
28 maart Vasten 

PP1
Vrijdag op de jaarvergadering hebben we het jaarthema voorgesteld. We willen dit jaar 
werken rond: onszelf stellen onder Gods leiding. Niet dat we dit in het verleden nooit 
geprobeerd hebben, maar we vinden we het belangrijk dat we hier extra mee bezig zijn. 
Doorheen het jaar zullen een aantal preken daarover gaan. We willen het boek Nehemia als 
uitgangspunt nemen en vandaar onderwerpen als bidden, vasten, Bijbel lezen en zonden 
belijden bespreken. Ook de gemeente als een geheel, de zorg voor armen hebben daarin hun 
plaats. Het komt er dus vooral op neer dat we dit jaar onszelf over heel wat onderwerpen de 
vraag willen stellen: Stel ik mijzelf op dit vlak onder Gods leiding of trek ik mijn eigen plan? 

PP2
Vandaag wil ik het met jullie hebben over vasten. Dat is een concrete manier om onszelf te 
stellen onder Gods leiding. 

Het is bijna Pasen – nog een week... De Rooms-katholieke kerk is nu in een periode van 
vasten, maar wij kennen dat niet zo. Eigenlijk is het zelfs zo dat veel evangelische christenen 
dit niet meer doen. Ik ben benieuwd hoeveel onder ons af en toe nog vasten, maar ik zal er 
niet naar vragen. Ik doe het zelf weinig... Misschien is het zelfs zo dat sommige niet meer zo 
goed weten wat vasten eigenlijk is, omdat er zo weinig over gepraat wordt. Vasten wordt 
meestal zo begrepen: Het is, voor een kortere of langere tijd, niet eten en/of drinken om je te 
richten op God. Ik kom daar straks terug, omdat ik meen dat je ook op andere manieren kan 
vasten.

PP3
(korte schets Nehemia)
Lezen: Nehemia 1:4-2:5; Handelingen 13:1-3, 14:23

We zien bij vasten heel wat keren de verbinding met bidden terugkomen. We hebben dat net 
gelezen in Nehemia 1:4,6 en in Handelingen 13:3. Van Hanna, de weduwe in de tempel, 
wordt in Lucas 2:37 gezegd dat ze God onafgebroken diende in de tempel, met vasten en 
bidden, nacht en dag. Jezus zegt op een bepaald moment tegen zijn discipelen dat ze geen 
demonen kunnen uitdrijven dan door vasten en gebed (Matteüs 17:21). Mensen die vasten zijn 
doorgaans ook bezig met meer te bidden. Bij vasten en gebed is het de bedoeling God te 
zoeken, bijvoorbeeld om Gods wil in een bepaalde zaak te kennen, zoals we gelezen hebben 
in Handelingen 13. Het gaat daar om het volgende: de gelovigen willen zich stellen onder 
Gods leiding, willen weten wat God wil en dat ook doen. Dat als inleiding op vasten.

PP4
We kunnen ons een paar vragen stellen ivm vasten. 
- Waarom zouden we vasten?
- Hoe moeten we vasten?

Waarom zouden we vasten?
PP5

Eerst en vooral is het goed te beseffen dat er nergens staat dat we moeten vasten. Er wordt 
omtrent vasten niets verplicht. Nergens staat er dat Jezus zegt dat we elke maand een paar 
dagen moeten vasten of iets dergelijks. Toch wordt er in de Bijbel gesproken over vasten als 



iets dat normaal is. In de bergrede spreekt Jezus eerst over het weggeven van geld aan de 
armen, dan over bidden – het onze Vader – en daarna over vasten. We vinden het normaal om 
geld weg te geven aan de armen. We vinden het ook normaal om te bidden. Maar vasten doen 
we bijna niet. Vreemd, he. Vasten wordt niet verplicht, maar wordt wel als normaal gezien in 
de Bijbel.

Er kunnen heel wat redenen zijn om te vasten. 
- Je kan vasten vanuit een verlangen om meer met God bezig te zijn. Een gezond, geestelijk 
verlangen. Als je vast, ga je meer bidden en dus met God bezig zijn.  
- Ingeval van zonde wordt ook gevast; als een teken van nederigheid tegenover God; toegeven 
dat je verkeerd gehandeld hebt en duidelijk maken dat je naar Gods vergeving verlangt
- Als je een probleem wil bekend maken bij God en naar een oplossing verlangt. Nehemia 
1:4-2:5 is daar een voorbeeld van.
- Als je Gods wil wil zoeken in een bepaalde zaak of een dilemma of ...; als je wijsheid nodig 
hebt. Handelingen 13:1-3 is daar een voorbeeld van.

Vasten is een middel dat door God gebruikt kan worden om ons te leiden. Dat zien we goed 
bij Nehemia. Nehemia: schenker van de Perzische koning, wat een toppositie aan het 
koninklijk hof was. Hij was een vertrouwenspersoon, iemand die altijd in de buurt van de 
koning was. Hij werd waarschijnlijk vaak gevraagd om advies. We zouden het in moderne 
termen kunnen zeggen: Hij had het gemaakt in het leven. Wat een positie! Rechterhand van 
de koning van het grootste rijk op aarde. Je zou denken dat hij vooral bezig was met het veilig 
stellen van zijn o zo kostbare positie. 

Is dat niet hoe wij vaak leven? Ik heb een goeie job en moet die vooral zien te houden.  
Ik heb een mooi huis, moet het nog mooier maken en vooral zien dat er niets gebeurt  
waardoor ik het zou kunnen verliezen. Gericht op het behoud van wat je hebt of op het  
vermeerderen en verbeteren van wat je hebt.

Nehemia is integendeel gericht op iets heel anders. Het gaat slecht met Juda en Jeruzalem. 
Nehemia hongert en dorst dan naar de Here. Hij zoekt God. Dagenlang huilt hij, vast hij, bidt 
hij. Hij smeekt God vergeving voor de zonden van zichzelf en van zijn volk. Hij vraagt God te 
doen wat Hij beloofd heeft. Nehemia vraagt ook dat de koning hem welgezind zal zijn – niet 
met het oog op zijn belangrijke positie, wel met het oog op het dienen van God. Pas een aantal 
maanden later krijgt Nehemia de gelegenheid om de koning te vragen of hij naar Jeruzalem 
mag gaan. En hij bidt weer... 

Ik heb een paar weken geleden vaak nagedacht over 1 Kronieken 22:19. In dat gedeelte draagt 
David zijn zoon Salomo op om de tempel te bouwen. 
Lezen 1 Kronieken 22:19a
Dat was ook de houding van Nehemia in het stuk dat we gelezen hebben. Hij had zijn hart en 
ziel erop gezet te Here te zoeken. En dat is ook een les voor ons. Vasten is een heel goede 
manier om God te zoeken. Je maakt het volgende duidelijk aan God:

Ik laat mijn eten staan, lijdt honger, om U te zoeken. Waar ik in gedachten mee bezig 
ben, is belangrijk en ik verlang naar Uw leiding daarin.

Wat zou het goed zijn als wij vaker die houding zouden hebben. Niet onmiddellijk 
beslissingen nemen met ons verstand, maar ons hart en onze ziel erop zetten God te zoeken. 
God verlangt er ook naar dat wij met ons hart en onze ziel Hem zoeken, dat we tijd met Hem 
doorbrengen, dat we stil worden... 

Ik wil jullie uitnodigen om hierover na te denken. Stel jezelf nu de vraag: ‘Ben ik bereid om 
God vaker te zoeken?’



(stilte)
Ben ik bereid om daarbij te vasten?
(stilte)
Is God het waard dat wij Hem zoeken met hart en ziel en dat wij daarbij vasten?  
(stilte)
O natuurlijk is God het waard. Dat vinden we toch allemaal. 

Maarten toch, God heeft ons gemaakt en alles wat we hebben, is een geschenk van 
Hem. Hij heeft ook gered van onze zonden, door Jezus’ lijden mogen wij eeuwig leven.  
Hij is het méér dan waard dat wij Hem zoeken! 

Totdat je veel goesting hebt om te eten en er is iets leuks op tv. Hoe moeilijk is het dan om dat 
te laten en te vasten en te gaan bidden of Bijbel lezen. Toch? In theorie vinden we allemaal 
dat God het waard is; in de praktijk veel minder. Dat is toch mijn ervaring...

John Piper heeft eens gezegd: ‘Dat onze honger naar God zo zwak is, komt niet doordat Hij 
zo smakeloos zou zijn, maar doordat wij onszelf volproppen met ‘andere dingen’. Ik denk dat 
daar een grote waarheid in zit. Wij hebben zoveel lekker eten, dat het moeilijk is om dat te 
laten staan. En onze vrije tijd zit zo volgepropt met dingen die we leuk vinden, dat we weinig 
ruimte voor God laten. Daardoor kan Hij ook niet laten zien dat het heerlijk kan zijn om tijd 
met Hem door te brengen. God is niet smakeloos. We moeten Hem alleen de kans geven dat 
te laten zien in ons leven. 

Hoe lang en hoe moeten we vasten?
PP6

Er is eigenlijk niets vastgelegd over hoe lang of hoe we moeten vasten. Nehemia vastte 
dagenlang, maar er staat niet precies hoe lang dat was. De mensen in Handelingen vastten, 
maar we weten niet hoe lang. Ester, uit het verhaal van het Oude Testament, vastte drie dagen. 
Jezus vastte 40 dagen. Tegenwoordig vasten veel mensen, als ze al vasten, één dag. Ik vind 
een hele dag vasten al lang... als ik 's morgens niets gegeten heb, heb ik tegen een uur of elf 
barstende hoofdpijn. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik niet hoef te vasten; ik wil daarmee 
wel duidelijk maken dat vasten niet gemakkelijk is.

Een andere vraag is hoe we moeten vasten. Moeten we niet eten, maar wel drinken? Of ook 
niet drinken? Mag je een soepje eten/drinken? Alleen water of ook een fruitsapje? Dat staat 
allemaal niet in de Bijbel. Je kan dat zelf beslissen. Let wel, als je buikgriep hebt en niets kunt 
eten, dan ben je niet aan het vasten... dan ben je ziek. Waar het op neerkomt, is dat je je 
voedsel en/of je drinken laat staan om tijd met God door te brengen. Aangezien eten en 
drinken dingen zijn die we echt nodig hebben, laten we daarmee aan God zien dat we Hem 
belangrijker vinden dan eten of drinken.

Ik geloof dat er veel vormen van vasten kunnen zijn. Gewoon één dag niet eten en water 
drinken. Als je bijvoorbeeld gewend bent om veel koffie te drinken, dan is het misschien goed 
om een week geen koffie te drinken. Elke keer als je dan koffie wil drinken, kan je tijd nemen 
om te bidden. Dit kan ook als je gewend bent veel van iets te eten. 
Er zijn nog andere manieren van vasten mogelijk. Voor mensen die elke dag twee uur tv 
kijken of computerspelletjes spelen, is het goed om dit een week of langer te laten of drastisch 
te verminderen. In plaats daarvan breng je dan tijd door met bidden en Bijbel lezen. Hetzelfde 
kan gezegd worden van mensen die een hobby hebben waar ze veel tijd in steken of die, uit 
vrije wil, veel overwerken. 



Als we kijken naar Handelingen 13, dan zien we dat vasten ook iets is wat met meerdere 
mensen samen kan gebeuren. De mensen daar vasten en bidden tesamen. Dat kan ook voor 
ons heel goed zijn; daarmee kunnen we elkaar aanvuren om te vasten en te bidden.

Dus, ik meen dat er meer vormen van vasten zijn. Ondanks dat geloof ik wel dat niet eten en 
drinken het sterkst zijn, omdat je dan levensnoodzakelijke dingen laat staan om je te richten 
op God. 

Slot
Het jaarthema is ‘onszelf stellen onder Gods leiding’. We hebben in Nehemia en Handelingen 
gezien dat men dat deed door gebed en vasten. Bidden is belangrijk, vasten ook. De 
verbinding tussen vasten en God zoeken, is heel sterk. Door te vasten, maak je aan God 
duidelijk dat je afhankelijk wil zijn van Hem, dat je Hem belangrijker vindt dan eten of andere 
dingen, dat je naar Zijn leiding in je leven verlangt.

PP7
Stel jezelf de vraag: ‘Ben ik bereid om God vaker te zoeken?’
(stilte)

PP8
Ben ik bereid om daarbij te vasten?
(stilte)

PP9
Is God het waard dat wij Hem zoeken met hart en ziel en dat wij daarbij vasten?  
(stilte)
Aan u, aan mij de keuze. Je kan er heel onopvallend mee beginnen, een maaltijd overslaan of 
een avond geen tv kijken en in plaats daarvan tijd doorbrengen met gebed en Bijbel lezen. Zeg 
maar tegen God: ‘Ik verlang naar U Here. Ik honger ernaar om bij U te zijn en om naar U te 
luisteren.’ 

Amen.

(mededeling Houthalen)
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