
OVERWEGING ASWOENSDAG ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 2 

MAART 2022 (Joël 2,12-18 en Mt. 6,1-6.16-18)(C) 

 

De situatie in Oekraïne verslechtert zienderogen nu Rusland overschakelt op plan B en meer 

vuurkracht inzet. Er is sprake van een verdere escalatie. Poetin lijkt zich verslikt te hebben in 

zijn eigen propaganda. Vooraf dacht hij op een vrolijke kleine oorlog te kunnen rekenen, maar 

er ging van alles mis. Nu schakelt Rusland over op plan B, door ook in steden en woonwijken 

clustermunitie en andere niet-precisiegerichte munitie in te zetten. Want het doel blijft: Kyiv 

innemen, de regering onthoofden en vervangen door marionetten. Maar dan met meer grovere 

middelen. Wat een tragedie, wat een ramp. En ondertussen als dreigmiddel de paraatheid van 

de nucleaire troepen verhogen, dus dreigen met kernwapens om het Westen trachten in te 

tomen. En Europa wacht een ongehoorde stroom oorlogsvluchtelingen.  

 

Dachten we net een beetje verlost te zijn van de coronaellende en dan krijgen we dit! 

Toegeven aan Poetin zal het probleem niet oplossen want hij is zelf het probleem. Dus een 

uitweg kan alleen maar gevonden worden met zijn instemming. Heel ingewikkeld en heel 

gevaarlijk. En zo is wat er op 1800 kilometer hiervandaan gebeurt plotseling heel dichtbij 

gekomen. En is onze vrijheid en democratie onder bedreiging.  

 

‘Bekeer u, en geloof in de Blijde Boodschap’, zullen we horen als we een askruisje komen 

halen. Dat zijn woorden van Jezus zelf, maar wat betekenen ze?   In zijn oorspronkelijke 

betekenis wil ‘bekeren’ niets anders zeggen dan ‘zich omkeren’, maar door de oproep van 

Jezus kreeg dat een diepere betekenis, namelijk ‘keer je om en volg Mij.’  

 

We weten wat dat inhoudt: ‘Leid een beter leven’, zegt Jezus, want dat doen we als we 

proberen Hem te volgen. En wat is een beter leven? Dat is een leven dat niet alleen op onszelf 

gericht is. Een leven dat meer is dan alleen gezondheid, bezit, eigendom of plezier. We zien 

meer en meer waartoe zo’n leven leidt. We zien veel mensen die alleen uit zijn op macht en 

eigenbelang, politici als Poetin voor wie alle middelen goed zijn om aan de macht te blijven, 

dictators die soevereine staten eerst jarenlang verdacht maken en dan bruut binnenvallen.  

 

Het is dus goed dat Jezus ons allen oproept om ons te bekeren, dus een andere weg te gaan. 

Niet verslaafd te zijn aan onszelf, aan televisie, smartphone, Facebook, games. ‘Bekeer u’, 

zegt Jezus ook in dat verband, ‘en geloof in de Blijde Boodschap.’ En de Blijde Boodschap is 

dat er een andere weg is dan de weg van egoïsme, eigenbelang, machtsmisbruik en dat is de 

weg die Hijzelf is gegaan: de weg van liefde en vrede, van begrip en respect, van inzet voor 

anderen, van streven naar het goede voor alles en iedereen. 

 

En we zien dat er naar de oproep van Jezus geluisterd wordt. We zien in heel Europa dat 

mensen wat voor Oekraïne over hebben. Bij inzamelingsacties worden massaal dekens, 

medicijnen en matrassen ingeleverd. 1200 pyjama’s uit Amsterdam. De animo is enorm. Er 

worden overal geldinzamelingsacties ondernomen en ook de Nederlandse bisschoppen 

nodigen de parochianen uit om aanstaande zondag een speciale collecte te houden voor 

Oekraïne. En ondertussen maken ontelbare mensen ruimte vrij om Oekraïense vluchtelingen 

in hun huis op te vangen.  

 

In de eerste lezing roept God ons bij monde van de profeet Joël op om van ganser harte tot 

Hem terug te keren, en in het evangelie roept Jezus op om te streven naar gerechtigheid, om te 

delen met mensen in nood, om te bidden en om te vasten. Dat zijn zoals paus Franciscus het 

zegt Gods wapens.  En zoeken naar gerechtigheid is streven naar liefde en vrede. Delen met 



mensen in nood is niet blind zijn voor de ellende van anderen, maar anderen helpen, steunen, 

geven wat ze nodig hebben.  

 

Bidden is God danken omdat Hij onze Vader en Moeder is, en ons altijd nabij wil zijn. En 

vasten is niet verslaafd zijn aan onszelf, aan ons eigen plezier, onze eigen mening, ons eigen 

groot gelijk, onze eigen speeltjes, maar aandacht hebben voor onze medemensen. ‘Bekeer u, 

en geloof in de Blijde Boodschap’, zullen we horen wanneer we een askruisje krijgen. Wat 

zou ons leven, ons gezin, onze omgeving, onze wereld aangenamer en beter worden als we 

dat echt zouden doen. Als we mee zouden bouwen aan en mee zouden genieten van Gods 

Blijde Boodschap voor onszelf, onze medemensen en de wereld.  

Amen. 

 


