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O.M.A. 14 maart 2017   Thema van deze week: 

Vasten  

Aanhef: 

 

Inleiding 

Vasten, wat is dat? Volgens Wikipedia: 

Vasten is het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten of drinken of van bepaalde 

spijzen voor een bepaalde periode. De beweegredenen om te vasten kunnen divers zijn, 

maar de belangrijkste motieven zijn religieuze. In de grote godsdiensten is het vasten 

gewoonlijk aan bepaalde dagen of perioden gebonden. 

Het Vasten van nu is begonnen na een periode van feesten, het carnaval en duurt tot in de Goede 

Week. We zijn al sinds zondag over de helft, dus voor iedereen die op de één of andere manier mee 

doet aan het vasten: Kom op, je bent er bijna! 

Wat vasten voor mij inhoud en hoe wij in deze tijd vorm kunnen geven aan vasten hoor je straks. Nu 

eerst ons overgeven en bewust worden van onze tekortkomingen en vragen om acceptatie in het 

volgende lied: 

Lied 131 Neem mij aan zoals ik ben
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Lezing uit Lucas 4 vers 1 tot 14 

 

25 De Noche 
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Overweging 

Vasten. Een jaarlijks terugkerend ritueel bij zowel de christenen als de moslims. Een tijd van 

onthouding en bezinning. Vroeger heel gewoon, nu moet je de mensen zoeken die bewust aan het 

vasten zijn. 

De één vast door niet te snoepen of door niet te drinken, de ander door minder TV te kijken en weer 

een ander leest elke dag een stuk uit de bijbel en bezint zich daarbij. Een greep uit mogelijkheden om 

te vasten. 

Waarom vasten we eigenlijk? 

Vasten doen we om ons voor te bereiden op het feest van Pasen. De dood doorstaan en weer tot 

leven gewekt worden. Ook wel: door de dode woestijn trekken om weer tot de kern waar het om 

draait te komen. Want wat is nu eigen echt belangrijk voor ons en wat zijn bijzaken, afleidingen, 

verlokkingen van zaken die er helemaal niet toe doen. De kern van ons leven en dat waarin we 

geloven, staan centraal als we al het andere loslaten, om slechts daaraan vasthouden. Heb oog voor 

mensen om je heen, geef uit liefde, niet uit gewin en val de ander niet af. Een paar kernpunten dat 

ons maakt tot christenen. 

In het bijbel verhaal lezen over het vasten van Jezus die na zijn roeping bij de Jordaan naar de 

woestijn vlucht. Dat laatste denk ik erbij. Maar moet je je eens voorstellen: Opeens besef je dat je de 

zoon van God bent en welke zware last je daarmee op je schouders mee torst. Dat overweldigd je, 

het wordt teveel, je wilt het niet, je vlucht weg; weg van die verantwoordelijkheid. En dan als je op je 

zwakst bent, moederziel alleen, dan komen de verleidingen in de vorm van de duivel. Maar Jezus 

doorstaat de testen. Hij verzet zich tegen de aanlokkelijke koopjes en aantrekkelijke macht die hij zou 

kunnen krijgen en houd vast aan zijn principes die hij navolgt zoals ze in het heilige schrift zijn 

opgetekend. Het lukt hem de beproevingen te doorstaan en later zal hij zelfs de beproevingen van de 

dood doorstaan en verrijzen. 

Volgens mij draait daarom het vasten om scheiden van hoofdzaken van bijzaken. Je bewust worden 

wat je doet met je eigen lichaam (wat je eet, hoe je het verzorgd, en hoe je gezond beweegt) en 

bewust zijn van wat er om heen gebeurt. 

Waarom kijk ik toch steeds op mijn mobiel als ik opkijkend mensen live kan zien? 

Waarom maak ik me zorgen over wat er op de TV te zien is terwijl ik de overbuurman al een hele tijd 

niet heb gezien? 

Welke geneugten heb ik mijzelf van voorzien die er eigenlijk helemaal niet toe doen? 

Door bewust te worden wat bijzaak is kunnen we ons daarna beter focussen op wat de hoofdzaak is 

en ons bezighouden met dingen die er echt toe doen. 

Dat is volgens mij vasten. Bewust worden en terugkeren tot de kern. Loslaten wat niet van belang is 

en vasthouden aan wat ons maakt dat we gelijken zijn en mogen leven naar Christus voorbeeld. En 

als je even niet weet wat dat is geef je dan over en laat je leiden. Wordt stil en vertrouw erop dat je 

gedragen wordt door God en Hij je zal leiden op de weg die een ieder moet gaan. Door het leven, 

door de woestijn op weg naar de verrijzenis, het inzicht. Op weg naar Pasen dus. (Jurgen van der Ent) 
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7 In manus tuas Pater 

 (In Uw handen, Vader beveel ik mijn geest) 

 

Stilte 

Voorbeden telkens afgesloten met de acclamatie:  

1. Heer God, help ons die gaan door de woestijn van het leven. Geef ons kracht de 

beproevingen te doorstaan en sterk ons zodat we niet verleidt worden. 

Laat ons zingend bidden: 

 

2. Heer God, laat ons inzien wat echt van belang is. Open onze ogen om te kijken naar onze 

naaste en laat Uw liefde in ons branden zodat we dat aan anderen kunnen geven. 

Laat ons zingend bidden: 

Eind: Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn 

uitgesproken maar op onze lippen branden. 

Laten voor al deze stille wensen nog één keer zingen: 

32 Gospodie 

 

Onze vader (uit het Aramees vertaald) 

Bron van Zijn, 

die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

Ik geef U een naam 

opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven 
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Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu, 

Uw enige verlangen 

handelt dan samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los 

die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit U wordt geboren: 

de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, 

en zich van eeuw tot  eeuw vernieuwt. 

133 Sanasi on Lamppu 

 

Slotgedachte 

Of je nu wel of niet vast, 

wees je bewust met wat je in je leven doet. 

En ook al voel je een zware last, 

vergeet niet: het komt allemaal goed. 

Want op weg naar Pasen 

gaan we door de woestijn 

en ook als we ons haasten 

zullen we nooit de eerste zijn. 

Jezus is ons voorgegaan 

en wacht ons op. 

Dus ga er tegenaan 

en voel je daarna top. 

Ontberingen allerlei 

vallen ons steeds aan 

Maar het vasten is bijna voorbij 

nog een paar weken te gaan 

Dus zet nog even door 

en handel naar Christus’ geest. 

Want daar doe je het allemaal voor 

je bent niet voor niets aan het vasten geweest 

81 Christe lux mundi 

 

We verlaten in stilte de kerk. In de parochiezaal is er gelegenheid tot ontmoeting.  
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