
OVERDENKING 

 

In Coronatijd verschenen drie boeken over eenzaamheid, en misschien 

nog wel meer. Ik las er over in een boekenbijlage. Ik noem alleen de 

titels: De eenzame eeuw, het herstellen van menselijk contact in een 

wereld die steeds verder ontrafelt. Een ander boek heet Verkeerd 

verbonden en gaat over hoe sociale media ons juist eenzaam kunnen 

maken. Een derde boek heeft de intrigerende titel De lege hemel en als 

ondertitel Over eenzaamheid.  

Ik zou ze allemaal wel willen lezen en vroeg me af waarom eigenlijk, want 

zo’n vrolijk onderwerp is het niet. Ik las een zin in de boekbespreking 

waardoor ik dacht: ah, daarom. Het beschrijft het verschil tussen 

depressiviteit en eenzaamheid. In eenzaamheid zit een behoefte 

verscholen aan verbinding, terwijl iemand die depressief is de hoop op 

verbinding heeft opgegeven. 

In deze tijd van gedwongen afzondering kampen veel mensen, ouderen en 

jongeren, met gevoelens van eenzaamheid en depressiviteit. 

Het woord dat in onze evangelielezing wordt vertaald als woestijn 

betekent eigenlijk wildernis, of verlatenheid. Het gaat niet zozeer om een 

grote zandvlakte, het gaat om eenzaamheid, om mensen die als los zand 

samenleven, dus niet samen leven, de verbinding verloren hebben.  

Dat je volledig op jezelf, je eigen behoeften, zorgen, angsten, 

spookgedachtes, wordt teruggeworpen. Dat het is alsof je alleen op de 

wereld bent. Dat je wat jij in jezelf ronddraagt tegen niemand kan zeggen, 

want het is te erg. Dat is een verschrikkelijke toestand waar op den duur 

geen mens tegen kan. 

Jezus wordt door de Geest de woestijn, de eenzaamheid in gestuurd. Het 

was niet zijn eigen behoefte om dat op te zoeken. Jezus is zoëven gedoopt 

in de Jordaan, waarbij de hemel openging en Gods stem klonk, die hem 

zijn geliefde zoon noemde. En meteen daarna wordt hij de woestijn, die 

verschrikkelijke verlatenheid in gedreven. 

Als het bijna niet meer is uit te houden komt er ineens toch een gestalte 

op Jezus toe. Het is de duivel, zo wordt meegedeeld, wij als lezers zijn 

gewaarschuwd. De duivel, diabolos, is in de Bijbel degene die tweedracht 

en wantrouwen zaait, de splijtzwam, de gevorkte tong, altijd erop uit om 

de eenheid te verstoren. 

Voor Jezus zelf is het niet meteen zo duidelijk met wie hij van doen heeft, 

wie die gestalte is die middenin die verlatenheid op hem toekomt, en waar 

de gedachten vandaan komen die hem belagen. Er wordt ingezet bij de 



intense honger die hij voelt, fysiek en geestelijk, bij het bijna niet langer 

te verdragen verlangen naar verlossing. Deze stem gebruikt gelovige taal, 

citeert psalmen, doet beloften van goddelijke bijstand, zegt verleidelijke 

dingen.  

Misschien voelt u, voel jij je in deze tijd van lockdown bij tijden ook 

eenzaam, teruggeworpen op jezelf. Waardoor je kwetsbaar wordt voor 

verkeerde gedachtes, wrevel, onverdraagzaamheid, de gemakkelijke 

troost van zoetigheid en alcohol, de neiging je af te sluiten voor anderen, 

niet langer meer je best willen doen. 

De grootste beproeving voor Jezus is hier dat hij in die gekmakende 

verlatenheid los raakt van die stem die klonk bij zijn doop, de 

onlosmakelijke eenheid met God, de liefde die hem is meegegeven en de 

belofte dat die genoeg zal zijn voor zijn leven. Dat hij zal gaan vertrouwen 

op iets dat minder is dan die liefde en voor de verleiding bezwijkt 

voortijdig op te eisen en af te dwingen wat hem beloofd is.  

Waarom moet Jezus die afschuwelijke verlatenheid en ontreddering 

ervaren, waarom moet hij dat ondergaan, -hier in de woestijn en later aan 

het kruis, zodat hij uit zal roepen: ‘God, mijn God, waarom hebt U mij 

verlaten?’ 

Ik denk omdat hij alleen zo naast ons kan staan in onze eenzaamheid, 

onze ontreddering en onze kwetsbaarheid voor de verkeerde stemmen. 

Omdat hij alleen door dit zelf van binnenuit te kennen ons kan laten weten 

dat we in dit alles niet alleen zijn. 

Hoe moedeloos u zich misschien ook voelt in deze tijd, u bent niet alleen. 

Er zijn mensen die net als u worstelen, het soms niet meer weten, 

verlangen naar verbinding. Luister niet naar de verkeerde stemmen, hoe 

verleidelijk het ook is wat ze zeggen, maar zoek die verbinding. Praat met 

elkaar, wees eerlijk over wat moeizaam is, want dat geeft verbinding.  

En blijf vertrouwen op die stem die zegt ook tegen u, tegen jou, tegen 

mij: ‘Jij bent mijn geliefde kind, jij hoort bij mij.’  

De 40-dagentijd begint in de woestijn, maar komt uiteindelijk uit bij 

Pasen. Het is een hoopvolle tocht naar de opstanding toe. Na de 

bevrijding uit Angstland trok het volk Israel 40 jaren lang rond in de 

woestijn. De weg naar het nieuwe leven, het beloofde land, liep daar 

doorheen. Dat nieuwe leven was er niet zomaar pardoes, ze hadden eerst 

een hele weg te gaan, een vreemde kronkelweg die  levensweg bleek te 

zijn. 

Veertig dagen nog tot Pasen, 

soms een tocht door de woestijn 

om te leren en te vragen 



hoe je duister kunt verjagen 

om met Pasen klaar te zijn. 

Veertig dagen, weken, jaren, 

wachten, weten en ervaren 

dat iets nieuws, verandering 

met vreugd en moeite samenging. 

 

 

 

 

 

 


