Overweging vrijdag 3 maart 2017 – Eerste Vrijdagviering – Jesaja 58,1-9a

De Veertigdagentijd ofwel de vastentijd is weer begonnen, een periode waarin we worden opgeroepen
tot inkeer en omkeer. Als teken daarvan ontvangen we het askruisje.
Jesaja schildert ons hoe de Heer veel mensen doorziet die van zichzelf menen goed bezig te zijn en dáárom
een beroep te kunnen doen op God. Maar zoals wij hoorden voldoet de levenswandel van de betreffende
mensen helemaal niet aan Zijn verwachtingen. Zij willen wel indruk maken op anderen door hun hoofd als
een riet te laten hangen en op de grond te liggen in zak en as. Maar de Heer zegt: noemt u dat vasten en een
dag die de Heer behaagt? In het 6de hoofdstuk van Mattheüs lezen we juist het tegenovergestelde. Er
wordt van ons verwacht dat wij ons gezicht wassen en ons hoofd zalven om de mensen niet te laten
zien dat we vasten. Het gaat tenslotte om het innerlijk.
Echte inzet vraagt echter wel het nodige van ons: voedsel delen, zwervers opnemen, naakten
kleden, zorgen voor je naasten. In deze tijd met alle problemen rond wereldwijde armoede,
oogsten die mislukken, natuurrampen, vluchtelingenstromen enz. geen eenvoudige zaak. Het is zeker
ook geen sinecure om hieraan te voldoen te midden van de oproepen in de wereld en ook in ons
eigen land om vooral eerst aan eigen bewoners te denken. Zeker nu wij op weg gaan naar de
verkiezingen zal het zaak zijn ons echt eerst te bezinnen hoe wij als christen onze keuze maken. En
daarbij ook respecteren dat een andere christen een andere keuze kan maken.
We horen en lezen het steeds vaker: belangrijk is om dagelijks eens even rust te nemen om ons te bezinnen
op hoe wij zelf als Gods kinderen staan in deze wereld en waarbij we ook tot de conclusie kunnen komen
waar iets niet klopt en nieuwe voornemens kunnen maken. Laten we daarbij niet vergeten de laatste
zinnen van de lezing van vandaag, waar de Heer zegt:

Dan breekt uw licht als de dageraad door
En groeien uw wonden spoedig dicht;
Dan gaat uw gerechtigheid voor u uit
En sluit de heerlijkheid van de Heer uw stoet.
Als u dán roept, geeft de Heer u antwoord,
En smeekt u om hulp dan zal Hij zeggen: "Hier ben ik'.
Als wij zo bezig kunnen zijn in deze Veertigdagentijd, dan zal het zeker een gezegende
Veertigdagentijd en een Gezegend Paasfeest worden. Wat kunnen we nog meer wensen!
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