
1. De Heer richt voor alle volken een feest-
maal aan. Deze woorden waardoor de Vas-
tenboodschap van dit jaar is geïnspireerd,
doen ons in de eerste plaats stilstaan bij de
genadige voorzienigheid van de hemelse
Vader jegens alle mannen en vrouwen. Wij
zien die voorzienigheid al in het schep-
pingswerk, toen God “alles bekeek wat Hij
gemaakt had en zag dat het heel goed was”
(Gn 1,31). Zij wordt vervolgens bevestigd in
de bevoorrechte relatie met het volk Israël,
dat God uitkiest tot zijn volk om het heils-
werk mee te beginnen. Die genadige voor-
zienigheid bereikt ten slotte haar volheid in
Jezus Christus: in Hem delen alle volken in
de zegen van Abraham en door het geloof
ontvangen wij de belofte van de Geest (vgl.
Gal 3,14).

De vastentijd is bij uitstek een tijd om de
Heer oprecht te danken voor de wonder-
baarlijke dingen die Hij in iedere tijd voor
de mensheid heeft gedaan, en vooral in de
verlossing, toen Hij zelfs zijn eigen Zoon
niet spaarde (vgl. Rom 8,32).

De ontdekking van Gods verlossende tegen-
woordigheid in de stroom van de menselijke
ervaring spoort ons aan tot bekering. Zij
doet ons beseffen dat God ons liefheeft en
wekt ons op om Hem te loven en te verheer-
lijken. Met Paulus zeggen wij: “Gezegend is
de God en Vader van onze Heer Jezus Chris-
tus, die ons in de hemelse regionen in Chris-
tus heeft gezegend met elke geestelijke
zegen. Want in Hem heeft Hij ons uitgeko-
zen, al voor de grondlegging van de wereld,
om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan
in liefde” (Ef 1,3-4). God nodigt ons zelf uit
om een reis van boetedoening en innerlijke
loutering te ondernemen om zo ons geloof
te vernieuwen. Hij roept ons onophoudelijk
tot zich, en als wij de nederlaag ervaren die
ons door de zonde wordt toegebracht, toont
Hij ons de weg terug naar zijn huis, waar
wij weer die unieke liefdevolle zorg vinden
waarmee Hij ons in Christus heeft over-
stelpt. Ons hart is dan ook vervuld van
dankbaarheid door de ervaring van de liefde
waarmee de Vader ons omringt.
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De vastentijd die straks voor ons aanbreekt, is wederom een geschenk van God, die ons wil helpen om

onszelf te hervinden als zijn zonen en dochters, geschapen en nieuw gemaakt door Christus, door de liefde

van de Vader in de heilige Geest.



2. De reis van de vastentijd bereidt ons
voor op de viering van het Pascha van
Christus, het geheimenis van onze verlos-
sing. Voorafgaand aan dit geheim houdt de
Heer op Witte Donderdag een feestmaal met
zijn leerlingen, waarbij Hij zichzelf geeft in
de tekenen van brood en wijn. In de viering
van de eucharistie is de verrezen Heer, zoals
ik in de apostolische Brief Dies Domini al
schreef, “werkelijk, substantieel en duur-
zaam aanwezig ... en het Levensbrood, dat
het onderpand is van de heerlijkheid die zal
komen”.1

Het feestmaal is een teken van vreugde,
omdat we daarin de diepe verbondenheid
zien van allen die eraan deelnemen. De
eucharistie is dan ook de realisatie van het
feestmaal voor alle volken dat door de pro-
feet Jesaja werd voorzegd (vgl. Js 25,6). De
eschatologische betekenis ervan is onmis-
kenbaar. Door het geloof weten we dat het
Paasgeheim reeds in Christus is volbracht;
maar het moet zich ook nog volledig in
ieder van ons voltrekken. In zijn dood en
verrijzenis schenkt de Zoon van God ons
het eeuwige leven, dat begint in het Paas -
geheim, maar zijn definitieve vervulling zal
vinden in het eeuwige Paasfeest in de
hemel. Voor veel van onze broeders en zus-
ters zijn hun omstandigheden van ellende,
ontbering en ziekte alleen te dragen omdat
zij er zeker van zijn dat zij op een dag tot
het eeuwige feestmaal in de hemel zullen
worden geroepen. De vastentijd richt onze
blik dan ook achter onze eigen tijd, achter
de geschiedenis, achter de horizon van deze
wereld, op de volmaakte en eeuwige
gemeenschap met de heilige Drie-eenheid.

De zegen die wij in Christus ontvangen,
slecht voor ons de muur van de tijd en
opent voor ons de deur die leidt naar een
volledig deelhebben aan het leven van God.
“Gelukkig zijn zij die uitgenodigd zijn voor
het bruiloftsmaal van het lam” (Apk 19,9):
we mogen niet vergeten dat ons leven in dit

feestmaal – waarvan het sacrament van de
eucharistie een voorafbeelding is – zijn
definitieve bestemming vindt. Christus heeft
voor ons niet alleen een nieuwe waardig-
heid in ons aardse leven verworven, maar
bovenal de nieuwe waardigheid van de kin-
deren van God, die geroepen zijn om met
Hem het eeuwige leven te delen. De vasten-
tijd nodigt ons uit om weerstand te bieden
aan de verleiding de realiteiten van deze
wereld als definitief te beschouwen en om
in te zien dat “ons vaderland in de hemel is”
(Fil 3,20).

3. Als wij stilstaan bij deze wonderbare
roeping die van de Vader in Christus tot ons
komt, zien we vanzelf de liefde die de Vader
voor ons heeft. Dit jaar van voorbereiding
op het Grote Jubileum van het Jaar 2000 is
bedoeld om ons te helpen bij de vernieu-
wing van ons besef dat God de Vader is die
ons in zijn geliefde Zoon in zijn eigen leven
laat delen. Van de heilsgeschiedenis die Hij
met en voor ons voltrekt, leren wij met
nieuw vuur een leven van naastenliefde lei-
den (vgl. 1Joh 4,10vv.) – de theologische
deugd met betrekking waartoe ik de mensen
in mijn apostolische Brief Tertio millennio
adveniente heb aangespoord om die in 1999
diepgaander te verkennen.

De ervaring van de liefde van de Vader
spoort christenen aan om zich aan anderen
te geven, in dienstbaarheid, solidariteit en
openheid ten opzichte van hun broeders en
zusters. De verschillende terreinen waarop
de kerk in de loop der eeuwen in woord en
daad van Gods liefde heeft getuigd, zijn
onafzienbaar. Toch zijn er nog altijd
immense gebieden waarop Gods barmhar-
tigheid in het werk van christenen tot uiting
moet worden gebracht. Nieuwe vormen van
armoede en de prangende vragen die vele
harten bezighouden, vragen om een con-
creet en passend antwoord. Zij die eenzaam
zijn, zij die aan de rand van de samenleving
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staan, de hongerigen, de slachtoffers van
geweld en zij die geen hoop meer hebben,
moeten in de liefdevolle zorg van de kerk de
tedere liefde kunnen ervaren van de hemel-
se Vader, die vanaf het vroegste begin van
de wereld ieder mens in zijn gedachten
houdt om iedereen van zijn zegeningen te
vervullen.

4. Als we de vastentijd doorbrengen met
onze ogen gericht op de Vader, wordt het
een unieke periode van naastenliefde, die
tot uiting komt in onze geestelijke en licha-
melijke werken van barmhartigheid. Onze
gedachten gaan in het bijzonder uit naar
hen die zijn uitgesloten van het feestmaal
van het alledaagse consumentisme. Er zijn
vele mensen als Lazarus, die aan de deur
van de samenleving kloppen - allen die
geen deel hebben aan de materiële voorde-
len die de vooruitgang heeft gebracht. Er
zijn situaties van aanhoudende nood die het
geweten van christenen niet onberoerd kun-
nen laten en hen herinneren aan hun plicht
om zowel persoonlijk als in gemeenschaps-
verband iets aan deze situaties te doen.

Niet alleen individuele personen hebben
de mogelijkheid om blijk te geven van hun
bereidheid om de armen uit te nodigen te
delen in hun voorspoed. Internationale
instellingen, nationale regeringen en de
centra die toezicht houden op de wereldeco-
nomie, dienen allen moedige plannen en

projecten ter hand te nemen om zo te
komen tot een rechtvaardiger verdeling van
de aardse goederen, zowel in afzonderlijke
landen als tussen de landen onderling.

5. Dierbare broeders en zusters, aan het
begin van onze reis van de vastentijd richt
ik deze boodschap tot u om u aan te moedi-
gen de weg van bekering te gaan. Een weg
die leidt tot een steeds dieper inzicht in het
geheim van de goedheid die God voor ons
in petto heeft. Moge Maria, Moeder van
Barmhartigheid, ons kracht geven op onze
weg. Zij kende het liefdevolle plan van de
Vader en was de eerste die het aanvaardde;
zij geloofde en zij is “gezegend onder de
vrouwen” (Lc 1,42). Zij was gehoorzaam in
het lijden en deelde daarmee als eerste in de
glorie van de kinderen van God.

Moge Maria ons troosten met haar aan-
wezigheid; moge zij “een lichtend teken van
de vaste hoop”2 zijn en voorspraak voor ons
doen bij God, dat de goddelijke genade
opnieuw over ons mag worden uitgestort.

Vanuit het Vaticaan, 15 oktober 1998.

JOHANNES PAULUS II

Vertaling: drs. P.C. de Die

Kerkelijke documentatie  1999 • 8614

2. Tweede Vaticaans
Concilie, dogmati-
sche Constitutie
over de kerk Lumen
gentium, 68.




