
Teks: Mattheus 4:1-11 en Efesiërs 2:17-24. 

Tema: Wie is Jesus? Wie is ek? 

 

Inleiding: Kom ons begin by die eerste vraag: Wie is Jesus? 

Jesus se versoeking in die woestyn word deur sy doop 

voorafgegaan in Mattheus 3. 

By Sy doop word Jesus bevestig as die Seun van God en in die 

woestyn in Mattheus 4 word Hy as Seun van God getoets of 

versoek deur die duiwel. Voor Jesus se openbare bediening 

begin, wil hierdie gebeure in Mattheus 4 beklemtoon dat Jesus 

as ware mens self getoets en versoek kon word. Dat Jesus juis in 

die woestyn versoek word, is belangrik. Dit wys terug na Israel 

wat in die woestyn versoek is, maar nie die versoeking kon 

deurstaan nie. Hier is die kontras tussen Jesus as die gehoorsame 

Seun van God teenoor Israel van die ou tyd wat eintlik die 

ongehoorsame seun van God was. 

 

Ek wil graag kortliks na hierdie drie versoekings van Jesus kyk 

en dan vra hoe dit uitkom by jou en my lewe as kind van die 

Here vandag. Met elke versoeking of toetsing haal Jesus vir die 

duiwel aan uit Deuternomium 6-8 wat kom uit die volk Israel se 

tyd in die woestyn. 

 

 



Die eerste versoeking is dat Jesus van klippe brood moet 

maak.  

Hier zoem die duiwel dadelik in op Jesus se eerste en 

dringendste behoefte- kos of voeding. Hy het op hierdie 

stadium al veertig dae gevas en Hy is swak en honger. Dis 

amper asof die duiwel wil aanvoer dat dit nie pas by iemand van 

die Seun van God se statuur om honger te wees nie. Veral nie as 

jy die mag het om dit so maklik te verander nie! In Sy antwoord 

aan die duiwel ontken Jesus nie die belangrikheid van brood nie- 

Hy was immers 40 dae daarsonder, maar sê dit het relatiewe 

waarde in vergelyking met hoe die Woord van God jou kan 

voed en lewe gee.  Vas en honger was op hierdie stadium in die 

woestyn die wil van die Vader vir die Seun en om dus op hierdie 

stadium klippe in brood te verander sou in werklikheid beteken 

om die Vader se wil te weier. 

 

In ons eie tyd vertaal is hierdie sekerlik die versoeking om 

my lewe te bou op dit wat ek produseer, wat ek kan doen of 

maak of bereik. 

 

Die tweede versoeking is van die hoogste punt van die tempel 

af te spring: 

Die versoeking is hier om iets buitengewoon of skouspelagtig 

te doen.  Die duiwel wil Jesus hier versoek om iets te doen wat 

groot applous sal ontlok, wat Hom die ster sal maak. Jesus se 



plan was om mense in een vir een of in klein of groter groepe te 

bereik. Maar iemand wat van die tempel se dak af spring en niks 

daarvan oorkom nie, sal hierdie instant celebrity wees. Dis asof 

die duiwel wil aanvoer dat Jesus deur van die tempel af te spring 

mos so dadelik en baie maklik die hele volk sal kry om Hom te 

volg. Die omgewing van die tempel was bekend as die plek van 

spesiale goddelike beskerming en bewaring. Deur van die 

tempel af te spring sou Jesus Homself in dodelike gevaar stel en 

so God forseer om Hom te bewaar. Die duiwel se plan is dus dat 

Jesus Sy krag as Messias moes misbruik. 

 

Is dit nie ook maar die versoeking van ons tyd ook nie- doen 

iets buitengewoon sodat mense van jou kan kennis neem, dat 

hulle van jou kan weet en van jou kan onthou.  

 

Die derde versoeking is om voor die duiwel te buig en hom te 

aanbid en in ruil daarvoor die heerskappy oor al die 

koninkryke van die wêreld te ontvang. Hierdie is die 

versoeking van mag. Die duiwel skrik nie vir mag nie- hy het 

dit te veel al as tool gebruik om mense van die Here af weg te 

trek. Maar hy is bang vir een ding- die kruis. Hy probeer alles 

om Jesus van die kruis af weg te trek. As jy heerser oor die hele 

wêreld is Jesus, sal jy so mense na jou toe kan trek. Dan is die 

kruis mos nie meer nodig nie. Die vraag by al hierdie 

versoekings of toetsings van die duiwel is of Jesus Sy krag as 



Messias sal gebruik vir ter wille van Homself op 'n manier wat 

die pyn en lyding sou vermy soos wat die Vader se wil vir Hom 

was. Of Hy nie liewer die makliker uitweg sou neem nie. By die 

kruis sou verbygaan nie. 

 

Is dit nie ook maar een van die grootste versoekings van ons 

eie tyd nie- kies die pad van mag. Dis mos baie makliker om 

mense te beheer as om hulle lief te hê. Ons kies ook maar 

dikwels die makliker weg- ek is te besig om iewers te dien of 

betrokke te raak. Ons geloof  moet tog net nie te veel van ons 

vra nie- ons wil dit net gemaklik kan beoefen en soos en 

wanneer ons wil en as dit ons pas. Ons soek die gain sonder 

die pyn. 

 

Hierdie gedeelte van Jesus se versoeking is so geweldig 

belangrik, want as ons nie verstaan wie Jesus werklik is en wat 

Hy werklik kom doen het nie, sal ons ook nie die Bybel of 

onsself werklik verstaan nie. 

 

Dit bring my by die tweede vraag: Wie is ek en jy? 

In elkeen van ons daar twee selwes- die vals self en die ware 

self.  

 

Wat is hierdie vals self of ou mens? 



Die konsep van die vals self of shadow is veral van die 1960's 

bekend in die sielkunde maar is eintlik deur 

Christenskrywers soos Bernardus van Clairvauv en Thomas 

Merton uit die monastiese tradisie of kloostertradisie eerste 

gebruik. Die probleem met die vals self is dat ons dit nie 

altyd sien nie. Daarom word di took ons skadu self genome. 

Die vals self is die persoon wat ons onbewustelik geword het 

as gevolg van invloede en ervarings en baie keer seerkry uit 

ons kinderjare, adolossensie of tienerjare en ons volwasse 

lewe. Die vals self of ou mens van Paulus is gebou op sekere 

kernoortuigings. Hulle is: 

 

Ek is wat ek het en besit. Dit was die duiwel se derde 

versoeking aan Jesus. Word geken aan die mag wat jy het en 

wat jy  besit- al die koninkryke van die wêreld. Ons glo soms 

om dinge te besit gee ons een of ander mag en hoe meer en 

duurder dit is wat ek besit, hoe meer mag het ons. En mense 

soos bedelaars wat min of niks besit nie en afhanklik is van 

ander, word as heel onder gereken- hulle met geen mag nie. 

 

Die tweede kernoortuiging van die vals self is dat ek is wat 

ek doen of presteer. Dis Jesus se eerste versoeking: maak van 

klippe brood- doen of produseer iets van betekenis. Wys vir die 

mense jy kan iets uit niks maak. Ons is so vasgevang in hierdie 

een. Iemand vertel van sy vriend met vier grade wat een aand 



rondom die braaivleisvuur opmerk: Ek dink ek moet nog gaan 

vir 'n vyfde graad. Dan sal ek dalk voel of ek iemand is. 

 

Die derde kernoortuiging van die vals self is dat ek is wat 

ander van my sê of dink en hoe ander teenoor my optree. Dit 

was die duiwel se tweede versoeking aan Jesus- spring van 

die tempel af- kyk wat mense dan van jou dink! Hoeveel van 

ons jaag nie ons hele lewe agter die goedkeuring van mense aan 

nie. Ek kan nie nee sê vir enigiemand nie, want dan sal hulle my 

nie meer van my hou of hulle goedkeuring en ondersteuning aan 

my gee nie. Ek doen die werk wat ek doen, want mense het 

verwag ek moet verder gaan leer in hierdie rigting. Ek ry die 

duur kar wat ek ry, want iemand van my status of posisie ry 

altyd sulke karre. Wat sal die mense sê as ek iets veel goedkoper 

ry? Ek sal mos afsteek by ander. 

 

Nie een van hierdie dinge is op sigself verkeerd nie. Niks 

daarmee verkeerd om baie te besit nie. Die probleem kom as jy 

jou identiteit bou op wat jy het. Dat as jy die dag alles verloor of 

minder het jy reken jy is nou niemand nie. Niks daarmee 

verkeerd as jy baie dinge kan doen of bereik nie. Die probleem 

kom as jy jou identiteit bou op wat jy gedoen en bereik het. Dat 

as jy aftree en nie meer kan werk nie of te siek of beseer raak 

om dit te kan doen, jy nou reken ek is nou niemand nie. Niks 

daarmee verkeerd as mense goed van jou dink nie- dit raak 



hierdie probleem as jy alles doen sodat mense jou moet raak 

sien of goed van jou dink- selfs dinge doen waarmee jy 

ongemaklik is. As die goedkeuring van mense hierdie tronk raak 

waarin jy opgesluit raak. 

 

Die vals self of die ou mens draai om die self- dat jy in 

jouself vasgevang is. Retief Burger skryf in sy nuwe boek 

Dieper so raak hieroor: Die eie ek (of ou mense of vals self 

wil ek byvoeg) het altyd 'n honger na meer erkenning, meer 

applous en meer aanvaarding. Die een wat sukkel met trots 

en die een wat sukkel met minderwaardigheid het albei die 

eie ek die middelpunt van hul lewe gemaak. 

 

Die kerngedagte by Christenskrywers soos Bernardus van 

Clairvaux en ander is dat as Jesus ons oproep om aan 

onsself te sterf, Hy ons oproep om aan hierdie vals self of ou 

mens te sterf. 

 

Wat is dan nou die ware self? 

Die ware self is eenvoudig wie ek en jy in Jesus Christus nou 

voor God is en kan wees. Dis 1 Korintiers 15:10: Deur die 

genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie 

tevergeefs nie.  

 



Ons sien dit ook in 2 Korintiers 5 wat dieselfde Paulus skryf: 

Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die oue 

is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. 

Dis waarop die ware self gebou is- op wie ek deur Jesus 

Christus nou voor God kan wees. Dis my identiteit- ek kan 

alles wat ek het verloor, maar daardie identiteit staan vas. Ek 

kan die vermoë of geleentheid om alles wat ek kan doen of 

produseer verloor, maar daardie identiteit staan vas. Ek kan die 

goedkeuring van mense verloor omdat ek besluit om nie meer 

hulle slaaf te wees en die slaaf van hulle eise en verwagtings 

nie. Maar hierdie identiteit in Jesus staan onwrikbaar vas. Ek 

gaan nie vir jou lieg nie- dis vrek moeilik om vanuit hierdie 

ware self of nuwe mens te leef. Ons wil graag leef vanuit wat ek 

bereik het of op wat ander mense van my dink. Om nou te leef 

uit die ware self – uit dit wat Christus vir my bereik het en 

volgens wat God van my dink, is net iets waaraan ons moeilik 

sluk. Ek weet dit persoonlik, want hierdie ou mens of vals self 

staan maar te gereeld in my op en hy soek applous en erkenning. 

Hy smag dat Jan Steyn raak gesien en waardeer word en as 

buitengewoon gereken word.  

 

Slot: 

Ek hoop jy het vandag gehoor dat wie Jesus is en wie ek is alles 

met mekaar te make het. Ek wil afsluit met die lewensverhaal 

van Henri Nouwen wat miskien dit wat ons met mekaar gedeel 



het sal saambind. Nouwen was priester in die Rooms Katolieke 

kerk maar later gesog as skrywer en spreker onder alle 

Christelike tradisies. Hy was professor by van die grootste 

universiteite in Amerika, onder andere by Yale en Harvard. Sy 

laaste pos was by Notre Dame universiteit. Invloedryke mense 

het Nouwen gekontak vir sy mening oor geestelike sake. Hy het 

baie bereik, mense het na hom opgesien-sy lewe en bydrae is as 

buitengewoon gereken. Tog was Nouwen nie gelukkig nie. Hy 

het ervaar dat alles wat hy gedoen en bereik het hom nie nader 

aan Jesus gebring het nie. Sy gebedslewe was dood, hy het baie 

tyd op sy eie deur gebring omdat hy altyd op reis was en nie in 

gemeenskap met ander Christene geleef nie. Hy was baie meer 

besig met brandende geestelike kwessies as om te groei in sy 

persoonlike verhouding met Jesus. Hy skryf oor hierdie tyd in sy 

lewe: "I came to see that I lived most of my life as a 

tightrope artist trying to walk on a high thin cable from one 

tower to the other, always waiting for the applause when I 

had not fallen off and broken my leg." 

  

Hy klim uit hierdie akademiese lewe en loopbaan uit. Hy gaan 

na hierdie versorgingsplek vir gestremde mense, L'Arche en 

gaan werk daar. Hy versorg en voer en was gestremde mense. 

Hulle kan nie sy boeke lees nie, hulle verstaan nie sy bydrae nie. 

Die jong man wat hy persoonlik versorg kan nie eens praat nie- 

hy maak net onsamehangende geluide. Hy skryf oor hierdie tyd 



by L'Arche onder die gestremdes en oor sy werk onder 

boemelaars en straatkinders: "These broken and wounded 

people forced me to let go of my relevant self (false self)- the 

self that can do things, show things, prove things, build 

things- and forced me to reclaim the self (true self) in which 

I am completely vulnerable, open to receive and give love 

regardless of my accomplishments." 

 

Die duiwel het gedurig hierdie vals self by Jesus probeer 

aanmoedig- wat dinge kon doen soos klippe in brood kon 

verander, wat van die tempel af kon spring en dit oorleef, wat 

koning oor al die koninkryke van die wereld kon wees. Jesus het 

telkens terug gekom na Sy ware self- Hy  het geweet dat God op 

die ou end aan Hom alle mag sou gee in die hemel en op aarde. 

Maar vir eers het Hy hierdie opdrag gehad en om dit uit te voer 

moes Hy die pad van die kruis stap. Jesus moes telkens die 

verwagtings van mense afwys, selfs van sy eie dissipels wat van 

Hom hierdie magtige politieke Messias wou maak wat die volk 

sou lei om die Romeinse oorheersing oor hulle te beëindig. 

Jesus het altyd geweet Wie Hy is en waarvoor Hy hier is. 

 

Henri Nouwen skryf dat hy by die huis vir gestremdes geleer het 

dat God nie vir hom eendag sal vra wat hy alles bereik en 

geproduseer het nie. Maar dat God eenvoudig aan hom sal vra: 

Henri, did you love the people around you well? Hy skryf: 



"All that matters in the eyes of God is that his children is 

living a life where others are loved well." Dit het my nogal 

geruk in terme van my eie lewe en wat belangrik is en wat nie. 

Maar dit is so: As ons die voorbeeld en die Persoon van Jesus 

Christus volg en in verhouding met Hom leef, gaan die liefde 

altyd eerste op ons agenda wees.  

 

Watter agenda dryf jou en my? Die agenda van die vals self 

waar dit wat ek het en kan doen en bereik het voorop staan en 

waar ek in die tronk van ander se goedkeuring en dunk van my 

is? Of is die agenda wat my dryf die ware self- wie ek in Jesus 

voor God mag wees? As hierdie agenda my lewe dryf leef ek 

vanuit dit wat God vir my gedoen het in Jesus Christus. Dan leef 

ek dankbaar en eenvoudig en het ek niks meer werklik nodig nie 

as om net die mense om my goed te kan liefhê nie. Dan word 

ware rykdom en sukses anders definieer. Dan staan nie ek meer 

in die middel van my  lewe nie, maar Jesus. Dan kom ek by 

ware oorvloed uit. Mag die liewe Here ons elkeen en ons almal 

saam as gemeente al meer na hierdie eenvoud en hierdie 

oorvloed lei. 

 

Amen 


