
ASWOENSDAG 

 

EERSTE LEZING Joël 2, 12-18 
Scheurt uw hart en niet uw kleren. 

 
     Uit de Profeet Joël 
 
12 Zo spreekt God de Heer: 
     „Keert tot Mij terug, van ganser harte, 
     met vasten, met geween en met rouwklacht.  
13 „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." 
14 Wie weet, keert Hij terug en krijgt Hij spijt  
     en laat dan zegen achter zich, 
     een meeloffer en een plengoffer,  
15 „Blaast de bazuin op Sion,  
     kondigt een heilige vastentijd af, 
     roept een plechtige bijeenkomst bijeen !  
16 „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. 
17 „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 hun God ?" 
18 Toen is de Heer voor zijn land opgekomen  
     en heeft Hij zijn volk gespaard.  



TUSSENZANG Ps. 51 (50), 3-4, 5-6a, 12-13, 14, 17 

   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. 
 
Geef mij weer de weelde van uw zegen,  
maak mij sterk in edelmoedigheid.  
 
Heer, maak Gij mijn lippen los, 
dat mijn mond uw lof kan zingen.  



TWEEDE LEZING II Kor. 5, 20-6, 2 
Laat u met God verzoenen, want nu is het de gunstige tijd. 

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

 
     Broeders en zusters, 
20 Wij zijn gezanten van Christus,  
     God roept u op door ons woord.  
     Wij smeken u in Christus' naam: 
     laat u met God verzoenen ! 
21 Hem die geen zonde heeft gekend  
     heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, 
     opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.  
1   Als Gods medewerkers sporen wij u aan 

     zorgt dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt.  
     Hij zegt immers: 
2   „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. 
 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE Ps. 51 (50), 12a. 14a 

   Schep in mij een zuiver hart, mijn God,  
   geef mij weer de weelde van uw zegen. 
  



EVANGELIE Mt. 6, 1-6. 16-18 
Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 
 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Matteus 

 
     In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
1   „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. 
2   „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.  
3   „Als gij een aalmoes geeft 
     laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet  
4   opdat uw aalmoes in het verborgene blijve ; 
     en uw Vader die in het verborgene ziet  
     zal het u vergelden. 
5   „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 ! 
6   „Maar als gij bidt, 
     ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u 

     en bid tot uw Vader, die in het verborgene is ; 
     en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.  
16 „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.  
17 „Maar als gij vast, 
     zalf dan uw hoofd en was uw gezicht 
18 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."  



Jaar C – Aswoensdag – 2 maart 2022 

 

“Kondigt een heilige vastentijd af.” (Joël 2,15)  

 

Inleiding 

‘Geniet van ‘t leven, ‘t duurt maar even’. Ja, en dan sta je voor de rechterstoel van Christus. Daarop 

vooruit grijpend houden we de veertigdagentijd. Tijd van boete en ommekeer.  

 

Eerste lezing: Joël 2,12-18 

‘Kondigt een heilige vastentijd af’. (vs. 15) Als we verschrikkelijk nieuws horen, krijgen we ‘geen 

hap meer door de keel’. Soms gaat vasten dus vanzelf. Maar meestal niet. We weten in het 

algemeen dat we zondaars zijn. En dat de mensen God de rug hebben toegekeerd. Ja, dat is erg. 

Maar zolang we onze dagelijkse pleziertjes en lekkernijen hebben, raakt het ons niet. Het komt niet 

bij ons binnen. Daarom moeten we onszelf een zetje geven. Dwing je lichaam tot soberheid. Dan 

vertelt je lichaam je geest dat er wat aan de hand is. We hebben met de rug naar God geleefd. ‘Keert 

terug tot de Heer uw God.’ (vs. 13) En God heeft ons de rug toegekeerd, ons gedrag was niet om 

aan te zien. ‘Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad aan te zien.’ (Habakuk 1,13) Moge de Heer zijn 

genadige aangezicht weer tot ons wenden, als wij ons met tranen tot Hem keren.  

 

 Gebed: Heer, moge deze tijd van boetedoening ons rijke vrucht brengen.  

 

 Vraag: Wat vindt u van “mediavasten”?  

 

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

‘Zorgt dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt’. (6,1) Genade is niet een tijdloze cheque, een 

waardebon in een laatje. Genade is altijd iets van nu of nooit. ‘Nu is er die gunstige tijd!’ (6,2) Nu 

keert God zich naar je toe, nu geeft Hij je kracht om je leven te beteren. Doe je niets met die 

ingeving, dan is alles ‘tevergeefs’. Ergens anders is Sint Paulus nog strenger. Het is niet alleen 

‘tevergeefs’ als je onwaardig de communie ontvangt. Wie in staat van doodzonde de communie 

ontvangt, ‘eet en drinkt zijn eigen vonnis’. (1 Korintiërs 11,29) Laten we berouw hebben over de 

vele gemiste kansen en ons alsnog met God verzoenen nu het nog kan.  

 

 Gebed: Heer, door uw genade ben ik wat ik ben.  

 

 Vraag: Hoe vaak laat ik de “gunstige tijd” voorbijgaan?  

 

Evangelie: Matteüs 6,1-6 en 16-18 

Aalmoes – gebed – vasten. Deze onafscheidelijke drieling is hier aan de orde. Helaas ligt altijd het 

gevaar van ‘schijnheiligheid’ en ‘huichelarij’ op de loer. (vs. 2.5.16) Je stemt dan je godsdienstig 

gedrag af op wat men graag ziet. Is streng vasten in de mode? Dan laat jij zien hoe serieus jij ermee 

bezig bent. Vindt men vasten maar gek? Dan beperk jij het ook tot het minimum. Zijn goede doelen 

in de mode? Jij doet ijverig mee. Kortom, je godsdienstige gedrag is in werkelijkheid niet op God, 

maar op de mensen gericht. Als je overtuigd was van Gods tegenwoordigheid, zou je anders doen. 

Je zou de mensen om je heen vergeten. Je zou in de hulpbehoevende Christus zelf zien. Je zou je bij 

je devotie niet voortdurend afvragen welke indruk je maakt. Je zou de dingen die men ‘overdreven’ 

vindt niet uit schaamte verbergen. En je zou de dingen die men prijzenswaardig vindt juist wél 

verbergen. Je wilt geen loon van menselijke instemming. ‘En uw Vader, die in het verborgene ziet, 

zal het u vergelden’. (vs. 18)  

 

 Gebed: Vader, Uw liefdevolle ogen zien mij altijd.  

 

 Vraag: Heb jij jezelf wel eens op schijnheiligheid betrapt?  


