
Lezingen Aswoensdag (17 februari 2021) 
 
Als opening zingen we eerst: ‘Het lied van het oprechte vasten’ (GvL 569), Psalm 139: ‘Mijn God, Gij 
peilt mijn hart en Gij kent mij’ en Psalm 146: ‘Een loflied voor de Heer, heel mijn leven’.  
In de eerste lezing uit het boek Joël laat de profeet de Heer zeggen: 'Keert tot Mij terug, van ganser 
harte, met vasten, met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug 
tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde'. 
In de tweede lezing uit de tweede brief van Paulus aan de christenen van Korinte vraagt de apostel 
ons om de vrede die God ons aanbiedt, dankbaar aan te nemen. Hij zegt immers: 'Op de gunstige tijd 
heb Ik u verhoord, op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen.' Nu is er die gunstige tijd, 
vandaag is het de dag van het heil'.  
In de evangelielezing volgens Matteüs zegt Jezus tot zijn leerlingen om Gods wil te doen zonder op te 
vallen. 'Denk er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te 
trekken… Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit zoals de huichelaars 
doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden…Als gij een aalmoes 
geeft laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet opdat uw aalmoes in het verborgene 
blijve; en uw Vader die in het verborgene ziet zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan 
niet als de schijnheiligen die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden 
om op te vallen bij de mensen…Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en 
bid tot uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u 
vergelden. Wanneer bij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij verstrakken hun 
gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn…Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en 
was uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het 
verborgene is en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden." 
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 51: 'God, herschep mijn hart, herschep mijn hart, 
maak het zuiver'. Vóór het evangelie klinkt het vers: 'Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij 
weer de weelde van uw zegen'. 


