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De stilte verwacht U 
 

 

Viering Aswoensdag 

18 februari 2015 

 

Voorgangers: Ellie Boot, Gerda van Vilsteren 

Muziek: Pauluskoor o.l.v. Henk Boswijk 

Pianist: Annahes Boezeman 

 

 

Lezing – Matteus 6, 1 – 6, 16 – 21  

 

Overdenking  

 

Aswoensdag. Mooi om deze dag samen te vieren: als Paulusgemeenschap en Eshofgemeente. 

Katholieken en protestanten samen. Dit jaar met weer iets meer Eshofmensen dan vorig jaar. 

Want wij protestanten hebben hier nog een weg te gaan. Een weg van gevoelig leren zijn 

voor je innerlijk. Van niet enkel geloven met ons verstand, maar ook met ons hart en onze 

ziel. Daarin zijn katholieken meestal beter geschoold. 

 

Trouwens, wanneer ben je katholiek? 

Voor de echte katholieken onder ons, schreef Gerda Kammeijer, is deze dag één van de twee 

overgebleven voorgeschreven vastendagen. Dat betekent dat je op deze dag maar één 

volledige maaltijd mag eten. Heeft iedereen zich hieraan gehouden? Zijn er echte katholieken 

onder ons? Of is het verzet tegen wat wordt voorgeschreven net iets sterker dan de behoefte 

een echte katholiek te zijn? Katholieken zijn tenslotte de echte protestanten van deze tijd… 

 

Vasten en onthouding – als je het doet omdat het moet, heeft het dan nog wel effect? 

Waarom zou je eigenlijk vasten? Voegt het iets toe? Leer ik er iets van? 

 

Bij vasten denken we misschien wel in de eerste plaats aan boete doen. Zo ook bij het 

askruisje. Je brengt je je zonden te binnen. Je maakt jezelf klein, je realiseert je je eigen 

onvolkomenheid. Je bedenkt dat je stof bent en tot stof zult terugkeren. Zo heeft God dat 

immers aan Adam en Eva laten weten. “Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot 

de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.” (Gen. 3,19) 

 

Maar is dat niet nog steeds teveel de buitenkant, de oppervlakte? Met welk doel doe je boete, 

bijvoorbeeld? Wat voor zin heeft dat? We geloven toch niet in een God van spierballentaal die 

van tijd tot tijd aan mensen wil laten voelen wie er de baas is. Zo is God toch niet? We 

geloven eerder in een God die wenst dat wij mensen tot ons recht komen; dat we in ons 

leven uitgroeien tot ons authentieke zelf. Tot de mens waarvoor we in de wieg zijn gelegd, 

zeg maar. Zo heeft God ons bedoeld. Zo worden we steeds meer zijn evenbeeld;  zo groeien 

we steeds dichter naar hem toe. 

 

Jezus zegt niets over het doel van het vasten. Wel over de manier waarop. Komen we daar 

misschien iets verder mee? 
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“Pas op dat jullie je gerechtigheid niet doen voor het oog van de mensen, om door hen gezien 

te worden.” Daar begint het mee. Het is een terugkerend refrein: doe het niet om gezien te 

worden. 

“Wanneer je barmhartig bent, loop er dan niet mee te koop.” 

“Als je bidt, ga dan je binnenkamer in.” 

“Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht.” 

En tenslotte: “Verzamel geen schatten op aarde.” 

Kennelijk gaat het niet om zichtbaar zijn. In tegendeel. Hoe minder je het nodig hebt om 

zichtbaar te zijn, hoe beter. 

 

Ik bedenk me dat ik dit eigenlijk best lastig vind. Dat ik het vaak wél nodig heb om zichtbaar 

te zijn. Om een voorbeeld te noemen: soms zeg ik wel eens iets om te laten zien dat ik iets 

weet. Dat ik niet dom ben. Ik zou het niet fijn vinden als mensen denken dat ik dom ben. 

Soms vrees ik zelf namelijk wel eens dat ik dat wél ben. Dus vertel ik iets om mijn kennis te 

showen. 

Gelukkig betrap ik mezelf daar regelmatig op. En dan probeer mezelf tot de orde te roepen. 

Allereerst is het een illusie te denken dat ik invloed zou hebben op hoe iemand over me 

denkt. Dat heb ik niet. De ander denkt wat hij of zij denken wil. Niet wat ik graag wil dat die 

ander denkt over mij. 

En in de tweede plaats: hoe belangrijk is het dat ik slim ben? Is het niet veel belangrijker dat 

ik mezelf ben? En verkondig ik niet vaak dat God van ons houdt zoals we zijn – dat we niet 

eerst van alles hoeven te worden of te bewijzen?  

 

Wanneer ik er steeds op let intelligente dingen te zeggen, ben ik niet vrij. Dan word ik 

belemmerd door ingewikkelde gedachtenkronkels. Dan word ik beziggehouden door het 

waandenkbeeld dat ik de mening van anderen over mij zou kunnen sturen. En dan kan ik niet 

zijn wie ik werkelijk ben. 

Met zijn woorden spoort Jezus ons aan om wel vrij te zijn. Om onszelf te bevrijden uit de 

kluwen van ingewikkelde gedachten die ons kunnen beheersen, wanneer we de dingen doen 

om daarmee effect te hebben op anderen. “Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht”… 

Doe het niet om erbij te horen. Doe het niet omdat het voorgeschreven wordt. Doe het niet 

omdat je hoopt dat anderen je dan geweldig zullen vinden. 

 

Doe het… voor jezelf. Omdat het jou helpt te groeien in jouw mens zijn. Omdat het je helpt 

bij je hart te komen, de plek waar je werkelijke schat verborgen ligt. Omdat het je helpt je te 

bevrijden. Het vasten zélf kan dan bevrijdend zijn. Want niet alleen kunnen we vastzitten in 

gedachtenspinsels. We kunnen ook vastzitten in kleine of grotere verslavingen. “Ik móet een 

glaasje wijn drinken ’s avonds, anders slaap ik niet goed…” 

 

Van dit groeien in mens zijn is het askruisje vandaag het teken. Teken van de weg die we 

gaan naar nieuw leven. Of zoals Paulus het zegt: teken van sterven met Christus, om ook 

met hem uit de dood op te staan. 

Dat gaat niet zomaar van de ene op de andere dag. Dat ging het ook voor Jezus niet. Veertig 

dagen lang werd hij door Satan verzocht in de woestijn, zullen we zondag horen. Dagen van 

aanvechting; van toe willen geven aan de illusies en de waandenkbeelden. Veertig dagen, 

een volle periode van bewustwording lang. 

Gelukkig hoeven ook wij het niet van de ene op de andere dag te kunnen. 

Ook wij mogen er een volle periode van bewustwording over doen. Veertig volle dagen lang: 

zo lang als maar nodig is. 


