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overdenking

lieve mensen van God,

Het was een hoogleraar in de Godsdienstpsychologie in
Groningen, een priester en psychoanalyticus die ons,
protestantse studenten zei dat wij protestanten wel een beetje
raar bezig waren. Hadden zij, Rooms Katholieken, net de
strenge vasten wat afgezwakt, gingen wij, protestanten,
opeens de Veertigdagentijd nogal serieus invullen. Mij
triggerde hij door de nogal bijzondere uitspraak dat in zijn
Belgische parochie van weleer men op de Goede Vrijdag een
glas champagne inschonk, op de goede afloop. En dat terwijl
wij, nu dan ook al weer meer dan 20 jaar geleden zo serieus
met de Veertigdagentijd omgingen. Dingen laten staan, niet
drinken, niet roken, niet allerlei geneugten, om ons zo, in alle
ernst voor te bereiden op Pasen.

En toch: iedere Aswoensdag is bijzonder voor mij, al sindsdien,
en ook al eerder. Niet zozeer het strenge vasten, hoewel ik
groot respect heb voor wie het wel doen. Maar wel het meer
positieve. Niet wat je laat, maar wat je wel doet. Het bewustzijn
van het onvanzelfsprekende van het leven, jouw leven, jouw
bestaan. 

Iets meer wel, dan iets meer minder. Hoewel iets meer minder ook goed kan zijn, 
maar dat is niet afhankelijk van de Veertigdagentijd. Of van de Lijdenstijd. En iets 
meer minder, dan denk ik niet aan die vreselijke uitspraken van Geert Wilders, zijn 
minder, minder, minder. Die zozeer kwetsende en vernederende uitspraken. In deze 
Veertigdagentijd zal blijken hoe zijn manier van denken, spreken, zwijgen ook deze 
dagen, hoe dat invloed zal hebben op onze bevolking. Om je hart bij vast te houden. 
Maar ook om je harten te verbinden met elkaar.

Is dat niet waar het over zou moeten gaan in deze periode op weg naar Pasen? Dat 
je harten met elkaar gaat verbinden in een soort van Lichtverbinding, elkaar sterker 
gaat maken met elkaar? Dat negativiteit loslaten, een vasten op zichzelf, dat dat de 
weg kan openen voor positiviteit en schoonheid. Voor waar het wèl over zou moeten 
gaan.



Niet de uiterlijke kenmerken van vasten. Niet van: kijk mij nou eens vroom zijn, kijk 
mij nou eens sober doen, kijk mij nou eens anders zijn dan anderen. Kijk mij nou 
eens met een askruisje getekend voorhoofd de kerk uitkomen. 

Maar wel: zie aan mij dat ik in een andere dimensie geloof. Dat ik gegrepen ben door
een andere Werkelijkheid, die een andere werkelijkheid neer wil zetten. Zie aan mij 
dat ik gerechtigheid nastreef, een mens uit één stuk wil zijn, mens onder de mensen 
wil zijn. Niet meer en niet minder.

Dat ik gegrepen ben door dat bijzondere verhaal van Jezus, die als mens van God 
en als mens van mensen juist dat àndere neer wilde zetten te midden van een 
wereld die gedomineerd wordt door domheid, traagheid, snelheid, door gespierde en 
stoere taal die anderen uitsluit en aan de kant zet. 

En net als Jezus worden, die 't ons heeft voorgedaan, is een mooie, kostbare regel 
uit een lied uit de Veertigdagentijd. Dan hoef je geen superman te worden, geen 
voorbeeldige vrome, geen held, maar dan word je mèns. Mens onder de mensen, 
met alle oog en oor voor menselijkheid. Met alle hart en ziel voor wat omgaat in 
mensen. Dan word je mens in de ware betekenis van mens van God. Dan treed je in 
zijn Licht. Dan ga je verbinding aan. Dan durf je los te laten en tegelijkertijd open te 
staan.  Dan ben je niet bang, maar stap je vol vertrouwen op de ander af. Dan laat je 
je ego los en geef je ruimte aan je ziel. Dan houd je geen dingen achter, maar ga je 
delen. Dan durf je je duistere en beklemmende kanten vaarwel te zeggen en omarm 
je dat wat ten diepste wel bij je hoort. Dan ga je dus in het Licht staan. En sta je open
voor het wonder. Dan ga je leven met je ziel.

En verwaarloos je je lichaam niet. Maar geef je je ook niet over aan alles wat je 
lichaam van je eist en vraagt. Dan ben je geen slaaf meer, maar een vrije mens. Die 
enthousiast kan zijn en onbevangen. Die niet meer in een of andere greep leeft, 
maar verlost is van de greep van het kwaad. En die dat positieve uitstraalt, deelt, en 
er uit leeft.

Durf het aan. Durf het op uw, op jouw manier aan! En ga zo met God, en Hij zal met 
je zijn.

Amen 


