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Matteus 6,1-6.16-18
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid
niet voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken; anders hebt gij
geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een
aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de
synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar
Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw
linkerhand dan niet weten, wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het
verborgene blijve en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de
synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij
de mensen; voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen! Maar als gij
bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die
in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden
Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij
verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn.
Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalft
dan uw hoofd en wast uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij
vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het
verborgene ziet, zal het u vergelden.”
Bezinning
Aswoensdag, de eerste dag na carnaval, is de eerste dag van de veertig dagen
durende vastentijd die loopt tot Pasen. Aswoensdag is de dag van
boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen
getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begane zonden.
In die 40 dagen voor Pasen leefden de mensen vroeger heel sober. Er werd
alleen het hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd herinnert ons als
gelovigen aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de
woestijn doorbracht zonder eten en drinken.
Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten en drinken te
onderstrepen is er op Aswoensdag een kerkdienst waar de priester een kruisje
van as op het voorhoofd geeft en tegelijk de woorden spreekt: Bedenk, o
mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.
As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een
teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een
reinigende kracht.
Maar Aswoensdag betekent meer.

Aswoensdag is de voorbereiding op het Paasfeest. Deze veertigdagentijd is ook
periode van bezinning op je gedoopt-zijn. Een periode om je open te stellen
voor het Woord van Christus en ook om solidair te zijn met de vele mensen die
het moeilijk hebben.
Het echte vasten is de laatste decennia naar twee “echte” vastendagen gegaan:
aswoensdag en Goede Vrijdag.
Het accent nu bij vormen van boete doen ligt meer op liefdadigheidswerken.
Ook dat is gelovig bezig zijn: er voor elkaar willen zijn. Dat moet in deze
coronatijd voor niemand van ons een belemmering zijn.
Samen in de vastentijd op weg naar het Hoogfeest van Pasen.
Gebed
Lieve God,
de zorgen van ons bestaan en die van de wereld waarin wij leven houden ons
bezig.
Want we worden het zo beu. We ervaren de onrust die in de samenleving leeft.
Corona blijft ons dagelijks leven bepalen,
zelfs al wordt zo nu en dan de speelruimte een klein beetje groter.
Juist nu merken we hoe lastig samen leven eigenlijk is.
We zijn onze onbevangenheid kwijt, we draaien om elkaar heen.
Hoe kunnen we zo elkaar tot naaste zijn?
We ervaren moeite en ongemak.
We kunnen elkaar beperkt ontmoeten, maar nog steeds zonder liefdevol elkaar
aan te raken.
We mogen wel naar de kerk, maar zo anders en zonder zang.
We dragen de last van de voorbije maanden met ons.
Sommigen werkten zo intensief en zo veel.
We denken bijvoorbeeld aan allen in de gezondheidszorg, bij de politie en GGD.
Anderen moeten thuis zitten, soms werkeloos, en met weinig geld zien rond te
komen.
We denken aan al degenen die een zelfstandig bedrijf hebben en aan hun niet
aflatende zorg om maar niet failliet te gaan, als al het spaargeld bijna op is.
Wat wacht ons nog?
Omwille van die dubbelheid, die zorg en angst bidden wij:
Heer ontferm U.
Help ons, waar mogelijk, om deze tijd en de tijd die nog komt zo positief
mogelijk door te komen.
Geef ons hoop in deze moeilijke tijd.

Geef ons de kracht om te leven in rust en harmonie, juist ook in deze
veertigdagentijd.
Amen.
Bram Hommel

