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Goedenavond en welkom op deze aswoensdagviering.   

Bij het begin van de vastenperiode is het goed  
om samen even stil te staan bij wat  

deze periode in aanloop tot Pasen voor ons betekent.  
Rust en ruimte maken in ons hoofd, in ons hart,  

om te toetsen waar we naartoe willen.  
Proberen te zien, te voelen wat belangrijk is voor ons  

en hoe we dat tot leven kunnen brengen, ondersteunen. 
Het is goed om dat samen te doen,  

samen iets doen werkt stimulerend en bemoedigend. 
Om goed te zien hebben we licht nodig.  

Daarom steken we de paaskaars aan bij het begin van deze viering,  
opdat we in het licht van Gods aanwezigheid  
duidelijker mogen zien waar het op aankomt. 

 
 

Licht ontloken aan het donker 
Licht, gebroken uit de steen 
Licht, waarachtig levensteken 

Werp uw waatheid om ons heen! 
 
 

Lezing Mat.13, 44-46 
 
‘Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat, in de akker verborgen. Toen 
iemand hem vond, verborg hij hem, en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij 
bezat en kocht hij die akker. 
Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koopman op zoek naar mooie 



parels. Toen hij één kostbare parel gevonden had, ging hij alles verkopen wat hij had en 
kocht hij haar. ‘  
 
Overweging bij de lezing 
 

1. Het koninkrijk der hemelen kan je vinden als een schat in de akker. Onverwacht… 
2. Het koninkrijk van God is iets waarnaar je op zoek kan gaan hartstochtelijk zoals 

een koopman en je kan het ook vinden. 
3. In beide situaties wordt het hele hebben en houden ondergeschikt gemaakt aan het 

verwerven van de schat, van de parel. 
4. En dat lijkt niet eens erg moeilijk. Zo blij zijn de vinders met de vondst. 
 

Als het erop aankomt onderscheid te maken tussen wat van belang is en wat niet, dan 
ontbreekt het deze gelijkenissen alvast niet aan duidelijkheid. 
Een duidelijkheid om jaloers op te zijn. Een eenduidige helderheid die ik alleszins benijd. 
 
We filosoferen dan wel al 15 jaar over verlangzamen en consuminderen, toch blijven we 
allemaal adepten van het en-en-en-en-en principe. Niet enkel in ons koopgedrag of 
misschien zelfs helemaal niet in ons consumptiepatroon, maar heel vaak in onze ambities -
hoe achtenswaardig ook- in onze doelstellingen.  
In hoe we onszelf zien en in wat we willen bereiken.  
En werken, én studeren, én kinderen én kleinkinderen opvoeden, én sociale inzet, én 
cultureel bij blijven, én politiek op de hoogte zijn, én conditie op peil houden, én het huis 
gezellig inrichten, én de verjaardagen niet vergeten, goede relaties met familie, buren, 
vrienden, collega’s,  én een stapel boeken te lezen, films te zien, optredens bij te wonen, én 
zorg voor wie hulp nodig heeft, én de mails beantwoorden, én een hele wereld die lokt, 
roept, uitnodigt, schreeuwt, én én én...  
Heb ik iets genoemd dat onbelangrijk is? Ik denk het niet. 
 
Het zou toch een droom zijn, mocht er zo één doel boven alle andere uitsteken. Die ene 
parel waarmee we zo blij zijn dat al de rest volslagen onbelangrijk wordt, een grote schat 
waarvoor we al de rest met plezier ‘opofferen’. Zo’n ijkpunt waaraan alle andere 
bezigheden en zorgen worden afgewogen en ondergeschikt gemaakt. 
 
Zo’n heldere, eenduidige, welomschreven bestemming is er ook voor christenen niet. En 
hoe graag ik het ook zou willen, het is misschien maar goed ook. Want als 1 doel al het 
andere onbelangrijk maakt, lijken fundamentalisme en fanatisme niet ver weg.  
Voor christenen is er de bestemming, niet meteen een doel, maar een bestemming die we 
met alle mensen gemeen hebben: de dood.  
 
Voegt het christendom daaraan iets toe?  
 
 Een belofte van leven,  
 een visie op samenleven,  
 een oproep om leven te wekken,  
 een perspectief op verder leven.  
 
Met andere woorden: het eeuwig leven, dat vóór de dood een aanvang neemt.  
Eeuwig leven dat geënt wordt op Jezus’leven.  
Wanneer we bewegen in de richting die hij aangeeft: er zijn voor anderen.  
Want zo werd Jezus Lichaam van de Naam: Ik zal er zijn. Zo is God nabij. 
 
Geen ander ijkpunt voor christenen.  



En dat haalt ons niet weg uit de de veelheid van wat ons te doen of te laten staat. Uit het 
wikken en wegen en ploeteren om prioriteiten scherp te stellen. 
Maar het is een oriëntatie die hoop biedt en die we in onze door crisis verduisterde tijden 
misschien meer moeten uitspreken.  
Elke mens kan af en toe een licht zijn voor anderen, levengevend. Dat is de schat, dat is de 
parel. Telkens we ons daarin kunnen verheugen is het Rijk Gods rakelings nabij. 
 
 
(muziek) 
 
Tweede overweging 
 
Aswoensdag en “de vasten”: twee dingen die mij al jaren wat frustreerden.  
Telkens weer nam ik mij voor om in deze periode tijd te maken om een of ander puntje in 
mijn leven anders aan te pakken. Je weet wel, als je goed beseft dat er een eind komt aan je 
leven, en dat wordt door onze traditie op aswoensdag goed benadrukt, dan zal je beter zien 
wat belangrijk is. En dus is het goed daar in de komende tijd iets aan te doen. Vastentijd 
associeerde ik met “loslaten” van dingen die je onvrij maken, en dus zocht ik elk jaar iets 
waarvan ik dacht dat het me zou helpen bewuster te leven, onafhankelijker van 
“verlangens” die me bepalen. Maar telkens weer had ik met Pasen  nooit het gevoel dat ik 
erop vooruit gegaan was.. 
 
Pasen echt beleven als feest dat het leven het haalt op de dood, bleef een beetje dode letter. 
Ik wil dat loslaten niet overboord gooien, het kan wel degelijk iets betekenen als je verder 
kan zien dan het gemis als je je een tijdlang iets “ontzegt”: je kan ervaren (als je daar stil 
wil bij staan) wat het met je doet, waarom bepaalde dingen belangrijk zijn, hoe evident 
sommige dingen wel zijn, terwijl ze dat voor velen niet zijn (mijn dochter bvb vastte een 
paar dagen mee met haar echtgenoot tijdens de Ramadan, en voelde zo wat eten hebben 
ten allen tijde wel voor een zegen is; en toen ze dat aan haar man vertelde zei hij haar dat 
juist tot deze vaststelling komen de bedoeling is van vasten). Alleen, zelf stond ik weinig 
stil bij de betekenis die dat “verstervinkje” kon hebben, het veranderde zeker niet veel aan 
mijn manier om naar dingen te kijken, en ik bleef hangen bij het gemis, wat niet erg 
motiverend werkt om vol te houden, en ik denk dat ik niet de enige ben.. 
.  
Toen we deze viering voorbereidden, kreeg ik doorheen ons gesprek een mogelijks iets 
andere invalshoek.. 
Het is zeker zinvol om stil te staan en te zoeken, uit te puren wat belangrijk is in mijn 
leven. Waar ik in de rush van elke dag misschien wel aan voorbij loop. Om bewust te zijn 
van waaruit ik dingen doe of niet doe. Het helpt om dicht bij mezelf te blijven, en als ik 
echt voel dat wat ik doe, dat is waar ik ten volle achter sta, dan kost mij dat bijna geen 
moeite, en kan ik ook voor anderen veel meer betekenen. Want dan komt mijn motivatie 
van binnenuit en niet vanuit iets dat mij wordt opgelegd of dat ik denk dat ik moet doen. 

Terwijl het een mogelijks veel vruchtbaarder weg is om te kijken wat je kan 
helpen om te groeien, om te focussen op je kracht.  
 
Zoals het ook bij anderen werkt: als je ziet welke kracht mensen in zich hebben, en je hen 
daarop aanspreekt of hen hen daarover iets positief zegt, dan laat je hen meer leven. 
Iemand “zien” geeft hem het gevoel dat hij/zij er mag zijn. Ik hoorde een vriendin vertellen 
hoe haar moeder straalt als haar achterkleinkind speciaal aan haar een heel verhaal vertelt. 
Op dat ogenblik maakt dat achterkleinkind het verschil, en is zijn overgrootmoeder iets 
speciaals voor hem. Dat geeft leven kansen, dat doet leven. En het hoeven daarom geen 
grote dingen te zijn. 
 



Uit die houding bloeit ook de hoop. Hoop dat, ondanks alles wat tegengaat, in je 
persoonlijk leven of in de maatschappij, er telkens kleine stappen kunnen gezet worden die 
het leven kansen geven. Dat er een Pasen mogelijk is. Maar Pasen is pas mogelijk door die 
kleine stappen... 

 
 

Blijf niet staan bij wat vroeger was 
Klamp je niet krampachtig vast 
Aan de tijd die is vergleden 

Aan het leed dat moest doorleden 
Aan het kleed dat niet meer past. 

 
Open je ogen, je oren, je deuren 
Zie er gaat iets nieuws gebeuren, 

Iets wat iedereen verrast. 
  
 

Aswijding en asritueel 
 

 
Stof zijn wij en tot stof zullen we wederkeren. 

Mens zijn wij, gemaakt naar uw beeld en gelijkenis. 
Daarom kunnen wij 

vaak machteloos en klein 
daar waar wij leven 

kiezen 
om leven te geven of leven te nemen. 

Laat ons uw beeld 
als de verborgen schat 
in ons en in elk ander, 

vinden 
en ons verheugen 

om te doen wat ons te doen staat 
om mee te gaan in de beweging van leven voor allen. 

 
Zegen dan deze as 

Zegen ons, kwetsbare mensen. 
 

(Hierna: strooien van de as op het hoofd) 
 

Mens, gedenk dat gij stof zijt 
En beeld van God zijt. 

 
 
 
Inleiding tafelgebed  
 
In het licht van wat we hier naar voor brachten, willen we samen aan tafel gaan. De tafel 
waar we samen eten : een van de plaatsen waar mensen delen in elkaars bestaan , elkaar 
bevragen, beluisteren en steunen.  Met Jezus als ijkpunt in ons leven willen we zijn 
gebaren herhalen: daarom staan brood en wijn al op tafel. We steken ook de kaarsjes aan 
voor hen die overgang reeds maakten, maar ook voor allen die nog niet menswaardig 
leven, waar ook ter wereld. 



 
 
  

Jezus, de zoon van uw hart, 
zat op de vooravond van zijn pijnlijk en vernederend levenseinde 

samen met zijn vrienden aan tafel 
om uw grote daden van bevrijding te gedenken 

uittocht uit Egypte 
doortocht door zee en woestijn 

een land bewonen waar 
mensen vrij kunnen leven. 

 
In de diepste crisis van zijn jonge leven 

vierde hij uw trouw 
en gaf in ongebroken vertrouwen 
het brood rond met de woorden 
Neemt en eet dit is mijn lichaam. 

Vermoedde hij wat hem te wachten stond, 
toen hij een beker wijn rondgaf met de woorden: 

neemt en drinkt dit is mijn bloed? 
 

Hij noemde ze tekens van een nieuw verbond en vroeg: 
telkens als je dit doet 

doe het dan om mij te gedenken. 
 
Onze Vader 
 
Vredeswens 
 
Weten waar het op aankomt en er voor kiezen dit te laten leven, geeft rust en vrede in je 
leven. Het verloopt daarom niet probleemloos, en soms ben je het spoor bijster in de 
drukte van elke dag. Je kan er best wel wat steun bij gebruiken. Laten we elkaar daarom 
een teken geven dat we met elkaar op weg willen gaan om die vrede te realiseren.  
 
Ruimte voor inbreng  
  
Slotzang 
 
 

De Levende zegene en behoede u. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 

En zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 

En geve u vrede. 
 

Zegen ons en behoed ons, 
Doe lichten over ons uw aangezicht 

En wees ons genadig 
En geef ons vrede. 

 


