
Aswoensdag

22 februari 2023

 

Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn.
Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
(Psalm 103: 14

'Stof ben je, tot stof keer je terug.’ (Genesis 3:19) 

Die woorden klinken vaak deprimerend op 
Aswoensdag
 Is het christelijk geloof een deprimerende 
boodschap? 
Je zou het bijna denken. Aswoensdag bepaalt ons bij 
de kwetsbaarheid en sterfelijkheid van het leven. Ons 
leven is eindig en kwetsbaar. We lopen er steeds weer 
tegenaan. Tegelijk plaatst deze psalm ons in het 
perspectief van de Eeuwige. We worden opgeroepen 
om zijn naam te prijzen, zijn zegeningen en weldaden 
niet te vergeten. Ons leven wordt overkoepeld door 
zijn vergeving en genade. In vers 12 horen we: ‘Zo ver 
als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze 
zonden van ons verwijderd.’ 

Aswoensdag mag een nieuw begin zijn, om te leven in 
Gods barmhartige liefde. 

De schikking

‘Aswoensdag mag een nieuw begin zijn’, aldus de 
laatste zin uit de uitleg hierboven. Daarmee heeft 
Aswoensdag naast een wat deprimerende ook een 
hoopvolle boodschap. Buxus hoort van oudsher bij 
Aswoensdag en Palmzondag. Ook in deze schikking 
mag het niet ontbreken. Groene takjes in de boog van 
hoop.

Ontfermend gebogen

Over kwetsbaar en sterfelijk leven

Gekleurd met hoopvol groen



1ste zondag veertigdagentijd

26 februari 2023

“Uit liefde voor jou” 

Matteüs 4 : 1-11 Verzoeking in de woestijn. 

 Want er staat geschreven: 

“Aanbid de Heer uw God, vereer allen Hem “  

 De lange weg  

 Aan het begin van zijn openbare optreden wordt 
Jezus 

onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het 
kwaad.   

Er worden verschillende namen gebruikt voor het 
kwaad: de  duivel, beproever, satan. Steeds stelt satan 
Jezus een snelle  oplossing voor ogen. Of het nu om 
Jezus hongergevoel gaat, om Hem te laten bewijzen 
dat Hij werkelijk Gods Zoon is, of om Zijn  rijk met 
onmiddellijke ingang te vestigen door de verleider te  
aanbidden. Jezus dient niet de duivel, maar God zijn 
Vader. Er is geen snelle greep naar de macht mogelijk. 
Het doel (Gods rijk)  heiligt niet de middelen (de 
aanbidding van satan). Jezus laat ons zien dat we niet 
moeten kiezen voor de “snelle  “oplossingen of 
bevredigingen van onze behoeften. Trouw zijn aan 
God en aan elkaar is de lange weg.    

‘Uit liefde voor jou’ is het thema van de 
veertigdagentijd. Als basis voor deze schikking 
gebruiken we kronkelige takken zoals  hazelaar en 
kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te  
leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een 
rechtlijnig  pad maar een route met onverwachte 
wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van 
belang. 



2de zondag veertigdagentijd

5 maart 2023

(Matteüs 17:3) 

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met 
Jezus in gesprek waren. 

Mozes en Elia 

Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als 
een berg tegenop ziet. Eerder sprak Hij over ‘je kruis 
opnemen’, straks zal Hij vertellen over ‘uit de dood 
opgewekt zijn’. In zijn worstelingen op de berg komen 
Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. 
Mozes en Elia hebben beiden ervaring met een ‘tijd 
van veertig’. Elia maakte, net als Jezus zelf, een tocht 
van veertig dagen door de woestijn en Mozes zwierf 
daar zelfs veertig jaren in rond. Veertig is lang. Te lang 
eigenlijk. 
Dan heb je een ander nodig. Liefst iemand met 
woestijnervaring. Wat telt in wat een mens soms 
meemaakt, is zijn woestijnervaring. Of die van een 
ander, die weet hoe je de woestijn kunt overleven. 

Aan Gods tafel zit je niet alleen

3de zondag veertigdagentijd

12 maart 2023

Lezen Johannes 4:5-26 

Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben het, degene die met u 
spreekt.’ (Johannes 4:26) 
Kloven 

In het Johannesevangelie is deze vrouw aan de bron 
de eerste die mag horen wie Jezus is. Ze is een vrouw, 
een Samaritaanse, en ook nog eens een outcast 
binnen haar gemeenschap. Ze is alles wat Jezus niet is.
Waarschijnlijk is het juist daarom dat zij Jezus’ eerste 
zendeling mag zijn. Het wonderlijke is dat Jezus haar 
hart en omstandigheden kent, ondanks de religieuze 
en maatschappelijke kloven die hen scheiden. 
Haar woorden gaan over deze kloven, Jezus’ woorden 
over wat hen verbindt. Dat het gaat om geest en 
waarheid. God zoekt mensen zonder bedrog die zijn 
hart zoeken, ongeacht status of afkomst. Geloof 
ontdekken bij mensen die religieus, geografisch of 
maatschappelijk mijlenver bij je vandaan staan is 
een van de meest louterende ontmoetingen die je in 
dit leven kunt hebben. 



4de zondag veertigdagentijd

19 maart 2023

‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan 
komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’ (Johannes 
9:30) 

Laten zien

Één van de zondagen in de 40dagentijd heet 
“OCULI”:dat betekent “ open ogen “. 

We denken dan o.a. aan de tekst uit de gelijkenis van 
de verloren zoon. De vader van de jongen staat elke 
dag  op deuitkijk en eindelijk ZIET hij hem aankomen. 
De vader hield de ogen open. In het verhaal van 
Johannes gaat het om een blinde man die door Jezus  
genezen wordt. Soms zijn wij ook blind voor de 
omgeving en zien niet dat er mensen om ons heen 
gezien willen worden. Laten we vooral omzien naar 
elkaar en vragen of Jezus onze ogen hiervoor opent..

Heeft u uit liefde tot de naaste de ogen open?



5de zondag veertigdagentijd

26 maart 2023
 De opwekking van Lazarus … en er waren dan ook veel
Joden naar  Marta en Maria gekomen om hen te 
troosten nu hun broer gestorven was. (Johannes 
11:19)  
 
Leven uit geloofsvertrouwen  
 Troost beweegt de menigte om naar Bethanië te 
gaan.   Die beweging  is nobel. Toch gebeurt er in het 
verhaal iets wat daar volkomen haaks op staat. Jezus 
komt niet om te troosten, Hij begint te praten over het
leven. Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over 
tot leven  wekken. Jezus kan zo spreken omdat Hij zelf 
Opstanding is. De boodschap van Jezus is dat niet het 
verleden onze stemming  aanvoert, maar het geloof in
God. ‘Wie in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft.’ 
Het gaat hier om het leven uit geloofsvertrouwen. Dat 
je, zelfs bij iedere dood, toch weer opstaat dankzij dat 
vertrouwen.  
De krans symboliseert het leven, zonder begin en 
zonder eind. Tussen  de kronkeltakken dorre takken  
die herinneren aan het aardse leven



6de zondag veertigdagentijd

2 april 2023

Matteüs 26 vers 11 - 13 

Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij 
hebt gij niet altijd. 
Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten 
heeft, zo heeft zij het gedaan tot een 
voorbereiding van Mijn begrafenis. 
Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt
zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot 
haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen
zij gedaan heeft. 
In de bloemschikking allerlei geurende kruiden 
zoals lavendel, rozemarijn en eucalyptus. Deze 
groene kruiden verwijzen naar de zalving van 
Jezus, de goede geuren. De buxus tussen de 
takken als verwijzing naar Palmzondag
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