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Eerste lezing (Deut. 26, 4-10) 

Uit het boek Deuteronomium  

Toen het joodse volk het beloofde land zou binnentrekken zegde Mozes: 

‘ Wanneer jullie de vruchten van het land zullen oogsten, 

neem dan het eerste en beste deel in een mand, 

en draag het naar de priester van de Heer. 

De priester zal hem voor het altaar van de Heer jullie God plaatsen. 

En dan moeten jullie voor de Heer jullie God gaan staan, 

en jullie moeten dan zeggen: 

`Mijn vader was een zwervende Arameeër. 

Hij is met een klein aantal mensen naar Egypte gegaan 

en, terwijl wij daar als vreemdeling verbleven, 

zijn wij een groot, machtig, talrijk volk geworden. 

Toen hebben de Egyptenaren ons slecht behandeld, 

ons onderdrukt en ons harde slavenarbeid opgelegd. 

Maar dan hebben wij tot de Heer, de God van onze vaderen, geroepen. 

En Hij heeft ons hulpgeroep gehoord, 

en ons ellendig bestaan gezien.   

Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand, 

en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, 

met wonderlijke tekens. 

Hij heeft ons gebracht naar deze plaats hier, 

en ons dit land geschonken, 

een land dat overvloeit van melk en honing. 

Daarom brengen wij nu de eerste vruchten van de grond, 

die Jij, Heer, ons hebt geschonken.” 

Dan moeten jullie deze voor de Heer, jullie God neerleggen, 

en jullie voor Hem neerbuigen.  

Tweede lezing (Rom., 10, 8-13) 

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome  

 

Broeders en zusters, 

het woord van God, dat wij jullie verkondigen, 

moeten jullie niet ver zoeken. 

Het zit in jullie eigen hart, en ligt op jullie eigen lippen.   

Zo staat het ook in de Schrift: ‘het woord is dicht bij jullie’. 



Als je immers aan wie het horen wil zegt  

dat bij Jezus redding te vinden is, 

en als je diep in je hart gelooft dat God hem het nieuwe leven heeft gegeven, 

dan zal ook jij leven. 

Vanuit dat geloof in je hart, zal je de weg van gerechtigheid gaan, 

en door Jezus’ redding te belijden, zal je delen in zijn redding. 

In de schrift lezen we dat niemand die gelooft in de Heer 

uitgesloten zal worden. 

Het maakt niet uit of je Jood bent of Griek. 

De Heer schenkt ten overvloede zijn gaven aan iedereen die hem aanroept. 

Iedereen kan dus gered worden. 

Evangelie (Lc., 4, 1-13) 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 

 

Nadat Jezus in de Jordaan gedoopt was, 

ging hij naar de woestijn, 

gesterkt door Gods Geest. 

Hij bleef daar veertig dagen, en hij at niets, 

de hele tijd door. 

Op het einde van die dagen had hij grote honger, 

en werd door de duivel uitgedaagd.  

‘Als jij – zoals we hoorden -  echt de zoon van God bent, 

zeg dan tegen de stenen dat ze brood moeten worden.’ 

Maar Jezus liet zich niet vangen, en zei: 

‘In de schrift staat: 

de mens leeft niet van brood alleen.’ 

De duivel probeerde nog eens. 

Vanop een berg liet hij Jezus  

alle landen van de wereld zien. 

Hij zei: ‘ Ik heb macht over al die landen, 

en ik kan die macht doorgeven aan wie ik maar wil. 

Als je voor mij op de knieën valt, zal alles van jou zijn.’ 

Maar Jezus antwoordde: 

‘Alleen voor God mag je op de knieën gaan, 

op hem alleen je leven richten.’ 

Tenslotte voerde de duivel Jezus naar de rand van de tempel in Jeruzalem. 

‘Spring naar beneden,’ zegde hij ‘er staat immers geschreven 

dat God zijn engelen zal sturen om je op te vangen, 

zodat je zelfs je voet niet zult stoten aan een steen.’ 

Maar ook nu antwoordde Jezus: 

‘Er staat ook geschreven 



dat je God de Heer niet moogt uitdagen.’ 

Dan gaf de duivel het op, en liet hem met rust. 

Homilie 

B en Z, 

Het joodse volk had geluk gehad. 

Het had zich kunnen bevrijden van de slavernij van Egypte. 

Wat dit betekende kunnen we ons nu beter dan ooit voorstellen. 

Het zou hetzelfde zijn als wanneer het Oekraïense volk zich zou kunnen bevrijden van de 

agressie van Rusland. 

Ze zijn erin gelukt omdat iemand van hun volk zich door God geroepen voelde om het voor 

hen op te nemen. 

Zijn naam was Mozes. Zijn naam zou nu kunnen zijn Zelenski. 

Lange jaren waren ze op weg geweest, en uiteindelijk hebben ze een land gevonden, waar 

ze een nieuw en vrij leven konden opbouwen. 

Ze waren er veilig en gelukkig. 

Maar ze wilden niet vergeten waar ze vandaan kwamen, en aan wie ze hun geluk te danken 

hadden. 

En daarom gaat ieder jaar, na het binnenhalen van de oogst, de joodse gelovige voor JHWH 

staan met de eerstelingen van zijn oogst. 

Hij biedt ze hem aan: ‘ze zijn van jou.  

Want ik ben een mens op weg.  

Jij weet van waar ik kom, jij weet waar ik nu de vrijheid heb gevonden, en jij weet waar de 

weg mij verder leidt. 

Want jij bent het die mijn weg hebt uitgetekend, Jij die je hebt laten kennen als JHWH, jij die 

er was en mijn ellende hebt gezien, jij die er bent in het land van vrede en vrijheid, Jij die mij 

roept om die toekomst ook voor anderen waar te maken.    

Daarom sta ik hier. 

Wat jij mij gegeven hebt, daar mag ik ten volle van genieten, maar het is niet van mij. 

Jij geeft het mij om het te delen en ruimte te maken voor iedereen die het land van vreugde, 

het land van vrijheid nog niet heeft bereikt.’  

B en Z, 

ook wij zijn mensen onderweg. 

Ook wij mogen zeggen dat we geluk hebben gehad. 

We leven in een van de welvarendste en veiligste streken van de wereld. En men zegt: in de 

beste tijd van onze geschiedenis. 

Maar wij zijn het niet die bepaald hebben dat hier onze wieg heeft gestaan, wij zijn het niet 

die van Europa een veilig continent hebben gemaakt. Daar hebben in de vorige eeuw velen 

hun leven voor gelaten. 

Ja, het werd ons gegeven. 

Maar hoe fragiel en kwetsbaar die veiligheid en die vrede kan zijn, is in deze dagen meer 

dan ooit zichtbaar. 

Weer zijn er mensen aan wie die veiligheid en die vrede niet gegund worden.  

Weer is een farao opgestaan, die zich niet geroepen voelt om anderen gelukkig te maken, 

maar die enkel zijn eigen, onbevredigbare wellusten nastreeft. 



In het evangelie van deze eerste vastenzondag krijgen die wellusten een naam: heerszucht, 

hebzucht en eerzucht. 

Het zijn de bekoringen van de duivel om de roeping van JHWH in de kiem te smoren.   

En het Oekraïense volk moet de zware prijs betalen omdat één man zich op een troon heeft 

gehesen vanwaar hij met duivels genoegen de baas wil spelen – heerszucht -, fabuleuze 

kapitalen naar zich toe wil trekken – hebzucht -, zichzelf onaantastbaar gaat achten – 

eerzucht-. 

B en Z, 

Als wij deze week begonnen zijn aan een vastentijd van veertig dagen, dan gaat het om veel 

meer dan om iets minder eten, of een snoepje laten, of een hebbelijkheid in ons leven 

aanpakken. 

Het gaat erom dat wij ons afvragen in hoeverre wij mee verantwoordelijkheid dragen voor de 

ellende, die zovelen in de wereld moeten meemaken. 

In hoeverre hebben wij onze ogen dichtgeknepen voor de politiek van machtige staten en 

hun leiders, om de bevoorrading en de betaalbaarheid van olie en gas veilig te stellen? 

In hoeverre hebben wij erop gelet om onze centen niet te beleggen bij bedrijven, die de 

mensenrechten met de voeten treden? 

In hoeverre hebben wij ons hart laten spreken wanneer ons gevraagd werd mee zorg te 

dragen voor mensen op de vlucht en in armoede? 

Ja, in hoeverre weten wij ons geroepen om ons niet op te sluiten in de veilige wereld, die de 

onze is, maar onze verantwoordelijkheid op te nemen voor al wie hulp en ondersteuning 

nodig heeft, en ons te durven verzetten tegen hen die een politiek vooropstellen van ‘zorg 

eerst voor jezelf’? 

Pas als wij ons leven daarop richten gaan wij de juiste richting uit, de richting van het 

beloofde land. 

Laat deze veertigdagentijd de tijd zijn om onze GPS op dat land in te stellen. 

Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 

 

  

 


