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Op. Woord. 

Broeders en Zusters, met het ingaan van de Vasten- Veertigdagentijd worden we gevraagd, 
uitgedaagd om ‘te weerstaan aan de machten van het kwaad ‘( oratie as-woe ). Omdat het  nu deze 
gunstige tijd is, de tijd en dag van het heil ‘( 2-e lez. As- woe; oratie 1-e zo 40 dg. ) gaat het er vooral 
om ‘het verlangen en de kracht om in dienstbaarheid Christus na te volgen ‘. ( gebed as- woe ) Zijn 
woord en voorbeeld spreken voor zich en voor ons. Wie dien je; God of jezelf; doe je Zijn wil of jouw 
belang. In die botsing staat Jezus precies op het snij- het kruis- punt. Maken we Hem tot middelpunt 
van deze Vastentijd en van heel ons leven. Hij zal ons wegwijzen richting Zijn en ons Pasen. 

 

De eerste indruk van dit evangelie op deze eerste vastenzondag is er een van soberheid. Het is kort 
en karig van stof in vergelijk met de andere synoptici – Matteus en Lucas zijn veel uitvoeriger en 
uitbundiger – is Marcus zo beknopt dat het echt wel voor de veertigdagen past ! 

Jezus wordt door de Geest naar de woestijn geleid. Dat is meer dan een plaatsbepaling. Hij wordt 
erheen geïnspireerd door dezelfde Geest die over Hem kwam bij zijn doopsel en Hem toonde als de 
Zoon van God. De Geest die bij Hem was bij het verkoelende water en bij de mensenmassa dwingt 
Hem nu naar de woestijn te gaan. Om daar in die barre hitte een eenzame strijd te voeren met de 
wilde dieren. 

 Jezus vecht er met de wilde dieren. Vreemd. Geen opvallende bekoringen maar Jezus als ‘dompteur 
‘- Hij temt de dieren zoals Noach ( 1-e lez. ) als een andere Franciscus die in staat blijkt het 
demonisch- agressieve te ontzenuwen en de paradijstaal van de aanvankelijke communicatie met 
mens en dier, de schepping en Schepper te voeren, te herstellen. De woestijn is vooral ook een 
compakte en versnelde herhalingsoefening; in veertig dagen herhaalt Jezus de veertig jaar waarin het 
joodse volk gelouterd werd om te leren Gods’volk te zijn. 

Jezus wordt getest, op de proef gesteld. Theorie gaat vooraf aan de praktijk. Hij dient goed getraind, 
toegerust, uitgerust te zijn voor straks, het grote werk, de werkelijkheid van de verlossing. Al wat zich 
aandient moet Hij leren schatten, onderscheiden op Zijn weg, en zo de weg naar God bepalen. Want 
dat hier een route wordt uitgezet, uiteengezet, mag duidelijk zijn. Het wordt zelfs tot  een’verdichting 
‘van heel Jezus’levensweg ( Ben. XVI ). “Het is Jezus opdracht de hele geschiedenis vanaf het begin – 
vanaf Adam – op te nemen, te doorlopen, te ondergaan, want alleen daardoor kan Hij haar bestaan 
veranderen “. ( idem )  Deze uit zich in een subtiel tweegevecht tegen de kwade voor wie Jezus 
voortdurend alert dient te zijn. De verkondiger van nep- nieuws dat je onderuit wil halen tegen de 
Brenger van de Blijde Boodschap het goede nieuws dat God je redding en bevrijding schenkt. 

De priester- schijver Phil Bosmans drukt het zo uit: de mens heeft stilte nodig maar de vooruitgang 
geeft hem lawaai; de mens heeft goedheid nodig maar de vooruitgang eist harde concurrentie; de 
mens heeft God nodig maar de vooruitgang geeft hem geld. Dat is het waar Jezus  omwille van ons 
voor vecht; om wat waar, echt is: geen hebzucht, heerszucht en eerzucht maar: eenvoud, overgave, 
armoede, vreugde. De ‘zachte ‘krachten die het zullen winnen ( Vasalis ). 

Het zal Hem alles kosten om die weg van en naar God als prioriteit als de enig ware en vruchtbare 
route te gaan: uiteindelijk is dit de weg van het kruis. Want alleen deze zuivert alles uit. 

Jezus doorworstelt ook later in Getsemane en letterlijk tot op het kruis wat hier de inhoud en 
identiteit van het nieuwe Verbond uitmaakt: de overwinning in Hem en van Hem voor ons van alle 
kwaad. Jezus vertrouwt zo op God dat Hij alles nieuw maakt. Niet met een pennestreek maar met zijn 



bloed; niet door te oordelen maar door in pure Liefde  voor ons, tot in de dood,  het uiterste te 
ondergaan en bewust doorleven. Hij haalt ons op, haalt ons af en haalt ons in, elk van ons, om zo het 
nieuwe eeuwig leven mogelijk te maken. 

De Heer laat zien dat wij daarom ook deel krijgen aan die verlossing, zie de 2-e lezing ons 
doopselleven en heel de nieuwheid daarvan. Geen verzoeking om onszelf te over- of onderschatten 
maar eerlijk te bezien in Zijn spoor. En ons dan naar Hem te voegen en aan Hem aan te passen. ( en 
niet zoals de tegenstander  wil dat God zich aan ons aanpast ). Uw wil te doen mijn God is mijn 
vreugde. ( ps. Joh. 4 ) 

Een heel programma, niet alleen voor de veertigdagentijd maar voor heel ons leven want daar 
doorheen voltrekt zich dat ook wij echt delen in Jezus ’overwinning elke dag opnieuw. 

Volgen we de Heer. Want Hij brengt ons thuis bij God en zo ten diepste bij onszelf. Het einde van alle 
beproeving is rust en vrede: ‘en de engelen stonden Hem ten dienste ‘. 

Vanuit die kracht kun je alles aan. Begint het evangelie: het is tijd, bekeer je want Gods’rijk breekt 
aan. Geloof in de Blijde Boodschap !  Een open einde voor een nieuw begin ! 

 We staan al op de drempel van het beloofde Land. Hou Jezus voor ogen, hou Hem vast dan houdt Hij 
ons vast, voor eens en voorgoed. 

Amen. 


