
HOMILIE 2e ZONDAG VASTENTIJD B 2012 
 
Na het bruisende Carnaval is nu de 40-daagse vastentijd begonnen. In de bijbel 
verwijst het getal 40 steeds naar een periode van voorbereiding, die aan een groots 
gebeuren voorafgaat. Zo trekt het Joodse volk 40 jaar door de woestijn om daarna het 
beloofde land binnen te trekken. Jezus vast 40 dagen om zich voor te bereiden op zijn 
openbaar leven als rondtrekkend prediker. Hij voelt hoe de bekoringen zich ook aan 
Hem opdringen, die aan een leven in de openbaarheid vastkleven. Zal Hij zich steeds 
als dienstbaar voor de mensen blijven opstellen? Of gaat hij genieten van macht en 
gaat hij mensen manipuleren? Wil Hij misschien zelfs zijn hemelse Vader 
manipuleren? Wil hij bij het volk in de gunst komen en verloochent Hij daarvoor zijn 
principes? Jezus populist zouden wij vandaag zeggen? Alle koninkrijken van de wereld 
kunnen aan zijn voeten liggen. Maar Jezus gaat op deze verlokkingen niet in, hoezeer 
ze ook Hem dreigen te overweldigen. Maar door zelf die bekoringen mee te maken, 
kan Jezus meevoelen met onze zwakheden. Hij kan begrip voor ons hebben en 
omgekeerd kunnen wij ons aan Hem optrekken en ons door Hem bemoedigd weten, 
als we wankelen en dreigen toe te geven aan neigingen tot het kwade.  
 
Maar vandaag op de tweede zondag van deze vastentijd is de teneur helemaal anders. 
Het lijkt eigenlijk een feestelijk evangelie. Het gaat over de verheerlijking van Jezus op 
de berg Tabor. Deze berg rijst daar op in het vlakke gebied van de vlakte van Jisrael in 
Galilea. Die berg in dat vlakke gebied spreekt steeds tot de verbeelding en mensen 
voelen zich er dichter bij de hemel. Op die berg speelt zich het bijzondere gebeuren af, 
dat Jezus zijn heerlijkheid aan zijn drie beste vrienden toont. Jezus wil voor zijn 
leerlingen een boog spannen naar de verre toekomst en hen getuige maken van de 
hemelse werkelijkheid waarvan Hij ook deel uitmaakt. Hij wil hen erop wijzen om niet 
alleen bij het ogenblik te leven, want er is alle reden om hoopvol te zijn. Wie bij het 
ogenblik blijft staan, is heel vaak bepaald door verdriet en pijn. Niet voor niets zijn 
sommige mensen klagerig. En er kan alle reden toe zijn om te klagen: ziekte, 
tegenslag in gezin of bedrijf. Maar ook kunnen mensen elkaar het leven onmogelijk 
maken en elkaar zelfs naar het leven staan. Maar ondanks dit alles wil Jezus ons laten 
weten, dat er steeds redenen tot hoop zijn en tot blij vertrouwen. Waar mensen zonder 
geloof wanhopig worden, mogen wij altijd weten dat het leven verder gaat en er een 
hemel voor ons kan opengaan, figuurlijk maar ook letterlijk.  
 
Voorafgaande aan dit gebeuren van de verheerlijking heeft Jezus verteld van het lijden 
dat Hem te Jeruzalem zal wachten. Dat heeft de leerlingen zwaar teleurgesteld. De 
grond lijkt onder hun voeten weggeslagen. Hebben ze zich aan een verliezer 
toevertrouwd? Aan iemand die uiteindelijk als een misdadiger zal worden terecht 
gesteld? Welke vrijheidsstrijder noemt zich bij voorbaat al een verliezer? Ze hadden 
toch in Jezus een overwinnaar gezien, Hem beschouwd als de Messias, de Christus 
die een nieuw Rijk zou stichten, nadat de heidense Romeinse bezetter verdreven was. 
Maar Jezus wil op een andere wijze koning zijn. Niet zoals de mensen dat verwachten 
met macht en legers. Hij zal dan wel in Jeruzalem als een koning worden 
binnengehaald op Palmzondag, maar het is een koning op een ezel, een niet-serieus-
te-nemen-koning, een-blote-voeten-koning. Een handje vol mensen omgeven Hem en 
zwaaien Hem met palmtakken toe. Maar het is voor de Romeinse bezetter geen 
bedreiging. Ze laten het rustig gebeuren. Het is de joodse overheid zelf geweest, die 
Jezus heeft aangeklaagd. Zij hebben zich van Jezus willen ontdoen en spelen een 



ongekend vals spel. Huichelen met de vijand. Het kwaad ontziet niets en niemand. Het 
kwaad ontwricht elke menselijke verbondenheid. Kwaad maakt alles wat edel is kapot. 
 
Wij zijn dan geneigd om God voor dit kwaad ter verantwoording te roepen. Waarom 
oorlog? Waarom vervolgingen? Waarom Auswitch? Maar toch is God ons nabij 
gekomen, maar anders dan wij verwachten. Niet weer met macht. Niet weer met 
geweld. Hij is ons nabijgekomen als een kwetsbare persoon van liefde, die gekruisigd 
kon worden. Maar als slachtoffer van het kwaad, is Gods trouwe liefde, die zich 
vereenzelvigt met allen die slachtoffer zijn van het kwaad. Want het lijkt er soms dan 
wel op dat God een God is die offers vraagt voor zichzelf, zoals bij Abraham en Isaac, 
maar de boodschap van dit verhaal is, dat God zo niet is. Na Goede Vrijdag is er 
Pasen gevolgd. God heeft zijn liefde laten overwinnen. 
 
In deze veertigdagentijd willen wij stilstaan bij het hoogste gebaar van Gods liefde, dat Hij 
zijn leven voor ons heeft gegeven. Wij willen er iets tegenover plaatsen: onze trouwe liefde 
in gebed, in sacramentenontvangst, in grotere liefde voor de naaste. Dan helpt Pasen ons 
vooruit en worden wij er betere mensen van. 
Amen. 
 
 
 
 


