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In de overweging kies ik 4 invalshoeken: Aswoensdag: Hemel en aarde; Schuld; Bevrijding. 
Ze worden even onderbroeken door een kort moment van reflectie. 

Carnaval is sinds gisteren voorbij en nu gaat het beginnen! De voorbereiding in 40 dagen, op 
het mysterie van Pasen. Net Zoals Carnaval de voorbereiding op de 40 dagentijd was. Een 
kleurig en muzikaal feest dat mensen samenbrengt. Ooit woonden we in Venlo en daar zong 
men tijdens de Vastenavond: 'straks is het weer Aswoensdag, dan is aalles veurbeej. Straks 
hebben we weer heimwee, is aales veurbeej.' 

'Alles voorbij'  En: 'nu gaat het beginnen.!' Dat zijn twee belevingen, en toch één en dezelfde 
traditie. 

De 40 dagentijd gaat vandaag beginnen met het symbool van as en het vasten. Een soort 
afsterven van jezelf, om nieuw leven te beginnen. Geen Pasen zonder te vasten.  Het is een 
oud bijbels gebruik: schuld ervaren en boete doen. De boeteling ging gehuld in een zak en 
strooide zich as over het hoofd. Hij zat in zak en as. 
As staat natuurlijk ergens voor. Voor onze eigen eindigheid. Wees je bewust dat je leven 
vroeg of laat vervliegt. Het laat ons de betrekkelijkheid van alles onder ogen zien. 
Het askruisje verwijst naar het kruis van Jezus, een moordwerktuig dat uiteindelijk een 

positieve betekenis krijgt. De as die hier ligt, komt van het gevallen dode blad van een 
levende boom of struik; as is de humus voor het nieuwe leven. 
 

Klanken muziek 

 

Hemel en aarde... 

De profeet Joel doet een emotionele oproep tot een grote vasten. De toekomst van het land 
staat op het spel. Misoogsten, droogte, strijd is er overal. 
En dan zegt hij: Let op! houd even stil! Maak ruimte temidden van alles waar je zo druk mee 
bent. Maak ruimte voor God. Joel roept op tot het maken van ruimte, Voor ons kan dat 
betekenen: Luister, kijk en voel en gaandeweg zullen je zintuigen meer open gaan staan 
voor de bedoeling van je Schepper. 
 
En dan is er bij de lezing uit Mattheus een eigenaardige tegenstelling. Daar gaat het over 
schatten op aarde en schatten in de hemel.  Schatten op aarde, goederen,  -hoe dan ook-, 
spreken ons meer aan. Je kunt ze direct ervaren en ervan genieten. Maar schatten in de 
hemel: dat lijkt de focus te leggen op het hiernamaals en dat hoort bij een antieke theologie, 
vinden wij als moderne christenen. In de categorie van:  onze ziel behouden voor de hemel 
en …zieltjes winnen. 
Toch moeten we maar eens over die ouderwetse vooroordelen heenstappen. 
 
Verlangen naar consumeren is van alle tijden en hoort bij genieten van het goede der aarde. 
Maar het kan ook ons vermogen om dingen te beleven aantasten, Het kan wat echt prioriteit 
heeft, in de weg zitten. De 40 dagentijd geeft ons gelegenheid om die verlangens te temmen. 
 Hemel staat wat mij betreft voor: alles dat hoort bij God. Dat wat eeuwigheidswaarde heeft. 
En wat je ziel is, daar kun je een avond over filosoferen. En het zou jammer zijn als je 
daarover raakt uitgepraat, want ziel gaat over onze heel persoonlijke levenskern. Misschien 
de ontmoetingsplaats tussen God en mens?   Het komt tot ons in de confronterende vraag 
van Jezus:  “Wat baat het de mens, dat hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn 
ziel?” 
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Schuld 

Uitzien naar bevrijding en naar het licht van Pasen betekent ook: onder ogen zien dat wij 
deel uitmaken van een wereld waarin dat licht nog niet ten volle aanwezig is. We zien niets 
van God. Het leven is zo ongerijmd. We krijgen het niet altijd gerijmd met een liefdevolle 
genadige God. Ook zien we zoveel in ons eigen leven, dat niet is zoals het zou moeten zijn 

Wat kunnen wij persoonlijk daarmee doen? Misschien op z'n minst, dat wij zelf niet die 
bevrijding en dat licht in de weg zitten. Martin Luther King zei: “Voor het slagen van het 
kwaad is niets anders nodig, dan dat goede mensen niets doen.”  Dat brengt ons bij die tekst 
over 'schuld' op de kerkmuur in Nes Ammim: Wat kan IK alleen nou uitrichten? In onze 
kerkelijke traditie heeft het woord schuld zo centraal gestaan dat sommigen het hebben 
meegegeven met de vuilnisman. Dat kwam ook omdat de persoonlijke schuld gekoppeld was 
aan een persoonlijk heil in de hemel. Het was Ieder voor zích.... En dan heel misschien nog 
God voor ons allen.. 

Naast een persoonlijke - is er ook een collectieve, een gezamenlijke schuld, waaraan wij 
deelnemen, vaak zonder te beseffen dat het schuld is. Maar ook zonder te weten hoe we die 
schuld kunnen keren. Persoonlijke schuld voelen we sterker dan de collectieve, zoals die van 
onze oorlogsgeschiedenis als westers werelddeel, ons gezamenlijk opstoken van de 
wereldschatten op aarde, energie, grondstoffen, De slavernij door kinderen die kleding 
maken voor onze winkelstraten. We zien dat alles op deze wereld met elkaar samenhangt. 
'Wij zien met eigen ogen dat de aarde is verscheurd'.(Huub Oosterhuis) 
Daarom is het ook zo begrijpelijk dat de onmacht opkomt. Maar zou de schuld niet toenemen 
zonder een tegenbeweging in ons gedrag? Of maakt mijn tegenbeweging niets uit....? 
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Bevrijding 
 
Eén alleen kan niets? Natuurlijk wel. Het zijn vaak de enkelingen geweest die het lef hadden 
om hun dromen hardop te dromen, in hun eentje kritiek te geven op onrecht, op te komen 
voor een ander. Met één enkeling kan het beginnen. 
Maar ook gezamenlijk kunnen we elkaar helpen herinneren aan onze voornemens voor deze 
40 dagentijd.  Maak eens ruimte voor ongeziene mensen, maak ruimte in je beschikbare tijd, 
in je levenstempo, ruimte voor reflectie, maak ruimte in je buik, in je portemonnee. Maak 
ruimte voor barmhartigheid, voor gerechtigheid.  Zo kan de Levende, als Barmhartige 
Bondgenoot ons tegemoet komen, ook in onze onmacht. 
Zoals in Psalm 103: 'De Levende leeft met je mee, hij blijft je niet achtervolgen met verwijten, 
draagt je niet eeuwig van alles na. De Levende is begaan met wie ontzag heeft voor Hem. 
Hij is met ons bezig en laat zich niet leiden door onze fouten. Want hij weet waarvan we 
gemaakt zijn, is er zich van bewust dat we stof zijn. (uit vertaling Gerard Swüste) 
 
Kunnen we elkaar in de komende tijd onze ervaringen vertellen? Ze opschrijven, kleine 
overwinningen. Hoe wij uit de kring van onmacht zijn gekomen. Hoe we over een drempel 
durfden gaan. Hoe we iets hebben ervaren van geloof en bevrijding. Daar is een kerk toch 
voor? 
Veel heil en zegen gewenst in deze 40-dagentijd. 
 


