Meditatie H4H-viering op Aswoensdag
Jesaja 58: 5-10
Mattheus 6: 1 tm 8 en 16-18

Aswoensdag. De carnaval is voorbij, de veertigdagentijd, de tijd voor Pasen breekt aan.
Vanavond ontvangen we een askruisje. De traditie wil dat de as afkomstig is van de dorre en
verbrande palmtakjes of buxustakjes van palmpasen vorig jaar. Want we hebben as nodig voor dit
ritueel. Hoezo dat?
‘Bedenk dat je stof bent en tot stof zult wederkeren’ werd er vroeger bij het aanbrengen van het
askruisje gezegd. We aarzelen tegenwoordig om deze woorden uit te spreken, ze zijn nogal somber
en confronterend, althans dat ervaren we zo. We hebben het in onze tijd en samenleving niet zo
gemakkelijk over onze sterfelijkheid, we schuiven dat besef liefst op de lange baan. Toch is dat
jammer, dat we zo moeilijk praten over het feit dat er ooit een eind aan komt, aan ons leven. Want
praten en nadenken over onze sterfelijkheid zet alles op scherp. Het spoort je aan na te denken wat
nu werkelijk belangrijk voor je is.
Vasten is wat dat betreft een kleine oefening in het beseffen van je sterfelijkheid. We sterven een
klein beetje door onze gewoontes en genoegens op te schorten, we eten wat minder, drinken geen
alcohol meer, eten geen vlees. Kleine vormen van versterving, zoals dat heet.
Vasten in de vastentijd heeft ook de bedoeling ons op scherp te zetten. Het stelt de vraag naar wat
werkelijk belangrijk is, waar het ons nu werkelijk om gaat. Ik weet niet of u van plan bent op een één
of andere manier te gaan vasten. Rigoureus minder gaan eten zullen niet veel van ons doen, maar
misschien heeft u zich voorgenomen om geen alcohol te drinken, niet meer te snoepen of te snaaien,
of geen vlees te eten, of wat minder met sociale media bezig te zijn, of om minder op het scherm van
uw smartphone te kijken. Ook dat is een vorm van vasten, het jezelf dingen ontzeggen. En wie er aan
begint zal merken hoe lastig het is om te doen, hoe we hangen aan onze gewoonten en kleine of
grote verslavingen. Je komt jezelf wel tegen. Maar juist dat ontregelende van de vasten kan ons
losmaken uit onze gewoonten en ons de ruimte geven om stil te staan, stil te vallen. Want ja, waar
leven we eigenlijk voor? Wat maakt ons leven zinvol, wat blijkt onmisbaar en er werkelijk toe te
doen? En het is belangrijk zo nu en dan deze vragen toe te laten want het leven is niet oneindig en
niemand weet wanneer je tijd gekomen is. En dat hoeft geen gesomber te zijn, maar juist een
aansporing om niet te gemakzuchtig te leven, maar juist om zo bewust en zo vrij mogelijk te leven en
bewust keuzes te maken.
Vasten beoogt je dichter bij jezelf en dichter bij God te brengen. Het is geen prestatie, uiterlijk
vertoon past er niet bij, ook geen applaus. ‘Niemand hoeft te weten dat je vast’, zegt Jezus. Vasten is
iets voor je binnenkamer, voor je hart, voor de intimiteit tussen God en jou, net als bidden iets is
voor in je binnenkamer. Daar zit God op je te wachten, te wachten totdat je hem zoekt.
En Jesaja legt er de nadruk op dat het vasten slechts een middel is en geen doel op zich. En dat
vasten slechts een middel is, is in de eeuwen nogal eens uit het oog verloren. Het interesseert God
niet hoe lang of streng we vasten, wat hij vraagt is dat we niet alleen dichter bij onszelf en tot God
komen, maar dichter bij onze medemensen. Dat we oog krijgen voor wat degene naast ons nodig
heeft.
En het staat er zo mooi: ‘Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt, dan zal je licht in
het donker schijnen.’ Je hoeft niet je hoofd te breken wat een ander nodig heeft, zo moeilijk is dat

niet, het is niet abstract, je hoeft er niet naar te gissen. Ga jezelf maar na:
Wat heb je zelf nodig? Eten, drinken, ja, maar ook: veiligheid, vriendelijkheid, liefde, empathie, een
perspectief, iets om voor te leven, troost. Als je dat nu eens aan een ander geeft, datgene wat jezelf
nodig hebt, dan, zo belooft Jesaja, wordt het licht is ons, dan gaat de zon op. Over onszelf, over een
ander. Gods licht.
Aswoensdag, de veertigdagentijd breekt aan. Een tijd die ons op scherp zet omdat niets voor eeuwig
is. Een tijd die ons aanspoort om opnieuw God te zoeken, om ons naar hem toe te wenden en zijn
licht te laten schijnen, in jezelf. Zodat je de ander een licht kunt zijn en en hem of haar tot zijn recht
kunt laten komen. Geen tijd van gesomber is de vastentijd, integendeel, maar juist een tijd van
verborgen vreugde.
Amen.

