
Preek van 3 maart 2019 - carnavalszondag - Steven Barberien  
WARE AARD 
 
Met deze carnavalsdagen is de kans zeer groot dat er, dankzij het veelvuldig gebruik van 
alcohol, heel wat onzin verteld gaat worden. Als gevolg van loslippigheid flapt men eruit wat 
men beter voor zich kan houden. Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan…  
Woorden van waarheid, die passen bij de wijze woorden die we hoorden in de lezingen. 
 
Een mens kan zich mooier of beter voordoen dan hij is. Vroeg of laat valt hij echter door de 
mand. Carnaval staat ons wel toe een masker op te zetten en anoniem, onherkenbaar, tussen 
de mensen te lopen, maar als je spreekt weet men gauw genoeg wie je bent. Een mens kan 
zich niet verschuilen of verbergen achter een façade van schijnbare schoonheid of gedrag. 
Neen, vroeg of laat komt alles uit. Aan de vruchten herken je de boom en de boomgaard. Een 
goed mens laat het goede naar boven komen, een slecht mens het slechte… 
Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over… 
 
Carnaval staat ons toe enkele dagen anders te zijn en te doen. Carnavalsmaskers verbergen het 
gezicht maar laten misschien het ware gelaat zien, dat anders verborgen blijft onder het 
alledaagse masker van het conformisme. We voelen ons zo vaak verplicht mee te doen met 
onze omgeving. De kuddegeest doet ons meelopen met wat de mening is of de visie van 
diegenen naar wie we opkijken. We produceren en consumeren wat ons aanbevolen wordt via 
nep-imago’s op tv. En zonder na te denken worden we meegesleurd in de verhalen die de 
media ons opdringen. 
 
Carnaval is net even anders doen.  
 
Misschien kan je na carnaval dat anders doen nog veertig dagen langer volhouden. In de 
vastentijd de kans nemen jouw leven eens te herijken. Diep in je hart kijken en zien welke 
schat er nog naar boven moet komen. Niet meedoen met de schone schijn maar de echte 
waarden van het leven laten spreken! 
 
Carnaval is een feest, 
de vasten die erop volgt ook, 
een feest van de ware aard van de mens, 
waarbij we mogen herontdekken wat echt van waarde is in het leven. 
 


