingang wil bevredigen 

is een destructief mens, 

die zijn omgeving zo goed als zichzelf beschadigt. 

Maar juist daarover gaan de dagelijkse dilemma’s van ons leven, 

juist daarover verkeert een mens altijd in tweestrijd, 

een tweestrijd  

die in beide verhalen naar buiten geprojecteerd wordt 

in een figuur die in het boeddhistische sanskriet of pali 

de Verwarringzaaier genoemd wordt, 

die met zijn bloemenboog, zijn cupidopijl  

en zijn begeerlijke kinderen naar de mens gaat  

die juist onder de Boom der Verlichting zit. 

En in welk joods of christelijk oor resoneert nu niet 

de Boom der Kennis, 

de Boom van de Kennis van goed en kwaad? 

In het bijbelgrieks  

heet die boeddhistische Verwarringzaaier de diabolos, 

degene die de dingen door elkaar gooit, 

die er een puinhoop van maakt, zodat je niet meer weet  

wat nu ook al weer goed of kwaad was. 

De door-elkaar-gooier, de verwarringstichter, 

dus: ....   heel herkenbaar van tijd tot tijd  

als een gegeven van ons eigen hart. 

In het hebreeuws  

heet hij de Satan: de tegenspeler. 

Degene die een schaduwgevecht levert met de Allerhoogste, 

zodat het voor een mens beplaad niet meevalt 

om te onderscheiden wat bij god hoort en wat niet. 

Nee, wij zien geen duivel en wij zien geen satan of Mara 

- maar wij weten wel van een tweespraak in ons eigen hart, 

wij weten van tweestrijd en donkere gedachten. 

Wij onderkennen soms ook het boze in onszelf of in een ander, 

zodat die ene regel in dat oude gebed  

ineens heel duidelijk en uitspreekbaar wordt: 

leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze! 

...................................................................................................................... 

In die tweestrijd nu,  

in die confrontatie treffen wij vandaag Boeddha en Jezus aan. 

Beiden na een lange afzondering in vasten of gebed cq meditatie. 



Een plaats  

van eenzaamheid en ontbering, van inkeer en distantie. 

Een woestijn,  

maar een woestijn die ook midden in eindhoven kan liggen 

Ooit heeft Israël er 40 jaar rondgezworven  

op weg naar het beloofde land.  

In deze woestijn gaat het om Zin met een hoofdletter. 

Je begeeft je a.h.w. van het centrum naar de periferie 

en neemt afstand van gangbare waarden en denkpatronen. 

Daardoor begin je zicht te krijgen op wat onvoorwaardelijk geldt 

maar in het dagelijks leven vaak geen plaats krijgt, 

geen plaats=ou topos=een utopie lijkt. 

In deze woestijn beland je niet zo maar, 

al dient zich misschien in ieder mensenleven  

wel een keer het onverbiddelijke moment aan  

om dit soort eenzaamheid te aanvaarden. 

Maar dan nog geldt: geen mens gaat uit vrije wil. 

Slechts gedreven door de Geest of anderszins  

komt iemand hier terecht. 

Als omgeving voor een ontmoeting  

mist intussen de woestijn zijn uitwerking niet. 

Al voor er iets gebeurt 

is het duidelijk dat het om iets beslissends zal gaan. 

Het toneel heeft de verwachting hoog gespannen. 

De beproeving in de woestijn is  

voor het levensverhaal van Jezus dat Lucas probeert te schetsen 

heel wezenlijk. 

Van de maagdelijke geboorte 

via zijn wonderlijke optreden als 12-jarige in de tempel 

tot zijn doop in de jordaan 

moet alles er op wijzen dat JvN niet zo maar iemand is. 

En dat wordt dan ten overvloede nog een keer bevestigd 

door een Stem uit de hemel die zegt: 

jij bent mijn zielsbeminde zoon, in jou verheug Ik mij. 

Niet zo maar iemand, maar een mens vol van H. Geest, 

voorbestemd een groot man te zijn 

en zoon van de Allerhoogste genoemd te worden. 

Het verblijf in de woestijn wordt de proef op de som. 

Als hij dáár stand houdt is het bewijs geleverd. 

Dan is zijn uur aangebroken, 

de tijd om zich onder de mensen te begeven. 

Met de beproeving door Satan eindigt de proloog van het Lc-ev, 

waarmee we in de advent begonnen zijn. 

En als we tijd en gelegenheid zouden hebben 

om de voorafgaande hoofdstukken van de Buddhacarita te lezen 

dan zouden we tot de ontdekking komen, 

dat het ook daar wemelt van de mirakelverhalen  

die bij wijze van proloog vooruit wijzen 

wat een bijzonder mens die toekomstige Boeddha  

eigenlijk vanaf het begin al was, 

en hoe voorbestemd tot bevrijding en verlichting hij was. 



Blijkbaar gaat dat altijd zo. 

Als mensen van iemands woorden onder de indruk zijn, 

dan gaat het eigenlijk om die woorden, 

maar kunnen ze het toch niet laten 

het bijzondere van die woorden  

nog eens nadrukkelijk te onderstrepen met verhalen, 

die moeten aantonen dat het er van meet af aan al in zat, 

dat het eigenlijk niet anders kon, 

dat het zo wel moest gebeuren.  

 

Als jij een kind van God bent,  zegt de Satan tot 3x toe. 

En hij begint bij de honger. 

Vervolgens tapt hij uit het vaatje van de macht 

en tenslotte spiegelt hij Jezus snel succes voor 

Als jij een kind van God bent. 

Daarmee bedoelt hij niet: 

ik twijfel nog, laat eerst maar eens zien wat je kunt. 

Hij bedoelt: nu dat zo duidelijk is, wat let je dan nog? 

Als de tempel van Jeruzalem je einddoel is 

 (en dat is het volgens Lucas) 

waarom neem je dan de kortste weg niet? 

En leid ons niet in bekoring   

luidt het in de katholieke versie van het Onze Vader. 

Een mooi woord, bekoring: 

feestelijk, verleidelijk, voorzien van een gouden randje. 

Protestanten hebben het over verzoeking. 

Een woord als een geheven vinger. 

Aan verzoekingen kun je maar beter niet toegeven. 

Daartussenin zit het woord beproeving. 

Van beproevingen is duidelijk dat ze doorstaan moeten worden. 

Maar dat is gepraat achteraf  

als je eenmaal geslaagd bent voor je examen. 

Maar wie zal op voorhand doorhebben 

wanneer het aantrekkelijke, verleidelijke of bekoorlijke  

een duivelse truc is? 

Hoe dichtbij moet je staan  

om knollen van citroenen te kunnen onderscheiden? 

Wie kan de duivel herkennen als hij geen bokkenpoten heeft? 

Waarom neem je de kortste weg niet? 

Waarom eindigt het Lucas-evangelie niet  

met een theatrale landing van Jezus op het tempelplein? 

Waarom geen menigte die juicht dat  

de messias precies zo gekomen is als iedereen gehoopt had? 

Waarom niet zo? 

Waarom die lange lijdensweg ten dode toe? 

Waarom (zo vroeg ooit Bertold Brecht) 

hebben de goden geen tanks en kanonnen, 

slagschepen, bommenwerpers en mijnen? 

Waarom zijn de goden zo weerloos? 

Jezus gaf als antwoord: je zult de Here God niet beproeven. 

Het lijkt wel, gemeente, of niet alleen de mens  



maar ook God in verzoeking gebracht kan worden. 

Tot de duivel 

of misschien wel tot de in zijn eigen hart aanstormende vragen 

zegt Jezus: 

je zult de Here God niet tot het uiterste drijven. 

Zo mag je niet met je leven omgaan  

dat je God  ahw tot ingrijpen probeert te dwingen. 

Jezus stuurt de satan weg. 

En de satan, even aan het eind van zijn latijn 

wijkt van hem tot een bestemde tijd. 

Zo gaat dat met verzoekingen. 

Daar reken je als mens niet voor eens en voor altijd mee af. 

Wat is er eigenlijk tegen, gemeente,  

tegen die bekoring van de kortste weg,  

de lekkere trek en de snelle winst? 

Wat is eigenlijk het verschil  

tussen een knieval voor de duivel en gehoorzaamheid aan God? 

Ik denk het verschil tussen doel en middelen. 

De kwaliteit van het resultaat  

wordt bepaald door de weg er naar toe. 

De weg naar de vrede  

kan alleen met pijn en moeite begaan worden, 

in vallen en opstaan. 

Het is niet anders. 

Leven is geen instantverlichting, klaar terwijl u wacht. 

Leven is oefenen en trainen, 

is iedere dag weer balanceren. 

Daarvan getuigen Jezus en Boeddha ieder op hun eigen wijze. 

Waar mensen niet bereid zijn die weg te gaan 

rest uiteindelijk alleen nog  

de dictatuur, het dogma en de blinde overtuiging. 

Leven is traag,  

communiceren is moeizaam 

en gerechtigheid haal je niet bij de bakker. 

Maar de duivel is snel en gaat over lijken 

of hij nu Satan genoemd wordt 

of Mara die de toekomstige Boeddha 

de glorierijke snelle weg  

van alle gewapende wereldleiders aanbeval. 

 

Maar Boeddha geeft geen krimp 

en Jezus springt niet. 

Hij kiest de omweg naar Jeruzalem. 

en vertrouwt erop dat die niet dood loopt  

ondanks de schijn van het tegendeel. 

Zijn volgelingen  

werden dan ook wel aanhangers van de weg genoemd. 

Ze gingen mee met hem die ze liefhadden 

zonder te berekenen wat het hen kosten zou.  

En wij, gemeente? 

Kunnen wij telkens opnieuw  



weerstand bieden aan de bekoring van de kortste weg? 

Daarbij denk ik niet alleen aan de grote politiek 

maar ook aan de kleine dwingelandij tussen mensen. 

Hoe dikwijls  

zijn we er niet op uit mensen naar onze hand te zetten? 

Misschien wel uit angst voor verwarring. 

Geduldig afwachten en laten rijpen  

is vaak niet onze sterkste kant. 

Misschien helpt het om te beseffen dat die weg eerder gegaan is 

door heel wat mensen in het voetspoor van Jezus en Boeddha 

en dat ook aan ons een brevet verleend is waarop staat: 

jij bent mijn veelgeliefd  kind in wie ik mij verheug. Amen. 

 

orgelspel 


