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Met deze Aswoensdagviering beginnen we de 40-dagentijd, waar we ons 
bezinnen op hoe het staat met wat wij in ons leven waarmaken om te leven  
naar Gods bedoeling en of wij de woorden die we regelmatig horen uit de 
geschriften, weten om te zetten in daden, in onze omgang met de Schepping 
en in onze houding naar andere mensen, dichtbij en ver weg. 
Wat maken we in de praktijk waar van ons Christen-zijn. 
 
De lezingen van vandaag spreken duidelijke taal. 
Joel roept ons op om ons in deze tijd van onrust en crises in onze samenleving, en 
allerlei spanningen op het wereldtoneel, om ons om te keren naar God met heel ons 
hart. Alsof God zegt, hou eens even halt . 
Mens, waar ben je in mijn Naam mee bezig ?  
Zoek Mij, Ik luister naar je, als je jezelf in de stilte van je binnenkamer  een spiegel 
voor houdt.  Is dit het leven dat je wilt leven ?  
Het thema van deze viering is: Je binnenste naar buiten keren. 
Naar je binnenste gaan; is je hart laten spreken, in alles wat we zeggen en doen. 
God kijkt niet naar het uiterlijk van ons, maar naar onze binnenkant, ons hart. 
En dan voegt Mattheus in het evangelie van vandaag daaraan toe: 
“Denkt erom: beoefen je gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om 
aandacht te trekken; anders heb je geen recht op loon bij uw Vader die in de  
hemel is. Doe het dus omdat het gewoon past bij jouw levenshouding, jouw 
way of life, uit principe.  
 
Als we kijken naar ons omgaan met elkaar in onze samenleving, de problemen die 
we in ons land ervaren en die maar niet worden opgelost, de vele wereldproblemen, 
dan stemt ons dat somber. Er zijn veel mensen die op de T.V, het nieuws niet meer 
kunnen aanhoren, het maakt ze despressief. Anderen kijken niet meer omdat ze hun 
eigen plezierige bestaan niet willen laten verstoren. De individualisering viert hoogtij. 
De grote Ik-cultuur verziekt ons samen-leven. Als ik het maar goed heb, ik heb er  
hard genoeg voor gewerkt, hoor je dan. Ik doe wat ik wil en ik zeg wat ik wil. 
De ander moet het zelf maar uitzoeken. Nepnieuws alom. 
Gebrek aan respect en zorg voor elkaar,welzijn voor iedereen, is ver te zoeken. 
Jaloezie en hebzucht,  onze drang om steeds meer goederen te willen hebben.   
Gelukkig zijn er ook economen die het hebben over de Economie van het genoeg 
met voedsel  en goederen  voor iedereen op aarde. We zijn op jacht naar steeds 
meer geld, gokken is in de mode. De rijken worden rijker en de armen 
steeds armer. Wereldwijd zijn duizenden mensen op de vlucht, op zoek naar een  
menselijker bestaan, of vanwege  het ontvluchten van oorlog. 
 
De Schepping doen we om meerdere fronten geweld aan. 
We vervuilen als mensheid de aarde: we vervuilen de grond, dumpen afval in 
bossen, water wordt vervuilt met giftige stoffen, ocenanen verworden tot een 
plasticsoep en zijn dumpplekken geworden waar je allerlei troep in kan gooien die we 
op het land niet kwijt kunnen, We vervuilen de lucht met de uitstoot van fabrieken en 
vliegtuigen. 
Ons klimaat is ontregeld met als gevolg: overstromingen of juist extreme hitte. 



 
Waar is God in dit alles ? Waarom doet Hij niks, hoor ik wel eens mensen zeggen. 
Ik denk dat hij huilt om wat Hij ziet gebeuren.  
In de Paaswake lezen we het verhaal van de Schepping:  De aarde met al wat er is 
is aan onze zorg toevertrouwd. Als we er een potje van maken, zijn wij het die als 
bewoners de verantwoordelijkheid hebben alles ten goede te keren. 
Het is tijd voor ons om op te staan  en ons tot in het uiterste in te zetten  
Voor een leefbare wereld. 
Dat moet onze Opstanding zijn met Pasen. 
 
 
Paus Franciscus noemt in zijn encycliek Fratelli tutti, de aarde ons 
gemeenschappelijke huis waar we allemaal voor moeten zorgen. 
Het tij moet gekeerd worden om voor onze volgende generaties een leefbare wereld 
achter te laten. 
 
Genoeg stof voor ons in deze 40-dagentijd, om na te denken wat onze eigen rol 
is in al deze ellende, in hoeverre doe ik zelf, bewust of onbewust mee aan al die 
vernietiging  ?  
 
In de 40-dagentijd doen we ook aan DELEN, met hen die niets of weinig hebben 
om te kunnen bestaan: Ons Vastenproject ! Laten we ook hierin ons hart spreken. 
 
Aan het einde van deze 40-dagentijd houden we op de vijfde zondag altijd een 
Viering van Boete –Verzoening en Vergeving als voorbereiding op het komende 
Paasfeest. Want wie rein is van handen en zuiver van hart , zegt Psalm 24, 
krijgt van God de zegen mee en alle goeds. 
 
We vinden in de Schrift genoeg handvatten om onze levenshouding te toetsen. 
Wie de Zaligsprekingen tot zich laat inwerken en de Zeven werken van 
barmhartigheid ten uitvoer brengt, heeft genoeg inspiratie om een kind naar 
Gods beeld en gelijkenis te zijn.Uiteindelijk willen we allemaal ons steentje 
bijdragen aan de komst van Gods Koninkrijk . Een hemel op aarde ! 
 
Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus uit de dood. 
Dood staat voor: chaos, duisternis, vernietiging . 
Pasen is Leven, levenskracht, groei, hoop en toekomst voor iedereen. 
 
Laten we bidden, in deze 40-dagentijd om kracht en om inzicht te krijgen in het 
waarom van beslissingen die we nemen, waarom we iets wel of juist niet moeten 
doen. En steeds opnieuw te vragen: is dit wat God behaagt ? 
 
Dan kunnen we met Pasen als nieuwe mensen met Jezus opstaan. 
 
AMEN.  
 
 
 
 
 


