
ASWOENSDAG 17 FEBRUARI 2021 

 

EERSTE LEZING Joël 2, 12-18 Uit de profeet Joel. 

 

Zo spreekt God de Heer:  

Keert tot mij terug, van ganser harte,  

met vasten, geween en met rouwklacht.  

Scheurt uw hart en niet uw kleren,  

keert terug tot de Heer uw God,  

want genadig is Hij en barmhartig,  

lankmoedig en vol liefde,  

en Hij heeft spijt over het onheil.  

Wie weet, keert Hij terug en krijgt Hij spijt  

en laat dan zegen achter zich,  

een meeloffer en een plengoffer voor de Heer uw God.  

Blaast de bazuin op Sion,  

kondigt een heilige vastentijd af,  

roept een plechtige bijeenkomst bijeen.  

Verzamelt het volk, belegt een heilige bijeenkomst,  

brengt de oudsten samen en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen;  

laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar bruidsvertrek.  

Laat tussen de voorhal en het altaar  

de priesters, die de dienst van de Heer verrichten, wenen en zeggen:  

Spaar uw volk, Heer, laat niet met uw erfdeel spotten,  

laat niet de heidenen het overheersen.  

Moet men onder de volken zeggen:  

Waar blijft dan hun God?  

Toen is de Heer voor zijn land opgekomen  

en heeft Hij zijn volk gespaard. 

Zo spreekt de Heer. 

  



ANTWOORDPSALM uit psalm 51 

Refrein: 

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, 

delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, 

delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 

Was mijn schuld volkomen van mij af, 

reinig mij van al mijn zonden. 

Ik erken dat ik misdreven heb, 

altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen. 

Jegens U alleen heb ik gezondigd, 

wat U tegenstaat heb ik gedaan. 

Schep in mij een zuiver hart, mijn God, 

geef mij weer een vastberaden geest. 

Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn, 

neem uw heilige Geest niet van mij weg. 

TWEEDE LEZING 2 Kor. 5, 20 – 6, 2 

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte. 

Broeders en zusters,  

wij zijn gezanten van Christus,  

God roept u op door ons woord.  

Wij smeken u in Christus’ naam:  

laat u met God verzoenen!  

Hem die geen zonde heeft gekend,  

heeft God voor ons tot zonde gemaakt,  

opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.  

Als Gods medewerkers sporen wij u aan:  

zorg dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt.  

Hij zegt immers: Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord,  

op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen.  

Nu is er die gunstige tijd,  

vandaag is het de dag van het heil.   Zo spreekt de Heer. 

 



 

EVANGELIE Mt.6, 1-6.16-18 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 

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. 

Zo spreekt de Heer. 

 

  



Jaar B – Aswoensdag – 17 februari 2021 

 

“Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen!” (2 Korintiërs 5,20)  

 

Inleiding 

Met de as van de verbrande palmtakjes worden we vandaag getekend. Wij zijn stervelingen, 

stof tot stof, as tot as. Voor veel mensen is de sterfelijkheid een reden om zoveel mogelijk te 

genieten. Maar voor gelovigen is het reden om zich berouwvol tot God te bekeren.  

 

Eerste lezing: Joël 2, 12-18 

De profeet Joël profeteert na de ballingschap. Hij verbindt de actualiteit aan het geloof. De 

actualiteit is voor Joël een alles verwoestende sprinkhanenplaag. Symbolische voorbode van 

verwoestende legers. Bij iedere ramp mogen politici, wetenschappers, analisten, 

deskundigen en experts – kortom, alle mensen – hun mening geven. Maar de profeet stoot 

door tot de kern. Hij beluistert in de actualiteit Gods stem, die oproept tot bekering. Ook 

onze tijd kenmerkt zich door apocalyptische dreiging. We weten niet waar het naar toe gaat. 

Moeten we eindeloos blijven discussiëren? Steeds van (complot)theorie wisselen? 

Voortdurend ‘het’ nieuws volgen? Laten we de tijd nemen voor inkeer en ommekeer. Ons tot 

God wenden, voor het eerst of opnieuw. Onze fouten zijn hoog opgestapeld. Als deze stapels 

omvallen, verpletteren ze ons. We dachten overal mee weg te komen. Nu moeten we onze 

schuld onder ogen zien, en God huilend om uitkomst vragen.  

 

 Gebed: God, leer ons te treuren om wat werkelijk betreurenswaardig is.  
 

 Vraag: Wat kan ons helpen om de nood tot ons door te laten dringen?  

 

Tweede lezing: 2 Korintiërs 5, 20 – 6,2 

‘Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen!’ St. Paulus en zijn helpers 

bevelen niet, ze smeken. Ze bedelen om een gunst: dat wij ons met God verzoenen. 

Onverzoenlijke mensen zien vaak het probleem niet. Ze voelen zich zogezegd prima. En de 

zoon die ze in geen jaren gezien hebben? Geen boodschap aan. En de zus waarmee ze in 

onmin leven? ‘Haar probleem, mijn leven is compleet zonder haar.’ En de God die je al 

jarenlang negeert? ‘Vergeven is toch Zijn vak?’ Tegen zulke harde hoofden en koude harten 

helpt bijna niets. St. Paulus gebruikt alle toonaarden. Vandaag dus de smekende wijs. 

Misschien helpt dat…  

 

 Gebed: God, help ons om de gunstige tijd aan te grijpen.  
 

 Vraag: ‘Sacrament van boete en verzoening’ – wat zou ik kwijt willen in de biecht?  

 

Evangelie: Matteüs 6, 1-6 en 16-18 

Jezus verbindt hier in de Bergrede drie dingen aan elkaar: aalmoezen (1-6), gebed (7-15) en 

vasten (16-18). We lezen vandaag alleen over de aalmoezen en het vasten. Waarbij we in 

gedachten moeten houden: het gebed is het hart van de zaak. We gaan de vastentijd in. We 

onthouden ons van dingen die op zich wel goed zijn, maar nu even niet. Geen koffie, geen 

koekjes, geen alcohol, geen vlees etc. Of meer spiritueel: niet gamen, geen netflix etc. Om 

ruimte te maken voor God. Om boete te doen voor je zonden. Waarom van de ene lekkernij 

naar het andere pleziertje lopen, als je de donkere kanten van je leven onder ogen wilt zien? 

En nu het vreemde. Als je mensen hun pleziertjes en lekkernijen ontneemt, worden ze 

chagrijnig. Maar Jezus zegt: ‘Zet geen somber gezicht’. Natuurlijk, onthouding kost moeite. 

Maar het levert een diepe vrede op, en een vriendelijk gezicht.  

 

 Gebed: Lieve Heer, laat ons diepe vrede ervaren in deze vastentijd.  
 

 Vraag: Hoe voorkom je dat je een subtiele show maakt van het vasten?  


