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FEBRUARI 2023 (Joël 2,12-28 en Mt. 6,1-6.16-18)(A) 

 

‘Dit zegt de Heer: Keer tot Mij terug, van ganser harte.’ Zo begint de eerste lezing. En in het 

evangelie zegt Jezus: ‘Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen.’ 

Terugkeren tot God de Heer en vasten: dat is waartoe we elk jaar in de veertigdagentijd 

worden opgeroepen. Maar hoe doen we dat? Hoe kunnen we tot God terugkeren en hoe 

kunnen we vasten? Misschien klinkt het eigenaardig, maar het antwoord is om te beginnen 

door meer en minder. 

 

Meer, door meer over onszelf na te denken. Niet met het doel om onszelf op de voorgrond 

proberen te zetten, maar om stil te staan bij onszelf en onze manier van leven. Door ons af te 

vragen of we wel goed bezig zijn in ons doen en laten, denken en spreken. Is ons denken 

gericht op het echte leven in al zijn facetten: hoe we leven, en of we dat kunnen 

verantwoorden voor onszelf, onze medemensen, de natuur, het milieu? Is ons spreken gezond, 

of gaat het om grote woorden zonder inhoud? Of om kwetsen en altijd gelijk willen hebben? 

Bidden we geregeld tot God onze Heer, of aanbidden we alleen onszelf, ons plezier, ons bezit, 

ons dit en ons dat? 

 

Eigenlijk gaat het in zijn geheel om een eenvoudige vraag: gaan we in op de vraag of we meer 

aandacht hebben voor het goede dan het voor ons gunstige? Het goede in onszelf en in onze 

medemensen. En zetten we ons echt in voor dat goede? Werken we bijvoorbeeld echt mee aan 

acties ten bate van anderen of aan dingen waarbij we ook iets van onszelf inleveren? 

 

Meer, maar ook minder. Minder aandacht voor onszelf, voor ons eigen groot gelijk. Minder 

luxe, minder overvloed, minder dit en minder dat. Minder verslaving aan eten en drinken en 

aan zoveel andere dingen dat we niets anders meer kunnen en kennen. We kennen allemaal 

die alledaagse beelden: in de trein, in de bus, in de klas, op straat, aan tafel, zelfs tijdens het 

eten: geen woord met elkaar, geen aandacht voor elkaar. Alleen maar smartphone, alleen maar 

gamen, soms dag en nacht. 

 

Laat de veertigdagentijd dus echt een tijd zijn van meer en minder. Meer bezinning, meer 

aandacht voor wat echt belangrijk is. En minder tijd voor zelfverheerlijking, voor verslaving, 

voor het eigen grote gelijk. Minder ikke en de rest kan stikken, meer de ander, alle anderen. 

En natuurlijk meer God onze Heer, zodat we tot Hem kunnen terugkeren. Niet met sombere 

gezichten, maar van ganser harte. Dan wordt de veertigdagentijd een heerlijke groeitijd naar 

Pasen toe.  

 

In het evangelie wordt verder gesproken over het geven van aalmoezen, van bidden en van 

vasten, maar Jezus vraagt om dat in het verborgene te doen en niet aan de grote klok te 

hangen. God ziet het wel en zal het u lonen. Wie zijn reputatie wil opvijzelen door heel 

opvallend goede werken te doen, die heeft het niet begrepen en wordt door Jezus een 

huichelaar wordt genoemd. 

 

De vastentijd, die vandaag begint, gaat dus om niet alleen om meer en minder maar ook om 

vernieuwing. Inwendige en spirituele vernieuwing. En dat is een kwestie van oefenen. Van 

dag tot dag. Om zodoende dichter bij God te kunnen komen. Laat ons die kans grijpen, deze 

vastentijd voor ons ook echt een tijd van genade kan worden.  Amen 

 

 


