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Matteüs 6,1-6.16-18
Pas op dat jullie je gerechtigheid niet doen voor 
het oog van de mensen, om door hen gezien 
te worden. Anders wacht je geen loon bij jullie 
Vader in de hemel. Dus wanneer je barmhartig 
bent, loop er dan niet mee te koop, zoals de 
schijnheiligen dat doen in de synagogen en op 
straat, om door de mensen geprezen te worden. 
Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar 
als jij barmhartig bent, laat dan je linkerhand 
niet weten wat je rechter doet, opdat je 
barmhartigheid in het verborgene gebeurt; 
en je Vader, die in het verborgene ziet, 
zal het je lonen. 

En wanneer je bidt, wees dan niet als de 
schijnheiligen; zij staan graag in de synagogen 
en op de hoeken van de straten te bidden, om 
op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze 
hebben hun loon al. Maar als je bidt, ga dan je 
binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je 
Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die 
in het verborgene ziet, zal het je lonen.

Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht 
zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun 
gezicht om met hun vasten op te vallen bij de 
mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon 
al. Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en was je 
gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je 
vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene 
is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het 
je lonen.
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VERBORGEN in God 

Aswoensdag; jaar A, B en C 

Het evangelie volgens Matteüs wordt in belangrijke 
mate bepaald door de tegenstelling tussen gerechtigheid 
en huichelarij. Belangrijk is het dat gerechtigheid geen 
abstract idee is. Gerechtigheid is steeds de concrete praktijk 
van onze omgang met elkaar. Gerechtigheid is concreet en 
praktisch. Gerechtigheid gebeurt. Het gebeurt in de loyaliteit 
ten opzichte van God en van de medemens. Gerechtigheid 
is zo handelen dat de ander gezien wordt en erkend in zijn 
menselijke waardigheid. In het beoefenen van gerechtigheid 
worden wij allen de mensen zoals God ons bedoeld heeft. En 
dat geldt niet alleen voor de mens die gerechtigheid beoefent, 
maar ook voor de mens die gerechtigheid ontvangt. In het 

beoefenen van gerechtigheid 
worden wij beeld en gelijkenis van 
God, omdat God de ene en de 
ware gerechtige is. Gerechtigheid 
in het Matteüsevangelie is de 
eenheid van zeggen en doen. Door 
gerechtigheid te beoefenen, door 
de eenheid van zeggen en doen, 
worden we mensen uit één stuk. 
We worden transparant in wat we 
zeggen en transparant in wat we 
doen.

Tegenover de gerechtigheid 
staat de huichelarij. De 
betekenis van huichelarij is 
dat we een rol spelen die niet 
overeenkomt met wie je feitelijk 
bent. Een huichelaar is een 
toneelspeler. In de Oudheid 
droegen toneelspelers een 
masker, als aanduiding van de 
rol die ze speelden. Je kon hun 
ware gezicht niet zien. In de 
evangelielezing is dat prachtig 
uitgedrukt. Toneelspelers 
spelen hun rol voor het oog 
van de mensen. Zij krijgen hun 
loon in het applaus. Applaus 
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is het loon voor de rol die ze spelen. De waardering van 
God voor wie ze eigenlijk zijn, komt hun niet toe. Wie ze 
eigenlijk zijn, hebben de toneelspelers achter hun masker 
verborgen. Toneelspelen is het wanneer er geen eenheid is 
tussen je zeggen en je doen. Verderop in het evangelie van 
Matteüs zegt Jezus dat de leerlingen wel moeten doen wat 
de Schriftgeleerden zeggen. Want ze leggen de wet van God 
op een goede manier uit. Maar Jezus zegt er uitdrukkelijk 
achteraan: ‘Handel niet naar hun daden.’ Scherper kan de 
discrepantie tussen zeggen en doen niet worden uitgedrukt. 
Deze discrepantie is het kenmerk van de huichelarij.

In de evangelietekst spreekt Jezus over drie religieuze 
praktijken: over het geven van aalmoezen, over bidden 
en over vasten. Al deze drie praktijken staan in het 
spanningsveld van gerechtigheid en huichelarij. Steeds is 
het de vraag wat de achterliggende motieven zijn van ons 
gedrag. Geef je aalmoezen, bid je en vast je vanwege het 
oog van de mensen? Doe je het allemaal met het oog op 
applaus? Als dat zo is, zal ook applaus je loon zijn. Of gaat 
het je erom je te verankeren in 
de werkelijkheid van God? De 
manier waarop Matteüs schrijft 
over barmhartigheid, gebed en 
vasten maakt duidelijk dat in zijn 
ogen deze religieuze oefeningen 
in God verankerd dienen te zijn. 
Verborgenheid noemt hij dat. Het 
gaat niet om de openbaarheid van 
het publieke toneel, het gaat om 
de geheimvolle verbondenheid 
met het mysterie van God.

In onze cultuur zijn we zelf graag 
het centrum van de wereld, 
maar soms komen we er tot 
onze schade en schande achter 
dat we dat niet zijn en dat de 
diepte uit ons bestaan verdwijnt 
wanneer we ons niet verhouden 
tot het verdriet, het lijden en 

de dood in ons bestaan. Wanneer we leven in de waan dat 
alles maakbaar is, wanneer we denken dat we alleen maar 
gelukkig kunnen zijn als we jong, dynamisch en sterk zijn 
en als we onze behoeften en schijnverlangens onmiddellijk 
kunnen bevredigen, dan veronachtzamen we die elementen 
in ons bestaan die ons naar het ware geluk en de ware 
vrede kunnen voeren. Soms ontdekken we dat enkel het 
najagen van het kortstondige genoegen ons leven niet voedt. 
Daarvoor is aandacht nodig voor het geheim dat ons te 
boven gaat. 

Het geheim van God gaat ons te boven, omdat het niet te 
vatten is. We kunnen God niet naar onze hand zetten. De 
confrontatie met de eindigheid van ons bestaan, met ziekte 
en dood, doet ons beseffen dat er grenzen zijn aan het idee 
dat alles maakbaar is en dat wij het centrum van de wereld 
zijn. Hoezeer de reclames dat ook beloven, de werkelijkheid 
is dat hydraterende crèmes uiteindelijk de rimpels in ons 
bestaan niet kunnen verhullen en verbergen.
In de veertigdagentijd bezinnen we ons op het echte geheim 
van ons bestaan. We beseffen dat wij dat geheim niet kunnen 
beheersen en naar onze hand zetten, omdat het ons te boven 
gaat. Maar wij mogen wel deel uit maken van dat geheim, 
omdat we mogen leven in betrokkenheid op God. En dan is 
het niet erg als we in die betrokkenheid ook onze kleinheid 
en onze onwaardigheid ervaren. Want in het besef van onze 
kleinheid en onze onwaardigheid kunnen we ook de genade 
ervaren dat we mogen leven in Gods geheim. De erkenning 
van onze kleinheid is tegelijk de ontvankelijkheid voor Gods 
grootheid.

We ontvangen aan het begin van de veertigdagentijd het 
askruisje, een teken van onze vergankelijkheid. Het herinnert 
ons eraan dat wij niet de makers zijn van Gods schepping, 
maar dat God het ons gegeven heeft te mogen leven in 
zijn schepping. In de erkenning van onze eigen positie ten 
opzichte van God maken wij ons open voor Hem en voor de 
genade die Hij ons schenkt.


