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Vasten komen we de hele Bijbel door 
tegen. Bijna altijd gaat het om een 
combinatie met bidden: het is een in-
tensivering van het gebed. Je neemt er 
de tijd voor. Je laat je eten ervoor staan. 
Omdat er belangrijker dingen zijn.
En vaak gaat het dan om het belijden 
van schuld, om berouw over de zonde, 
laten merken dat je die zonden erg 
vindt. Niet van: even bidden, vergeving 
vragen en klaar is kees. Echt berouw 
betekent een verbroken hart (Ps. 51). Je 
bent er kapot van. Dat wil je laten zien 
door je eten te laten staan.
Vasten is dus ook een teken van ne-
derigheid, van je klein maken voor de 
HERE, van afhankelijkheid. Je redt het 
niet zonder God.

Profeten

Profeten in het Oude Testament riepen 
vaak op tot bekering. Ze riepen dan op 
tot bidden en vasten om de HERE te 
smeken het onheil af te wenden. Bij-
voorbeeld, wanneer de HERE gedreigd 
had het volk te straffen vanwege hun 
zonden.
Een heel duidelijk voorbeeld vinden we 
juist bij een heidense stad, namelijk Ni-
nevé in de tijd van Jona. Een goddeloze 
stad. Maar toen Jona hun Gods oordeel 
aankondigde, riep de koning van Ni-
nevé een vasten uit, een heel strenge 
vorm zelfs, niet wat mínder eten, maar 
helemáál niet eten. En zelfs geen drin-
ken. Bedoeld voor jong en oud, en zelfs 

voor de dieren. Want nu ging het om 
leven of dood. Zo maakten ze zich klein 
voor de HERE, ze bekeerden zich van 
hun zonden, smeekten om genade.
En ja, toen vergaf de HERE hen. En Hij 
strafte hen niet. Want zo is Hij, zegt 
Jona: ‘een God die genadig is en liefde-
vol, geduldig en trouw, en tot vergeving 
bereid’ (Jona 4:2).

Geen gebod

Het gaat er dus niet om dat je hiermee 
iets zou kunnen verdienen bij de HERE. 
De lege maag moet juist duidelijk ma-
ken dat je echt met lege handen bij 
God komt. Je komt alleen smeken om 
genade, vanwege je zonden.
Opvallend in het Oude Testament is dat 
het vasten geen gebod is. Er is slechts 
één door de HERE ingestelde vastendag, 
en dat is Grote Verzoendag. Op die dag 
werden elk jaar zoenoffers gebracht 
om de zonden van het hele volk te ver-
zoenen. Daarbij had de HERE bidden 
en vasten vóórgeschreven. Maar verder 
zijn het acties van mensen, op initiatief 
van leiders of profeten, in een acute 

Vasten voor een geestelijk doel
‘Vasten’ is: je eten laten staan voor een bepaald doel. In de Bij-
bel is dat altijd een geestelijk doel. 
Dat komt in onze kerken niet veel voor, is mijn inschatting. 
Maar daar lijkt verandering in te komen: een groeiend aantal 
gemeenteleden houdt zich hier wel mee bezig. Men denkt er 
in elk geval over na. Bijvoorbeeld in de veertigdagentijd vóór 
Goede Vrijdag.
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situatie. En soms sluit de HERE hierbij 
aan door zelf op te roepen tot vasten 
(Joël 2:12).

In Jesaja 58 blijkt het een vaste ge-
woonte te zijn geworden. En daarin zit 
dan meteen ook een zwakte: je doet 
het omdat het zo hoort. Maar je doet 
het niet met je hart. En je leven is er-
mee in strijd.
Als je dan vast, heeft dat voor God 
geen waarde. Integendeel zelfs.
Zoals in de tijd van Jezus. Strenge Jo-
den vastten elke maandag en donder-
dag. De farizeeën bijvoorbeeld. Maar 
zij deden het heel opzichtig: iedereen 
moest goed zien hoe vroom zij waren. 
Daar deden ze het voor: om door men-
sen geëerd te worden. Jezus wijst hen 
streng terecht: wie zo doet, hoeft niet 
te verwachten dat God zijn bidden en 
vasten beloont.

Uitzien naar de Messias

Een laatste reden waarom er in het 
Oude Testament gebeden en gevast 
werd, was omdat ze uitzagen en 
verlangden naar de komst van de be-
loofde Messias. Denk aan de profetes 
Anna, die in de tempel de kleine Jezus 
ontmoette. Haar gebeden en vasten 
waren verhoord. De Messias was 
gekomen!
Dat is meteen ook de reden die 
Jezus aanvoert om nu niet meer 
te vasten (Mar. 2). Gods ko-
ninkrijk is dichtbij gekomen. De 
Messias is geboren. Jezus is zijn 
werk op aarde begonnen. En zijn 
volgelingen zijn als bruiloftsgas-
ten die zich mogen verheugen in 
de aanwezigheid van de Bruidegom.

In Marcus 2 is Jezus niet negatief over 
het vasten. Hij zegt alleen dat dit niet 
het goede moment is (vs. 19v). Met als 
strekking: er komen nog passende ge-
legenheden genoeg! Want straks wordt 
de Bruidegom van jullie weggenomen. 
Dan is het tijd om te vasten.
Het gaat hier niet alleen over Goede 
Vrijdag: het sterven van Jezus. Het gaat 
hier vooral over de tijd dat Jezus niet 
meer op aarde is. Dus na zijn hemel-
vaart. Sindsdien is Hij wel in de Geest 
bij ons (Mat. 28:19), maar fysiek is Hij 
niet meer op aarde.

Dat is een tijd waarin het past om te 
vasten. De volmaaktheid van Gods rijk 
moet nog komen.
We zijn onderweg. Maar onderweg 
kan er nog van alles gebeuren. Ook 
moeilijke en verdrietige dingen. Er is 
alle aanleiding om te blijven bidden, 
om geloof, om kracht, om uitredding, 
om vernieuwing. En om vergeving van 
zonden. Er is regelmatig ook aanleiding 
om te vasten. Om dat gebed te onder-
strepen. Uiteindelijk gaat het bij het 
vasten om je relatie met God. Sinds het 
Nieuwe Testament ook om je relatie 
met Christus.

Wij vandaag

We zien dat vasten in het Nieuwe 
Testament ook gebeuren: in de eerste 
christelijke gemeenten, bijvoorbeeld 
bij de verkiezing van ambtsdragers. 
Vandaag valt het niet mee om broeders 
te vinden die het ambt van ouderling 
of diaken op zich willen nemen. Dat is 
steeds weer een moeilijke zoektocht. 
Iets om voor te bidden! Misschien ook 
iets om voor te vasten?

En wie wil groeien in geloof, moet 
bidden om het werk van Gods Geest 
in zijn hart. Ook daar past vasten bij. 
Nooit omdat het móet. En nooit alleen 
voor de vorm. En helemaal niet om 
aan mensen te laten zien hoe vroom 
je bent. Nee, het is juist een teken van 
nederigheid. Je doet het vanuit een 
innerlijke drang, een vurig verlangen 
naar vergeving en vernieuwing. Je doet 
het vanuit je hart.

Denk ook aan momenten van ingrij-
pende beslissingen of keuzes: welke 
weg wijst God? Dan mag je bidden 
en vasten om duidelijkheid. Dat geldt 
persoonlijk of ook als gemeente. In 
moeilijke dingen of periodes je ‘veroot-
moedigen’, je klein maken voor God, je 
concentreren op Hem, op zijn Woord.
Als kerken kunnen we een bededag 
afspreken of een dag van ‘verootmoe-
diging’ uitschrijven. Wanneer er iets 
ingrijpends is gebeurd, in de kerk, of in 
de maatschappij. Wanneer er ernstige 
misstanden zijn. Om te laten zien: we 
kunnen het niet in eigen kracht. We 
zijn in alles van de HERE afhankelijk. 
Zoals Jezus zegt: Zonder Mij kun je he-
lemaal niets!

Uitzien naar de wederkomst

Jezus zelf heeft gevast: veertig dagen 
in de woestijn. En Hij maakt niet alleen 
de satan, maar ook ons duidelijk: een 
mens leeft niet van brood alleen, maar 
van alle woorden die God spreekt! En 
bij het laatste avondmaal, vlak voor zijn 
sterven, zei Hij tegen zijn leerlingen: 
Vanaf nu zal Ik geen wijn meer drinken, 
totdat ik die samen met jullie nieuw 
zal drinken in het koninkrijk van mijn 
Vader (Mat. 26:29). Voor Hem is het 

nu in zekere zin vastentijd. Want Hij 
verlangt naar onze fysieke nabij-

heid: dat wij zullen zijn waar Hij 
is (Joh. 14).
Dat is ook voor ons reden om 
te bidden om zijn wederkomst. 
Daar zien we naar uit. Daar ver-

langen we naar. Dat is reden om 
regelmatig ook te vasten. Omdat 

dit gebed je ernst is. Omdat we 
verlangen naar de Bruidegom en 

naar de bruiloft van het Lam. Want 
dan is alle gebrokenheid voorbij. Dan 
zijn we niet meer onderweg. Dan zijn 
we voorgoed Thuisgekomen, in het huis 
van onze hemelse Vader.

Ds. S.M. Alserda is predikant te Hoogkerk.
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