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Beste mensen, 
 
Met Aswoensdag  gaan we weer de 40-dagentijd in.  
Een periode in het kerkelijk jaar waarin we ons zelf weer eens goed tegen het licht 
kunnen houden. Hoe houdbaar is mijn leven, wat is voor mij leidend, waar en hoe 
loopt de weg die mij meer mens maakt op God gelijkend. 
Een tijd van inkeer om stil te zijn voor gebed  en stil te staan om te overdenken wat 
er toe doet in ons leven, om mijn leven dienstbaar te laten zijn naar anderen. 
Een tijd van bezinning. 
 
Vandaag op Aswoensdag maken we daarvoor even een stap op de plaats. We 
roepen hier vanavond de hulp van God in, want alleen redden we het niet 
Het leven anno 2020 lijkt voor ons allemaal op een achtbaan, alles haastig, veel 
verlangend, naar meer, gericht op geld en goed. Vaak ik-gericht. 
En om ons heen een wereld vol moord en doodslag,geweld, misbruik van mensen en 
van de aarde Vol leed vanwege vluchtelingenstromen, natuurbranden  en 
overstromingen. Misbruik van macht en onrechtvaardigheid. 
Vanuit alle werelddelen komen deze zaken dagelijks onze huiskamers binnen. 
Er  zijn mensen die de journaals op T.V. niet meer kunnen aanzien, het maakt ze 
onrustig, verdrietig en onmachtig. En toch, onze ogen en oren hiervoor sluiten is niet 
de juiste manier. We leven nu eenmaal niet op een eigen eilandje maar maken deel 
uit van de samenleving. Een leven uit zelfgenoegzaamheid, gericht op het ik zal ons 
niet verder brengen naar een betere manier van samen-leven. We mogen niet bij de 
pakken neer gaan zitten en alleen maar ach en wee roepen en te blijven zitten in 
zak en as. 
 
God stuurt ons vandaag  40 dagen op weg, om het pad van het leven te hervinden, 
net als die tocht van 40 jaar door de woestijn van de Israelieten.  
Misschien duurt die tocht van ons wel een heel leven lang. 
 
God wil ons vandaag raken tot in ons hart. Ga van tijd tot tijd eens naar je diepste  
binnenste, sta stil bij wat je doet en wie je werkelijk wilt  zijn.  
Misschien dragen we de maskers van Carnaval veel te vaak door het jaar heen. 
Die moeten af. We kunnen en mogen ons niet verschuilen. God ziet niet naar onze 
buitenkant maar naar onze binnenkant. Als onze maskers af zijn, ziet de ander ons 
ware ik. Dan zien we een oprecht mens met verlangens, met pijn en verdriet, met 
blijheid en dankbaarheid . Een mens  breekbaar en broos, die het beste voor heeft 
maar ook fouten maakt. 
Ieder van ons krijgt in het leven vroeg of laat wel een kruis te dragen, soms zelfs 
meerdere. 
Met het kruis van Goede Vrijdag voor ogen, weten we dat er verlossing komt. 
Met Pasen volgt de hoop op nieuw leven.We mogen met Christus herrijzen 
om zo als herboren verder te leven met hoop en toekomst. 
Daarom is het goed dat wij ons vandaag betekenen met as en daarbij het teken van 
het kruis te maken.  
We doen dat met de as van de verbrande palmtakken van Palmzondag 2019 



Met as werd vroeger gewassen, het heeft een reinigend vermogen. 
Ook de boeren zette vroeger hun land in brand, waar met de as die overbleef, het  
land weer vruchtbaar werd gemaakt. 
 
Ook wij krijgen door het beeld van de as weer nieuwe levenskansen aangereikt. 
Want door voor het goede te kiezen, brengen wij  goede vruchten voort om het 
Koninkrijk van God dichterbij te brengen. De as die wij ontvangen wijst ook op onze 
vergankelijkheid, maar wil ook laten zien dat het ons nieuwe, levengevende 
kansen biedt 
 
De Profeet Joel vraagt ons in de eerste lezing om niet onze kleren te scheuren maar 
ons hart. In een voor mij onbekend lied, las ik pas geleden hele treffende zinnen: 
“God van recht, geef mij een bewogen hart: breek het met wat uw hart breekt, O God 
raak mijn hart met wat u  raakt “ 
Prachtig verwoord; een gebed, dat we mensen mogen zijn met een zuiver hart en 
een goede geest, rein van hart en als hernieuwd, zo hoorden we ook in de psalm de 
we gezongen hebben. 
 
Het gaat Hem immers niet om de buitenkant, ons uiterlijk vertoon waar Mattheus over 
sprak in het evangelie, maar God ziet naar ons hart. Hij wil dat wij net als Hij deed, 
aan den lijnve voelen, al wat hartverscheurend is   
 
Je hart scheuren is dan je hart durven openen,dat je ogen zien en je oren horen voor 
alles wat in onze wereld hartverscheurend is. 
 
Als we bereidt zijn dat te doen dan zijn we door God geraakt tot in ons hart. 
Weg alle hardheid en harteloosheid. Uit alle gebrokenheid altijd weer opzoek gaan 
naar heelmaken, te  willen zien wat heilzaam is. Zo worden wij heilig in Gods ogen 
een mens naar zijn hart. 
Daaraan te werken is ons aller opdracht, zeker in deze tijd van bezinning die voor 
ons ligt. 
 
Daarom vragen wij: Heer, wek bij ons opnieuw uw zachtheid weer, laat ons weer zien 
met de ogen van toen ik nog een kind was; onbevangen, verwachtingsvol en met 
verwondering over alles wat mogelijk is; Uw Koninkrijk dat eens komen zal. 
Dat ik mag blijven zien al wat nu is; zoveel onrecht, zoveel pijn,zoveel vernietiging. 
Dat ik al wat in het licht zichtbaar wordt niet haat. 
Scheur ook ons hart Heer en maak het weer heel vanuit  uw liefde, geef ons een 
levengevende, nieuwe  Geest om met Pasen samen met U te mogen verrijzen  
AMEN . 
 
  


