
Preek op 2e zondag in de Veertigdagentijd in het jaar C - 2019 
 
Van harte welkom in deze eucharistieviering van de 2e zondag in de Veertigdagentijd.  
In deze viering roept God ons om naar zijn geliefde zoon te luisteren en zijn stem door te 
laten horen. 
Moge deze viering ons hiervoor bemoedigen en ons openstellen om zijn woord naar ons toe 
te laten. 
   
Beste mensen, het leven van een mens heeft altijd een licht en ook een duistere kant. 
Iedereen kent momenten van vallen en opstaan, ieder op zijn eigen manier. Er zijn moeilijke 
momenten in het leven waarop alles tegen lijkt te zitten, tot momenten van vreugde en 
geluk.  
Maar er zijn ook mooie en vreugdevolle momenten. Het zijn de zonnige kanten van het leven 
die we nodig hebben om het vol te houden in de somberheid van ons bestaan. Dit alles 
ervaren we elke dag, dichtbij of veraf in onze wereld. En dat alles heeft te maken met onze 
toekomst.  
Ons geloof in een levende Christus kan ons daarbij helpen. Want de God van on geloof is een 
“verborgen” God.  
Dat wordt duidelijk in het leven van Abraham zoals in de eerste lezing hoorden. Maar vooral 
in het leven van Jezus, die toch tot ons kwam om voor ons Gods liefdevolle nabijheid te 
openbaren.  
Een goede inzicht en ervaring te krijgen van dit geheim van ons leven en ook van onze 
toekomst als christenen, lezen we elke jaar aan het begin van de veertigdagentijd het 
verhaal van de gedaanteverandering van Jezus op de berg Thabor. 
In dit verhaal klinken ook andere verhalen mee: de veertig dagen die Jezus in de woestijn 
verbleef en de veertig jaar die het volk Israël in de woestijn doorbracht. Ook ons bestaan lijkt 
(vaak) dikwijls op een tocht door de woestijn, de woestijn van het leven. 
Het verhaal van de gedaanteverandering van Jezus wil ons hierbij bemoedigen. Het maakt 
duidelijk dat het leven meer is dan wat wij hier en nu ervaren.  
Ook ons wacht eens de ervaring van Pasen.  
De verheerlijking van Jezus op de berg is een voorproef van de glorieuze toekomst die Hem 
en zijn volgelingen en ook ons wacht.  
Tegelijk is het als een bemoediging om het verblijf in het dal vol te houden: met andere 
woorden, de alledaagse werkelijkheid waarin zoveel gebeurt, waarin zoveel ellende 
voorkomt, waar mensen op de vlucht moeten slaan voor honger, oorlog en geweld, deze 
wereld waarin zoveel wantrouwen heerst en waarin je je afvraagt: of het ooit nog goed 
komt?  
Het is deze weerbarstige werkelijkheid, vol vragen en onzekerheden, waarnaar Jezus afdaalt 
en waarin Hij zijn kruis zal opnemen. 
In het evangelie krijgen we naast het zicht op een toekomst van heerlijkheid ook een 
bemoediging mee. Op de berg klinkt namelijk vanuit de wolk Gods stem: ‘Luister naar Hem!’ 
luister naar Jezus, naar zijn boodschap.  
Want Jezus weet van het licht, maar ook van het duister; Hij was op de berg, maar Hij is daar 
niet gebleven, Hij ging terug naar het dal, om ons te laat zien dat de berg en het dal bij elkaar 
horen. Ze worden in en door Jezus met elkaar verbonden.  
Hij bracht het licht en uitzicht van boven naar benden.  



Wanneer we naar Hem luisteren en Hem volgen, zal er iets van dat licht doorstralen in onze 
wereld.  
Want dit verhaal is tegelijkertijd een roepingsverhaal, een verhaal dat ons oproept tot 
bezinning en ommekeer in deze Veertigdagentijd.  
Om niet zomaar alleen op onszelf te vertrouwen en op onze menselijke krachten, maar om 
ons door Jezus te laten meenemen, naar boven, naar dat nieuwe uitzicht. Even de drukte 
van ons dagelijks leven achter ons laten en de berg opgaan, de stilte opzoeken, ruimte 
maken voor de binnenkant.  
Even een plek opzoeken om ons te laten raken door Gods licht.  
Maar we zullen ook weer op de vlakte terug, waar het leven geleefd moet worden, waar we 
moeten vechten en beproefd worden. 
Als we bewust deze weg gaan, zullen we zicht krijgen op de werkelijkheid zoals die is, met 
licht en duister. 
Dat helpt ons het leed als een deel van ons leven te aanvaarden. Daaruit zal voor ons de 
zekerheid groeien dat God ook in leed en lijden aan onze zijde blijft, dat Hij ons ook in het 
lijden nooit verlaat.   
 
Laten wij ons open stellen voor de Stem van Jezus die ons oproept in onze wereld vol 
uitdagingen, zodat wij de moed hebben om ons, in het spoor van Abraham, de profeten en 
Jezus, op weg te gaan en mee te bouwen aan een wereld van vrede, liefde en gerechtigheid 
voor iedereen.  
Amen  
 
 
             


