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Inleiding 
(Toelichting: deze viering is gehouden in de begindagen van Ekklesia Tilburg, toen 
wij kerkten in de aula van een basisschool) 
 
Goedemorgen allemaal, 
welkom in dit leerhuis, op deze bijzondere dag. 
Hoe mooi is het dat wij, juist wij, weer even terug zijn op school, 
bij de basis van ons geloof, aan het begin van een lange, onbekende reis… 
 
Mozes en het godsvolk zwerven in de woestijn 
en worden daar op de proef gesteld 
gedurende een mensenleeftijd van toen: veertig jaar. 
Paulus verkondigt dat ‘het woord vlakbij is 
in uw mond en in uw hart’. 
Wij lezen vandaag over Jezus, die zich in die geest 
terugtrekt in de woestijn, veertig dagen lang 
 - een mensenleven in het kort. 
En al die dagen is hij niet gezwicht 
voor de verleidingen van de duivel. 
Alsof hij een mensenleven wil voordoen. 
Ons leven. 
 
Ongeveer veertig dagen strekken zich ook nu voor ons uit: 
de veertigdagentijd waarin wij ons bezinnen 
op een levenswijze van soberheid, overgave en geduld, 
van liefde, mededogen en trouw. 
Waarin wij samen als gemeenschap op weg gaan naar een nieuw onderkomen, 
elkaar vasthoudend, inspirerend en bemoedigend. 
Dit is de levenswijze 
waarmee wij de Enige niet verzoeken, maar vereren. 
 
Laten wij aan het begin van dit uur stil worden en ons inkeren. 
 
-_-_- 
 
Enige, wees hier aanwezig, 
hier in dit leerhuis van licht 
Wees warmte en liefde in ons, 
opdat wij ons hart openen 
voor de wijze lessen des levens. 
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Ter overweging bij Deuteronomium 26: 1-10 en Lukas 4: 1-13 
 
Twee boksers betreden de ring. De ene stevig en breed, de ander wat dunner en 
langer van postuur. De gezichten zijn niet zichtbaar - ze dragen beiden een bokshelm 
- en ze zitten allebei in hun glimmende kamerjassen (of hoe noem je die dingen) in 
hoek van de ring. De coaches staan erbij en praten op ze in. De mannen knikken en 
drinken hun water. Ze zijn in opperste concentratie voor de wedstrijd. 

De arena is druk en rumoerig. Het felle licht op de ring maakt dat de 
omgeving duister en nevelig aandoet. De toeschouwers onzichtbaar maar hun met 
aanwezigheid meer dan voelbaar. Iedereen is gespannen. 
 
De bel luidt en als in een beweging staan beide gladiatoren op. Hun jassen glijden op 
de grond en ze betreden het midden van de ring. De wedstrijd is begonnen. 

Het rumoer in de zaal zwelt aan en werpt zich als een deken over de ring. De 
boksers komen in beweging en draaien rondjes om elkaar heen. Licht wijdbeens 
springend met hun dikke gehandschoende vuisten voor zich, in de aanval of 
verdediging; wachtend op wat er komen gaat, elkaar aftastend. Ze zoeken elkaars 
ogen en proberen elkaar te lezen. Ze hebben ongetwijfeld hun tegenstander 
uitvoerig op eerdere opnames bestudeerd en kennen elkaars tactieken en zwakke 
plekken uit het hoofd. Maar toch is er geen die de eerste stoot uitdeelt. Ze blijven 
alleen steeds sneller om elkaar heen cirkelen als in een vurige dans, opgezweept 
door de kelen van de honderden toeschouwers, de razende stem van de 
commentator en de muziek die uit de speakers schalt. 

En dan gebeurt het: de eerste stoot wordt uitgedeeld, direct op de kaak. De 
ander lijkt even te wankelen, zijn schouders trillen. Maar algauw heeft hij zich 
hersteld en draait weer zijn rondje. De bel luidt, de eerste ronde is voorbij. 

De tweede ronde verloopt niet anders; de spelers zijn aan elkaar gewaagd. 
Vlak voor het einde van de ronde wordt een stoot uitgedeeld, de ander herstelt zich 
en de ronde is voorbij. 

De derde ronde is anders. De atleet die al twee stoten heeft geïncasseerd, 
komt zichtbaar vermoeid over. Even lijkt het erop dat hij zelfs wil stoppen en de 
handdoek erin wil gooien, maar hij gaat door, verbeten. Beide mannen blijven elkaar 
in de ogen aankijken, alsof ze een gesprek voeren waarvan de toeschouwers de 
woorden niet kunnen verstaan, de monden bewegend in de gebitsbescherming.  

En dan, als uit het niets, deelt de vermoeide, wankele bokser een directe stoot 
uit op het hoofd van zijn tegenstander. Voordal deze kan knipperen met zijn ogen, 
valt de atleet met een plof neer in de ring, knock-out. De toeschouwers gaan uit hun 
dak. De wedstrijd is beslist, de winnaar wordt bejubeld door de mensenmassa heen 
gedragen naar achteren. 
 
Dit beeld van twee boksers past uitstekend bij de evangelielezing van vandaag. Jezus 
die wordt verleid door de duivel en diens verleiding weerstaat. Veertig dagen lang 
trekt Jezus zich terug in de woestijn. Al die tijd eet hij en drinkt hij niet. Iedere dag 
staat voor ieder jaar dat het Volk van Israel is getrokken door de woestijn, op de 
vlucht uit Egypte. Veertig jaar lang, toentertijd een mensenleven. Veertig dagen 
vasten in de woestijn, profeet Elia was Jezus voorgegaan: veertig nachten van 
bidden en vasten brachten de oude ziener Elia bij de berg Horeb, alwaar hij de 
Eeuwige mocht ervaren. Met Elia en het Godsvolk onderweg in zijn hart heeft Jezus, 
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die naar verluidt van nature geen asceet was en van een goede maaltijd hield, zich 
een kleine anderhalve maand teruggetrokken in de woestijn. Het zo lang vasten 
zorgt natuurlijk voor visioenen en de verleiding om weer te gaan eten en drinken. 
Om de handdoek in de ring te gooien. Voorat dat was misschien wel de grootste 
verleiding voor Jezus, toen in zijn vastentijd. 
“Maak van deze steen een brood’, zegt Satan tegen Jezus. Paf, een linkse. Jezus 
wankelt. Brood, ja! Als dat zou kunnen! 
“Een mens leeft niet van brood alleen”, herstelt Jezus zich dan. Dat is waar vasten 
over gaat. Vasten, een katholiek gebruik waarvoor wij de komende vijf weken 
zouden kunnen kiezen. Iets uit het dagelijkse leven ontzeggen om ruimte te maken 
voor andere zaken, bijvoorbeeld het nemen van een moeilijke beslissing in ons leven. 
Ruimte maken voor de Enige en/of voor een ander die ons in dit leven hard nodig 
heeft. Het kan allemaal, als wij ervoor kiezen. 
 
De tweede ronde. De duivel is nog niet klaar met Jezus. Hij lijkt te wachten totdat 
deze steeds verder is uitgeput en brengt hem dan naar een hooggelegen plaats. Hij 
laat Jezus alle koninkrijken zien. 
“Hier allemaal voor u, als u voor mij op de knieën gaat en mij aanbidt.” Een 
gestrekte stoot midden in het gezicht. 
Jezus staat te trillen op zijn benen en de koude, ijle lucht snijdt als messen door hem 
heen. Maar kijk, hij blijft overeind en pareert het kwade genus. 
“Aanbidt de Heer, uw God, vereer alleen Hem”, is zijn weerwoord. 
 
En dan de derde, alles beslissende ronde: Jezus verliest merkbaar zijn krachten en 
laat zich meevoeren naar Jeruzalem, boven op het dak van de heilige tempel. 
“Spring dan!”, roept de duivel uitdagend. “Spring, en je zult worden opgevangen 
door de engelen van de Enige. Zij zullen je op handen dragen. Als jij zegt dat je bent 
wie je bent, dan zal je veilig, zonder één schrammetje neerkomen. Probeer maar.” 
Maar zonder enige twijfel recht Jezus nu zijn rug en antwoord vastberaden: ‘Stel de 
Heer, uw God, niet op de proef.” En de duivel verdwijnt, voorlopig geslagen, van het 
strijdtoneel. 
 
De verleiding een gevecht. We herkennen het allemaal. Dralend voor een etalage, 
om toch maar die schoenen, dat boek of die cd te kopen met wel tien of honderd 
vergelijkbaren in onze kast. Of toch maar niet. Verleidingen weerstaan, vasten, boete 
doen. Dat is wat wij de komende weken voor de kiezen krijgen. Niet mis, en allemaal 
om eind volgende maand getuige te mogen zijn van de wederkomst van Christus. 
Maar dat gebeurt niet zomaar. 
 
De veertigdagentijd is een stille, zwaarbeladen tijd. Tijd van boetedoening en inkeer, 
begonnen op as-woensdag waar wij een as-kruisje ontvingen als teken van 
boetevaardigheid. Het heeft er ons aan herinnerd dat wij stof en as zijn en slechts 
tot stof zullen wederkeren, woorden uit Genesis voor ons aardse stervelingen. De 
veertigdagentijd geeft ons rust en ruimte om te herkennen wat fout ging in ons 
leven, dit te helen of te herstellen (dit is eigenlijk wat ‘boetedoen’ betekent) en zo 
samen met hem die ons voorging, die wij Jezus noemen, te kunnen sterven om 
opnieuw geboren te worden tijdens het Paasfeest. 
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Overigens voor een niet-theoloog en keuze-katholiek uit een a-religieus nest als ik 
had de veertigdagentijd lang een puzzel in zich. Beginnend bij as-woensdag en 
eindigend bij Pasen, telde ik toch altijd 46 dagen in plaats van 40. En telde de Goede 
Week nou wel of niet mee, want dan kwam ik uit op 39. Totdat iemand mij vertelde: 
nee de zondagen tellen niet mee. Op die dagen hoeft er niet te worden gevast. En 
ja: de dagen in de Goede Week tellen wel mee. Weer wat geleerd. 
 
Veertigdagentijd, tijd van ontzien, afzien misschien en volhouden. Zoals Jezus die 
zich niet liet ringeloren door de verleidingen van de duivel, zich verbeet en bij de les 
bleef. Zoals het volk van het Oude Verbond in de woestijn, een land van melk en 
honing hen toegezegd, niet opgaf maar het ene been net zo lang voor het andere 
zette totdat ze er waren.  
 
Zoals ook wij dat doen, naar ik hoop. Niet bij de pakken neerzitten, niet te veel 
achteromzien, maar doorgaan tot wij onze reisbestemming hebben bereikt: goed 
wijd land, waar wij bevrijd van ieder juk mogen zijn wie wij zijn, gemeenschap, 
Ekklesia, kerk in de oudste zin van het woord, gemeente van de Onnoembare, waar 
twee of meer in Jezus’ naam verzameld zijn.  
En als wij daar dan zijn aangeland, ons land van melk en honing, laat ons dan een 
offer brengen aan onze God. Voor hem, door haar zijn wij immers opgestaan en 
hebben we de eerste voet voor de andere gezet. Niet op de vlucht overigens, maar 
in vrede zijn wij gegaan. Vrede met onze oude kerk, ons nest waaruit wij geboren 
zijn. Dat is wel een belangrijk verschil, wat mij betreft. 
En als wij dan met ons hele godsvolk hier, na enige tijd rondzwerven en uitzien naar 
dat ene huis, daar aangekomen zijn: laten wij dan de vruchten van onze eerste oogst 
daar neerleggen voor hem en haar in grote eerbied en dankbaarheid. Omdat wij zijn 
mogen wie wij zijn met de Enige in ons midden, veelkleurig, schitterend mensenlicht. 
En laat ons daarna een immens groot feestmaal aanrichten. 
 
Zo moge het zijn. 
 
 
Voorbeden 
 
Laten wij bidden: 
 
Voor de mensen in Egypte, 
vorig jaar zogenaamd bevrijd, 
die gemarteld worden, nog steeds. 
 

Enige, geef hen de kracht om 
dóór te gaan op hun levensweg: 
dat zij de handdoek niet in de ring gooien 
maar geloven in een betere toekomst. 

 
Voor de mensen in Syrie 
waar het geweld niet ophoudt, 
bloed als water stroomt 
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Enige, geef hen de kracht om 
dóór te gaan op hun levensweg: 
dat zij de handdoek niet in de ring gooien 
maar geloven in vrede voor iedereen. 

 
Voor hen die opkomen voor de mensenrechten, 
soms met gevaar voor eigen leven 
en altijd met een open hart. 
 

Enige, geef hen de kracht om 
dóór te gaan op hun levensweg: 
dat zij de handdoek niet in de ring gooien 
maar blijven vechten voor gerechtigheid. 

 
Voor Paus Benedictus de 16e  
die eind deze maand aftreedt 
Misschien wordt zijn lege zetel 
ruimte voor een nieuw geloof. 
 
Voor onze kleine gemeenschap hier, 
Ekklesia in een kinderschool. 
 

Enige, geef ons de kracht om 
dóór te gaan op onze levensweg. 
Sterk ons bij de stappen die wij samen mogen gaan. 
Maak ons ontvankelijk voor elkaar, 
zodat wij schouder aan schouder, 
ooit een klein land mogen betreden 
waarin wij mogen zijn wie wij zijn 
met uw licht in ons midden, 
veelkleurig, schitterend mensenlicht. 

 
 
Slotwoorden en zegen 
 
Mogen de Enige ons zegen en behoeden, 
mogen de Eeuwige haar veelkleurig licht 
over ons uitstrooien 
in deze stille, donkere tijd. 
 
Moge DieEne ons genadig zijn, 
en haar vleugels zich over ons uitspreiden. 
 
Opdat wij blijven gaan in vrede. 
 
- Amen. 
 


