
Vasten voor God  

Al een lange tijd is vasten in onbruik. Althans in de kerken in het westen. Alleen het idee al komt bij 

moderne mensen vreemd over. Hoe kan het dat veel christenen niet meer vasten? Naast de huidige 

tijdsgeest denken theologen dat het te maken heeft met misstanden uit het verleden. Vasten was 

namelijk een belangrijk kenmerk van ascetisme in de middeleeuwen wat extreme vormen aannam. 

Daarop volgde een reactie van de kerk wat invloed heeft tot de dag van vandaag. Het 

nieuwtestamentisch evenwicht hebben we nog niet teruggevonden. Vreemd dat we regelmatig in de 

Bijbel lezen over vasten, maar dat het ons niet aanspreekt. We zien het wel, maar we doen er niets 

mee. Verstandelijk begrijpen we waar het om gaat, maar dit hebben we nog niet in een geestelijke 

ervaring omgezet. De Bijbel spreekt echter redelijk veel over vasten. 217x komt dit woord in de Bijbel 

voor en veel Bijbelse personen hebben dit dan ook geprakkiseerd. In het OT, maar ook in het NT.  

 

Het Griekse woord voor vasten betekent: geen voedsel. Vasten betekende onthouding van al het 

voedsel, behalve water. Dit is de Bijbel het normale vasten wat in de meest voorkomende gevallen 

wordt geprakkiseerd. Daarnaast komen er twee andere vormen van vasten naar voren: het absoluut 

vasten en het gedeeltelijk vasten. Het absoluut vasten is het onthouden van voedsel en water. Dit 

gebeurde in de Bijbel vooral bij zeer uitzonderlijke situaties. Gedeeltelijk vasten zien we gebeuren bij 

Daniel. Hij beperkte tijdelijk zijn voedsel omdat hij een openbaring had ontvangen over de toekomst 

van zijn volk. Hij beschrijft hoe hij God zocht, om deze openbaring te verstaan. Gedeeltelijk vasten is 

van grote waarde als de omstandigheden het niet toelaten om normaal te vasten. Het is heel 

geschikt voor beginners en mensen met een slechte gezondheid. Deze drie vormen van Bijbels vasten 

komen veelvuldig in de Bijbel voor. Zowel individueel als gezamenlijk.  

 

Belangrijke uitspraken van Jezus over vasten: 

In Mattheus 6: 16 zegt Jezus: ‘Wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars….’ 

Jezus waarschuwt ons hier om vroomheid voor de mensen ten toon te spreiden. Hij zegt in dit 

gedeelte niet ‘indien u vast, maar hij zegt ‘wanneer u vast’. Hij nam dit als vanzelfsprekendheid aan 

dat volgende generaties dit ook zouden doen.  

 

In Mattheus 9:15 zegt Jezus: ‘Wanneer de bruidegom van hen weggenomen is, dan zullen zij vasten.’ 

Nergens blijkt uit de Bijbel dat Jezus tijd apart zette om met zijn discipelen te vasten. De enige 

uitzondering is de 40 dagen in de woestijn. In dit Bijbelgedeelte geeft Jezus de reden. De Bruidegom 

is er nog. Het was tijd voor feesten i.p.v. vasten maar er komt een tijd dat zijn leerlingen zouden 

vasten. Welk tijdperk gaat het dan over? Het is de tijd waarin we nu leven. Zo hebben de leerlingen 

van Jezus het in ieder geval opgevat. Zij gingen vasten. (Hand. 13:1,3)  

 

Waarom zou je vasten? 

Welk voordeel is er voor mij persoonlijk aan verbonden als ik ga vasten? Dan kunnen er veel 

antwoorden gegeven worden, maar er is een belangrijkere vraag om eerst bij stil te staan. Ons 

denken wordt vaak bepaald door een egoïstisch principe: wat heb ik eraan? Zelfs ons verlangen naar 

dingen van het geestelijk leven kan ik-gericht zijn. Toen Jezus sprak over vasten benadrukte hij eerst 

de motivering. Het gaat God er niet alleen om wat wij doen, maar ook waarom wij iets doen. Dit is 

wat Jezus veroordeelde in de Bergrede. De Farizeeën vasten graag openlijk zodat iedereen het zag en 

zou waarderen. Daarmee dienden zij niet God, maar de hoogmoed van hun eigen hart. Zelfs als wij 

de eer van mensen weten te vermijden kan er toch een egoïstisch motief zijn om onze eigen 

verlangens en idealen in vervulling te zien gaan en niet in eerste plaats Gods eer te zoeken. Maar 

vasten moeten we vooral eerst voor God doen.  



Verootmoediging. 

Vasten is een door God gegeven middel om de trots van het menselijk hart tegen te gaan. Het is 

middel die nederigheid in zijn hand werkt. Ezra riep uit: ‘Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een 

vasten uit, om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer’. (Ezra 8:21) Voor Israëlieten 

betekende vasten verootmoediging, maar ook rouw bedrijven. Wanneer we onszelf verootmoedigen 

leidt dat vanzelf tot droefheid en berouw. Israël verootmoedigde zich en vastte in de dagen van 

Samuel, evenals de teruggekeerde ballingen in de tijd van Nehemia. (1 Sam. 7:6 en Neh. 9:1-2) Het 

treuren over persoonlijke zonden en tekortkomingen is een belangrijk stadium in het proces van de 

heiliging en wordt vergemakkelijkt door te vasten.  

 

Verootmoediging is in de Bijbel het voorname doel van vasten. Maar tevens zie je in de Bijbel ook dat 

vasten veel andere positieve gevolgen heeft. Diverse keren lees je dat mensen via vasten Gods leiding 

ontvingen, dat God zich op andere gedachten laat brengen, dat mensen door vasten bevrijding 

ervaren en dat er bepaalde doorbraken plaatsvinden. En wie kent de uitspraak van Jezus niet dat 

sommige demonen alleen verdwijnen door bidden en vasten… 

 

Wat een armoede is het dat we dit door God gegeven hulpmiddel niet meer prakkiseren. Wat houdt 

ons tegen om het opnieuw te leren te bewandelen! 

 

Praktisch: 

In de tijd van Jezus vastte vrijwel iedereen. Er was toen veel algemene kennis over vasten aanwezig. 

In onze tijd is er echter weinig kennis van vasten. Daarom is het wijs - als je wilt beginnen met 

‘normaal ‘vasten’ - om eerst verdere studie te doen. Bijvoorbeeld door één van beide boeken te 

lezen wat onderaan deze samenvatting staat. Hierin staat ook de lichamelijke en praktische kant van 

vasten beschreven. Het laatste wat we willen zijn ongelukken en excessen. 

 

Maar iedereen zou alvast een begin kunnen maken door te beginnen met gedeeltelijk vasten. De 40 

dagen tijd voor Pasen - wat woensdag 26 februari van start gaat- is hiervoor heel geschikt. Het 

mooiste is dan dat je iets kiest waar je een bepaalde gebondenheid in ervaart. Je zou het 

bijvoorbeeld op de manier van Daniel kunnen doen. 40 dagen sober eten. Maar er zijn ook andere 

mogelijkheden. Tijdens de preek heb ik verteld dat ik zelf wel eens 40 dagen de televisie uit heb 

gelaten. Dit was een heerlijke tijd waarin ik veel meer tijd had voor lezen, een goed gesprek en stille 

tijd. Het heeft mijn gebedsleven verdiept en ik kwam erachter dat de televisie eigenlijk niets toevoegt 

aan mijn leven.  

 

Het gevaar van alle geestelijke oefeningen, die men regelmatig doet, dat het een lege vorm wordt. 

Een ritueel zonder geestelijke inhoud. Maar wij kunnen vasten niet verwerpen omdat dit gevaar er 

aan verbonden ligt. Wij gooien ons gebedswerk ook niet overboord omdat Farizeeën deze gebruiken 

lieten verstarren. Vooropgesteld dat wij uitkijken voor de gevaren en ervoor zorgdragen dat de 

gewoonte niet een uitgeholde vorm zonder geest en leven wordt, ligt er een grote waarde in het 

regelmatig vasten. Denk er eens over na of jij deze weg wilt bewandelen. Ik kan je alleen maar 

aanmoedigen: laat deze prachtige weg niet onbewandeld! Het brengt het leven, vrijheid en vreugde! 
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