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Homilie 2e zondag 40dagentijd 24 -25 februari 2018 

In de drie lezingen vandaag gaat het om de Zoon: Isaac, de zoon van Abraham, Jezus, de zoon 

van God. Abraham voelt zich door God geroepen om zijn zoon te offeren. De zoon waar hij jaren 

op gewacht heeft, de zoon die hem een talrijk nageslacht zou geven. Komt die ingeving van God, 

de God van Israël? Of heeft de schrijver van het boek Genesis, het boek over het begin van hun 

geloof, over de principes van hun geloof, aan de Joden duidelijk willen maken dat hun God geen 

mensenoffers wil, zoals de goden van de omliggende volkeren? God vraagt geen mensenoffers.  

Integendeel, zegt Paulus. God offert zijn eigen Zoon om ons vrij te pleiten van zonde. En in het 

evangelie verheerlijkt God juist zijn Zoon Jezus. Jezus heeft juist aan zijn apostelen uitgelegd dat 

Hij veel zou moeten lijden. En hier op de berg praat Hij daarover met Mozes en Elia. En juist dan 

horen wij God zeggen: dit is mijn welbeminde zoon, luister naar Hem! En toch, wij weten dat juist 

die Zoon, volgens zijn eigen woorden, de dood zal ingaan. Maar de Vader maakt dat de dood geen 

macht over Hem heeft. 

Ik moest bij de voorbereiding van de homilie deze week denken aan een klasgenootje uit de lagere 

school. Zijn vader was dokter en verwachtte van zijn zoon dat hij ook dokter zou worden. Maar de 

zoon wou zo graag mecanicien worden: aan auto’s werken en ze herstellen. Dat mocht niet, van 

vader, en dat zou niet. De zoon is dan toch na zijn middelbare studies medicijnen gaan studeren. 

Hij is nooit geslaagd en werd het een ongelukkig man, geofferd aan de droom van zijn vader. Hij 

heeft nooit de liefde van zijn vader gevoeld. 

Is dat het beeld van God dat wij hebben? Een God die offers vraagt, die ons het dierbaarste bezit 

opeist? 

Dat was het geloof van de volken rond Israël. Je moet in je leven de gunst van de goden 

verwerven. Je moet van alles doen om de liefde van de goden af te smeken. Bij opgravingen in het 

Midden-Oosten, vindt men in de fundamenten van huizen uit de Oudheid, lijkjes kinderen. Ze 

werden geofferd bij de bouw van een huis om geluk over het huis te vragen. 

Zijn wij daar uitgegroeid? Nee, wij vragen nog altijd offers van mensen. Ik denk aan de vele 

mensen die geofferd worden aan de droom van een multinational, geofferd in oorlogen en uit 

winstbejag, geofferd om anderen macht en aanzien te geven. 

Is dat dus het beeld dat wij hebben van God? Nee, Jezus Christus heeft ons inderdaad een "blijde 

boodschap" gebracht. Jezus draait het hele scenario om: niet de mens moet offeren. God offert 

zichzelf. God biedt zichzelf aan de mensen aan uit liefde, om de mens gelukkig te maken. Zoals 

Paulus het in de brief aan de Filippenzen schrijft: Hij die aan God gelijk was, heeft zichzelf 

vernederd en is mens geworden. daarom zegt God: luister naar Hem. Hij is mijn welbeminde. 

Wat betekent dit voor onze vasten en veertigdagentijd? Wij mogen Jezus Christus navolgen: wij 

kunnen onszelf geven, offeren, opdat anderen zouden leven. Niet offeren uit angst voor de goden, 

maar offeren uit liefde voor ... Ik denk aan vaders en moeders die dag en nacht in de weer zijn 

omdat zij van hun kinderen houden. Ik denk aan zo velen die niet opzien tegen een inspanning 

omdat zij van mensen houden. 



Ook wij kunnen een blijde boodschap brengen aan mensen. Wij kunnen mensen laten voelen dat 

zij de moeite waard zijn. Zoals God ons laat weten dat wij voor Hem de moeite waard zijn.  

Laten wij deze week nadenken over en zien hoeveel wij voor mensen over hebben. Laten wij 

bewust worden dat ook wij die Blijde Boodschap van Jezus brengen en laat wij daarvoor God 

dankbaar zijn.  



Homily  2nd Sunday of Lent 24 - 25 February 2018 

In the three lectures today it is about the Son: Isaac, the son of Abraham, Jesus, the son of God. 

Abraham feels called by God to sacrifice his son. The son he has been waiting for for years, the 

son who would give him a large number of offspring. Is this the inspiration of God, the God of 

Israel? Or did the author of the book Genesis, the book about the beginning of their faith, about the 

principles of their faith, want to make it clear to the Jews that their God does not want sacrifices of 

human beings, like the gods of the surrounding peoples? God does not ask human sacrifices.  

On the contrary, says St. Paul. God is offering his own Son to liberate us from sin. And in the 

gospel, God glorifies His Son Jesus. Jesus explained to his apostles that he had to suffer a lot. 

And here on the mountain He talks about this with Moses and Elijah. And it is precisely then that 

we hear God say: this is my kind son, listen to Him! And yet, we know that it is precisely this Son, 

according to his own words, who will die. But the Father makes that death has no power over Him. 

When I was preparing for the sermon this week, I had to think of a classmate from the primary 

school. His father was a doctor and expected his son to become a doctor. But the son wanted  so 

keenly to become a mechanic: he wanted to work on cars and repair them. That was not allowed 

by his father, and it wouldn't happen. After his secondary studies, the son started studying 

medicine after all. He never succeeded and became an unhappy man, sacrificed to his father's 

dream. He never felt his father's love. 

Is that the image we have of our God? A God who asks for sacrifices, who demands our most 

precious possessions? 

That was the faith of the peoples around Israel: one must acquire the favor of the gods in one's life. 

One has to do everything to beg for the love of the gods. During excavations in the Middle East, 

researchers found corpses of children in the foundations of ancient houses. They were sacrificed 

during the construction of the house to beg for happiness over the house. 

Have we grown out there? No, we are still asking for sacrifices from people. I am thinking of the 

many people who are being sacrificed to the dream of a multinational, sacrificed in wars, sacrificed 

for profit, to give others power and prestige. 

Is that the image we have of God? No, Jesus Christ has indeed brought us the "good message". 

Jesus turns around the whole script: not man should sacrifice himself. No, God is sacrificing 

himself. God offers himself to people out of love to make us happy.  

As St. Paul writes in the letter to the Philippians: “He who was equal to God humiliated himself and 

became man”. Therefore we hear God say: “listen to Him. He is my loved one”. 

What does this mean for our fasting and Lent? We are invited to follow Jesus Christ: we can offer 

ourselves, sacrifice ourselves to make others live. Not a sacrifice out of fear of the gods, but a 

sacrifice out of love for .... I am thinking of fathers and mothers who work day and night because 

they love their children. I am thinking of so many who do not mind an effort because they love 

people. 

We too can send a good message to people. We can make people feel that they are worth it. As 

God tells us that we are worth the effort for Him.  

Let us think this week and see how much we are doing for others. Let us become aware that we 

are bringing this Good Message of Jesus. And let us be grateful to God for it. 


