
Vasten 

Aanstaande woensdag 2 maart is er in de Johannes-Bernardus een oecumenische 
avonddienst. Met Aswoensdag, want zo heet deze dag. begint de vastentijd. Dankzij de 
oecumene is vasten niet meer zo vreemd of typisch ‘rooms’ voor vele protestanten 
geworden. Ondertussen zijn juist de meeste Nederlandse katholieken die ooit 
vanzelfsprekende cultuur van het vasten kwijt. Wie nu hardop zegt in deze periode te vasten 
is in veel gevallen niet eens rooms katholiek maar juist protestants!   

In de vroege reformatie erkende men al dat vasten niet afgedaan mocht worden als een 
roomse ondeugd, want ook in de Bijbel komt het vasten veel voor. Calvijn verwierp vasten 
alleen als je daarmee dacht bij God een streepje voor te hebben. Vasten hielp je voor God te 
verootmoedigen. Alleen zo had vasten betekenis. Nooit voor het oog van de mensen. Het 
belang van die verborgenheid vinden we volop terug in Mattheüs hoofdstuk 6: 1-6 en 16-21, 
de lezing van Aswoensdag. Als vasten je helpt om je op God te richten en het Koninkrijk van 
God dan is daar niets mis mee. De kunst is om daarbij je levenslust niet te verliezen (‘zalf je 
hoofd met olie’!). Met wat je ‘inlevert’ val je anderen niet lastig. Ze hebben er zelfs geen 
weet van. Wat vasten met je doet, voltrekt zich alleen voor jouw innerlijk oog.  

Mijn eigen ervaring met vasten is heel bescheiden maar ik weet dat ik in die periodes alerter 
ben. Niet voortdurend maar wel dagelijks een aantal malen. Door mezelf bewust in te 
houden (geen alcohol, geen snoep) wijk ik voor een tijd af van mijn eigen aangename 
gewoontes. Door mezelf te ‘beheersen’ op lichamelijk vlak verschuift zich iets in mijn ziel. 
Kom ik dichter bij de kern van het leven, bij God. Of word ik me juist bewust hoever ik me 
‘buiten’ bevind. Vasten als een barometer.  

Je kunt ook vasten door een opdracht te stellen. Iemand nam zich voor om in de vastentijd 
op alles wat hem werd gevraagd ja te zeggen. Niet blindelings maar wel met de intentie om 
op elk beroep of verzoek open en positief te reageren. Hij schreef later dat hij zich toen pas 
bewust werd hoe afhoudend en afwijzend hij ‘van nature’ was. ‘Neen’ lag hem gewoonlijk op 
de lippen bestorven. De kleine switch in zijn innerlijk betekende dat hij anders tegen vragen 
aankeek. Door anders te reageren, meer positief, minder defensief, werd hij eerder 
uitnodigend en rustig. Doordat hij veranderde, zag hij ook dat zijn omgeving van kleur 
veranderde, minder donker. Ook Jezus Christus en zijn geloof in hem kregen een 
onmiskenbare glans waarvoor hij zelf niets hoefde te doen dan alleen ‘ja’ zeggen. Pasen 
ervoer hij dat jaar als nieuw.  

Misschien een idee om dit jaar eens (of opnieuw) te vasten? 
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