
 

 

OVERWEGING  

 

De Paus heeft een indringende oproep gedaan om van deze Aswoensdag een dag van gebed 

en vasten te maken. Juist een dag als deze waarop we verbijsterd zien hoe de oorlog in de 

Oekraïne de aarde op haar grondvesten doet schudden vraagt de paus om stil te zijn, te 

bidden, te vasten. Om ruimte maken voor alles wat er is.  Om ons te bezinnen en te luisteren 

naar onze binnenwereld. Hoe keer je in Godsnaam een spiraal van wraak en vergelding, van 

sancties en angst? En net als afgelopen zondag bidden wij: Kyrië eleison, ontferm U, God, over 

Oekraïne, over de wereld, over de mens, over ieder persoonlijk.  

 

De Eeuwige spoort ons aan om een beweging te maken. Keer tot Mij terug. Keer terug. Keer 

terug naar de Bron, terug naar de bedoeling van ons leven, terug naar onze diepste 

overtuiging en keuze, terug naar de kern, loskomen van alles wat ons klein maakt, wat zo 

tijdelijk en vluchtig is, terug naar de liefde voor elkaar. Terug naar de Eeuwige.  

 

Vandaag beginnen we aan onze weg naar Pasen. 40 dagen krijgen we de tijd om ons voor te 

bereiden op het hoogfeest van Pasen. Het feest waarin we vieren dat de dood niet het laatste 

woord heeft, maar het leven, waarin liefde sterker is dan de dood. Als de hoop tegen alle 

wanhoop in. 

Niet voor niets staat de as symbool voor deze eerste dag. We leven tussen de uitersten van 

leven en dood. Met alle beelden die op ons netvlies staan is dat nog weer duidelijker 

invoelbaar. En dat valt niet mee. Het liefst kijken we naar dat wat goed is, mooi en kijken we 

weg van de dood. Vandaag hebben we de moed om erbij stil te staan en laten we tot ons 

doordringen dat ook wij eens dood zullen gaan, dat we eindig zijn.  

 

Onze eindigheid is een feit, het besef dat we uit as zijn genomen en tot as zullen vergaan. Ook 

wij zullen terugkeren tot stof en as. De as als symbool voor onze broosheid, onze 

vergankelijkheid. Toch staat as voor meer. As staat symbool voor de reinigende kracht die het 

in zich draagt. Ik moet dan denken aan mijn man die het raampje van de kachel poetst met as.  

As maakt schoon, zuivert. Ook de binnenkant van ons hart kan gezuiverd worden met as, als 

we ons tekenen met as. Als we naar binnen keren en kijken in ons binnenste. Wat in ons draagt 
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geen toekomst in zich? Wat is goed en minder goed in ons leven? Wat is dor en droog 

geworden? We kunnen deze veertigdagentijd gebruiken om weer verbinding te krijgen met 

wat er in ons omgaat. De keuzes die we maken, de grond waarop we staan. Dat is ook 

spannend, maar we worden geroepen om steeds meer te worden wie we in wezen zijn: 

kinderen van God, broers en zussen van elkaar. Solidair en liefdevol. Dat vraagt om 

dapperheid: durven loslaten en je ontdoen van al het overbodige, durven te vertrouwen dat er 

groeikracht mogelijk zal zijn. En we hoeven het niet alleen te doen. We mogen het samen 

doen. Om samen Liefde waar te maken.  

 

Het raakt me steeds weer dat uit de as van verdriet en wanhoop de mens altijd weer een vonk 

 weet te halen om een nieuw begin te maken. In de pijn van verlies, de teleurstelling om 

afbraak, in het verdriet zit ook de kiem van een nieuw begin.  

En toch is het ingewikkeld om in de puinhopen te geloven dat er een vonk van levenskracht is.  

En dan klinken opnieuw de woorden van Joël: “Keer nu terug tot de Eeuwige met heel je hart 

en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart.” 

Keer terug naar je hoop en je verlangen. Keer terug naar God, naar degene die je de 

levensadem heeft gegeven, zijn Geestkracht heeft gegeven. Open je hart, scheur je hart voor 

het onrecht dat er is, voor de hartverscheurende eenzaamheid en het stil verdriet. Open je hart, 

laat je raken, deel het met elkaar. Het evangelie geeft ons daarbij richting en zegt: ga vasten, 

bid, en geef aalmoezen. Jezus is vrij nuchter in zijn bewoordingen. Wees in je doen en laten, in 

je bidden en vasten niet gericht op erkenning en gezien worden. Het hoeft niet opzichtig en 

niet met een somber gezicht. Niemand hoeft het te zien of te weten. Maar doe het! Vasten kan 

je helpen om vaste patronen te doorbreken. Het hoeft echter niet groots, maar zoek een vorm 

waarin het helpt om stil te staan, om je te bezinnen op wat voor jou wezenlijk is. Bidden en 

vasten is iets tussen God en onszelf. Hij blaast ons de levensadem in.  

Straks worden we getekend met as. As dat werd gevormd door vuur, de palmtakjes hebben 

voluit gebrand, warmte gegeven en licht. Totdat ze opgebrand waren en de as achter bleef. As 

als erkenning voor je kwetsbaarheid en vergankelijkheid, maar ook het besef dat we tot nieuw 

leven komen en mogen weten dat we waardevol zijn, vol van Gods levensadem. Uit wie we 

geboren zijn en tot wie we terugkeren. 

 

Aswoensdag is de eerste vonk uit de as, die zal aanwakkeren tot een Paasvuur. Zo was het aan 

het begin, zo gebeurt het deze dag, zo zal het altijd gaan. Moge het askruisje waar jij je mee 

laat tekenen voor jou teken zijn van hoop en geloof, van ommekeer en nieuw begin. Van liefde 

die duren zal. Amen.  

 

 


