
OVERWEGING EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, ST. 

BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 6 MAART 2022 (Deut. 26,4-10; Rom. 10,8-13 en 

Lc. 4,1-13)(C) 

 

De veertigdagentijd is opgaan naar Pasen. En dat betekent heel concreet de pijn voelen in je 

eigen leven; de pijn voelen in de wereld, en wie denkt er dan nu niet aan de oorlog in 

Oekraïne. Maar opgaan naar Pasen is ook de pijn voelen in onze parochiegemeenschap en 

onze Kerk en ons bisdom, de pijn in de samenleving met zijn verscheurdheid en polarisatie. 

Overal zijn er wonden en is er pijn. En wat is opgaan naar Pasen dan? Dat is die pijn ook 

voelen in al je vezels, dat is je solidair weten met de vele gruwelijke slachtoffers van het 

oorlogsgeweld in Oekraïne, maar ook met het verschrikkelijke geweld in Jemen en in Eritrea. 

Dat is je solidair voelen met de slachtoffers van vervolging en oorlog. Dan is opgaan naar 

Pasen door middel van gebed een steentje bijdragen aan het verzachten van hun verdriet en 

pijn. Door deelname aan de Vastenactie of vandaag en morgen aan de speciale collecte voor 

Oekraïne, wellicht kunnen we dan ook een beetje bijdragen aan daadwerkelijke verlichting.  

 

De veertigdagentijd is op weg gaan naar Pasen. En het meeste wat we daarbij doen hebben we 

van onze ouders, onze familieleden, onze priesters en bisschoppen en pausen ontvangen. Op 

basis van wat we hebben ontvangen van anderen doen we wat hier in deze kerk. Mozes zegt 

het in de eerste lezing zo: ‘Mijn vader was een zwervende Arameeër’. En dan herinnert hij 

zich wat er met hem en zijn volk is gebeurd. Hoe de Egyptenaren hen slecht behandeld 

hadden en hoe de Heer hen bevrijd had en naar deze plaats had gebracht. En als dankzegging 

aan God brengt hij nu de eerste vruchten van de grond om aan de Heer te offeren. ’Dan moet 

ge die’, zegt Mozes, ‘voor de Heer uw God neerleggen en u voor Hem neerbuigen’. Als een 

dankoffer aan God aanbieden. Opgaan naar Pasen is dus ook staan in je traditie. Dat is je 

aansluiten in de rij van mensen voor je. 

 

Zoiets doen we in deze veertigdagentijd ook. We kijken terug naar het verleden als een 

bezinningsmoment: wat ging goed? Waar heb ik schade toegebracht? Waar kan ik God voor 

dankzeggen? Wat ging er goed? Wat ging er fout? Maar het is ook bezinnen op de toekomst: 

wat houd ik vast? Wat houden we als parochiegemeenschap vast? Hoe bouwen we samen aan 

een cultuur van verdraagzaamheid, respect en barmhartigheid, een cultuur van aandacht, 

gastvrijheid en bemoediging? Kunnen we dat überhaupt samen: een cultuur scheppen waar we 

niet alleen in woord maar ook in daad vrede en gerechtigheid voor iedereen waarmaken? Die 

vraag stellen is opgaan naar Pasen. 

 

Als we dit consequent doen, houden we ons vast aan wat Paulus ons in de tweede lezing 

voorhoudt: je bewust zijn dat het woord uit de Schrift nooit een ver-van-mijn-bed show is, 

maar altijd heel dichtbij en u en mij heel direct vraagt en aanspoort tot spreken en handelen! 

Dus dan is opgaan naar Pasen niet alleen een mooi intiem bezinningsmoment, maar ook een 

startpunt van actie. Hoopvol gericht op verbetering en nieuwe kansen en nieuw leven.  

 

Maar laten we op deze eerste zondag van de veertigdagentijd gewoon maar beginnen met een 

houding van gebed en boetedoening. Gebed om het contact met God in stand te houden en 

dan vooral gericht op de vraag wat God ons zegt door de Schrift of in de preek of in de 

meditatie? Boetedoening om te zien wat er fout is: zowel persoonlijk als collectief en om het 

kwade te leren zien en te verstaan en vooral  te weerstaan. 

 

We kennen de evangelietekst van vandaag misschien wel bijna uit ons hoofd. En onze 

kunstenaar Theodore Strawinsky heeft deze tekst heel beeldend in de tweede scène  in beeld 



gebracht. We kennen hem in zijn eigen varianten van Marcus, Matteüs en Lucas. Misschien is 

het een goed idee om de komende dagen deze tekst eens dagelijks te gaan lezen. En ons dan 

afvragen: wat zijn de beproevingen die mij overkomen? En wat is mijn antwoord daarop? Dat 

antwoord hoeft niet uit de Schrift te komen. Het moet vooral uit ons hart komen. Ons hart dat 

Jezus wil toebehoren. 

 

Op deze manier stemmen wij ons als individu en als gemeenschap af op het evangelie. En 

groeien we stapje voor stapje op de weg van betrouwbaarheid, respect, mededogen, 

rechtvaardigheid, vrede en vreugde. En zo leren we met Jezus zelf het goede te doen en het 

kwade te laten. Laten we zo in Jezus’ naam opgaan naar Pasen. 

Amen.  

 


