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2                   Is dat de vasten?

1 Jesaja 58

1 Roep luidkeels, zonder je in te houden, verhef je stem als een ramshoorn.
Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jakob zijn zonden.
2. Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, 
zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet 
verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen 
naar Gods nabijheid.
‘Waarom ziet u niet dat wij vasten, en merkt u niet op dat wij ons onthouden?’ 
Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven en jullie arbeiders afbeulen, 
omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën en vol vuur met elkaar op de 
vuist gaan.
Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel.
5 Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding: dat 
iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in 
het stof?
Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die de HEER behaagt?
6 Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de 
banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk 
breken?
7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen 
zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je 
medemensen?
8 Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je 
gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: 
‘Hier ben ik.’ Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de 
beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
10 wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul 
onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het 
licht van het middaguur.
11 De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij 
maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit 
opdroogt.
12 Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt; 
fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. 
Dan zal men je noemen ‘Hersteller van muren’, ‘Herbouwer van straten’.
13 Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat en geen handel drijft op mijn 
heilige dag, wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de 
HEER als een heilige dag, wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te 
gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken,
14 dan vind je vreugde in de HEER. Ik zal je laten rijden over de hoogten van 
de aarde en je laten genieten van het land dat ik je voorvader Jakob in bezit 
heb gegeven. De HEER heeft gesproken!
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2 Definitie

2.1 Inhoud

Bidden en vasten wordt gedefinieerd als het vrijwillig onthouden van voedsel met als 
doel om scherp te stellen op gebed en gemeenschap met God. Bidden en vasten gaan 
vaak hand in hand, maar dit is niet altijd het geval. Je kan bidden zonder te vasten, en 
je kan vasten zonder te bidden. Wanneer deze twee activiteiten worden gecombineerd 
en aan God's glorie worden toegewijd, bereiken zij hun volledige effectiviteit.
Het toewijden van een bepaalde tijd voor bidden en vasten is niet een manier om God 
te manipuleren om te doen wat jij verlangt. In plaats daarvan is het veel meer een 
kwestie van jezelf scherp stellen en op God vertrouwen wat betreft de sterkte, de 
provisie en de wijsheid die je nodig hebt.

2.2 Bidden en Vasten

2.2.1 Eerste Verbond

Het Eerste Verbond vereiste bidden en vasten specifiek slechts op één gelegenheid, en 
dat was op de Grote Verzoendag1: Jom Kipoer. Dit gebruik kwam bekend te staan onder 
de naam "de vastendag".
Mozes vastte gedurende de 40 dagen en 40 nachten die hij op de berg Sinaï 
doorbracht toen hij de wet van God ontving2. Hij kreeg Openbaring, de Wet als voedsel 
en werd verlicht. Hij zag de zonde van Zijn Volk en bad ervoor.
Koning Josafat riep op tot vasten in heel Israël toen zij op het punt stonden om door 
de Moabieten en Ammonieten te worden aangevallen3.
Als reactie op het prediken van Jona, vastten de mensen van Nineve en droegen zij 
rouwkleden4.
Bidden en vasten werd vaak gedaan in tijden van onrust of moeilijkheden.
David vastte toen hij vernam dat Saul en Jonatan waren gedood5. Nehemia had een 
periode van bidden en vasten toen hij vernam dat Jeruzalem nog steeds in puin lag6.
Darius, de koning van Perzië, vastte de hele nacht nadat hij gedwongen was om Daniël 
in de leeuwenkuil te gooien7.

2.2.2 Tweede verbond

Bidden en vasten komt ook voor in het Nieuwe Testament: het Tweede Verbond.

Anna "was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en 
bidden8".
Johannes de Doper leerde zijn discipelen om te vasten9.
Jezus vastte 40 dagen en 40 nachten vóór Zijn beproeving door Satan10.

1 Jeremia 36:6.
2 Exodus 34:28.
3 2 Kronieken 20:3.
4 Jona 3:5.
5 2 Samuël 1:12.
6 Nehemia 1:4.
7 Daniël 6:18.
8 Lucas 2:37.
9 Marcus 2:18.
10 Matteüs 4:2.
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De Kerk van Antiochië vastte11 en zond Paulus en Barnabas12 vervolgens op hun eerst 
zendelingen-reis. Paulus en Barnabas namen ook de tijd om te bidden en te vasten 
voor de aanstelling van de oudsten in de kerken13.

2.3 Zin en onzin

Door onze ogen van de dingen van deze wereld af te nemen door middel van bidden en 
bijbels vasten, kunnen we ons beter scherp stellen op Christus. Matteüs 6:16-18 stelt, 
"Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij 
doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij 
hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je 
hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in  
het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen."
Het doorbrengen van tijd in bidden en vasten is niet automatisch effectief in het 
volbrengen van de verlangens van hen die vasten. Vasten of geen vasten, God belooft 
om alleen onze gebeden te verhoren als we iets vragen wat overeenkomt met Zijn wil.
1 Johannes 5:14-15 vertelt ons, "Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de 
zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is 
met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, 
weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben." In de 
tijd van de profeet Jesaja klaagden de mensen dat zij moesten vasten, maar dat God 
niet antwoordde op de manier die zij wilden. Jesaja reageerde hierop door te 
verkondigen dat het uiterlijke vertoon van vasten en bidden, zonder de correcte 
houding in het hart, vruchteloos is14.

Er zijn zeker verwrongen opvattingen geweest over 'vasten'. Van de H. Medardus zegt 
men dat hij de moedermelk weigerde in de vasten toen hij nog in de luiers lag. 
Gedurende zijn leven werd hij daarom beloond. Wanneer het regende werd hij onder 
vleugels van een arend van die regen gespaard.

11 Handelingen 13:2.
12 Handelingen 13:3
13 Handelingen 14:23.
14 Jesaja 58:3-4; Jesaja 58:5-9.
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2.3.1 ZinVOL vasten

God geeft duidelijke instructies m.b.t. onze houding hoe wij behoren te 
vasten. Het bekendste bijbelgeddeelte hierover is Jesaja 58 vanaf vers 6 
tot 13: “Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen 
losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten 
bevrijden, en ieder juk breken?
Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden 
aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je 
bekommeren om je medemensen15?
JE GERECHTIGHEID GAAT VOOR JE UIT, DE MAJESTEIT VAN DE HEER 
VORMT JE ACHTERHOEDE.
Vasten wordt LEVEN (verkwikken, hij maakt je botten sterk en krachtig, 
goed bevloeide tuin, als een bron die nooit opdroogt.)

2.3.2 Tegen de ONzin

Omdat er misbruiken ontstonden kwam de kerk met regels. Het werd 
een liturgisch gebeuren. Die kerkelijke bepalingen zijn in de loop van de 
geschiedenis dikwijls veranderd. Aanvankelijk moest men slechts één 
dag in de week vasten: later kwamen er andere dagen bij, zoals de dag 
vóór grote liturgische feesten of gedurende de tijd die 
onmiddellijk voorafging aan het ontvangen van bepaalde 
sacramenten, zoals de eucharistie.

2.4 Het woord: vasten (nu)

In die vierde eeuw ontstond een vastentijd van veertig dagen, meer 
bepaald veertig werkdagen, vóór Pasen: van Aswoensdag tot en met 
Paaszaterdag: 's zondags vast men niet. Het woord "veertig" luidt in het 
Latijn "quadraginta"; de vastentijd heet in het Latijn "quadragesima": 
het is het vrouwelijke rangtelwoord, waarbij het woord "dies” (dag) 
verzwegen is. De grote vasten begint op de "veertigste (dag)" vóór 
Pasen, op Asdag.

3 De ramadam

3.1 De spiritualiteit

De vierde van de vijf pijlers van de islam is het vasten tijdens de 
ramadan. Door de aanwezigheid van heel wat moslims in onze landen is 
deze vasten maand ook bij ons niet onbekend. De ramadan maand is de 
negende van het moslim maanjaar. De vasten die gedurende deze 
maand gevraagd wordt, behelst een strenge naleving van de regels, die 

15 Zie “Omtrent Vasten 2”, kwartaalschrift 2008/2, p. 2 waarin afbeelding van gebroken juk op 
stucwer.k
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niet alleen het persoonlijk leven tekent van diegenen die haar pratikeren, 
maar eveneens het publieke leven van de moslimgemeenschappen. Het 
uitzicht van een moslim land verandert gedurende de 29 of 30 dagen 
van inspanningen, onthoudingen en collectieve feesten.

3.2 De vasten in de ramadanmaand 

Het bidsnoer van de moslim.

Een lange tekst uit de Koran vormt de basis voor de wetgeving Jullie die 
geloven / Aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het was voorgeschreven aan 
hen die er voor jullie waren — misschien zullen jullie godvrezend zijn — voor een 
bepaald aantal dagen. Maar als iemand van jullie ziek is of op reis, dan een aantal 
andere dagen. En zij die er wel toe in staat zijn maar het niet doen hebben als 
vervangende plicht een behoeftige te spijzigen, maar als iemand uit zichzelf iets goeds 

doet, is dat beter voor hem en dat jullie vasten is 
ook beter voor jullie, als jullie dat maar weten. De 
maand Ramadaan is het waarin de Koran werd 
neergezonken als een leidraad voor de mensen en 
als duidelijke bewijzen van de leidraad en het 
reddend onderscheidingsmiddel. Wie van jullie 
aanwezig is in de maand die moet erin vasten en 
als iemand ziek is of op reis, dan een aantal andere 
dagen. God wenst het jullie gemakkelijk te maken 
en niet moeilijk. Maakt het aantal dus vol en 
verheerlijkt God. Misschien zullen jullie dank 
betuigen16 

3.3 Commentaar op de tekst 

Zoals in de vroegere religies onthoudt de gelovige zich van alle voedsel, 
van alle drank, van seksuele betrekkingen gedurende de hele dag tot 
zonsondergang.
De vasten van de volle maanmaand is te vinden noch in de joodse noch 
in de christelijke traditie. In de beginperiode van de kerk vasten de 
christenen enkele dagen voor Pasen, vanwaar ze algauw overgingen 
naar de 40 dagen als aandenken aan het vasten van Christus; maar de 
zondagen en bij sommigen de zaterdagen waren geen vastendagen. De 
manicheeërs17 (christelijke Perzische sekte uit de derde eeuw, red.) 
kenden een continue vasten van een maanmaand.
Vastgesteld om de herinnering te vieren aan de openbaring van de Koran 
is de ramadan tevens de maand waarin de honger de rijken herinnert 

16 Soerat van de vasten. Al-Bakara, 2,183-185.
17 Het Manicheïsme is een oude religie, gesticht door Mani (216-276) in het oude Perzië. Mani 
was opgegroeid in de joods-christelijke sekte van de elkesaieten, maar ging op grond van eigen 
'openbaringen' zelf een stelsel verkondigen, met een algehele tegenstelling tussen licht en 
duisternis, tussen goed en kwaad, tussen ziel en stof: het manicheïsme. In dit gnostisch dualisme 
zag Mani zich als de door Jezus beloofde definitieve openbaarder. Mani vroeg van zijn aanhangers 
strenge ascese en vegetarisme. Via redelijk denken kon de ziel terugkeren naar het licht.
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aan het bestaan van de armen en waarin aalmoezen worden aanbevolen. 
Er is bovendien een officiële aalmoes voorzien, de zaka18, voor het 
verbreken van de vasten, zodat allen, ook de behoeftigen zich kunnen 
verheugen bij het feest op het einde van de vasten.

3.4 Aparte vastenvormen

Het is mogelijk dat het Arabische woord voor vasten, saum, aanvankelijk 
een ruimere betekenis had dan nu. In islamitische bronnen is ook een 
soort vasten van de spraak bekend. In de formele regelgeving voor het 
islamitische vasten speelt deze abstinentie van de spraak geen grote 
rol meer, behalve dat er herhaaldelijk gewaarschuwd wordt tegen 
misbruik van de spraak door laster en kwaadsprekerij. Verder is er veel 
vrijwillige retraite die traditioneel gepaard gaat met zwijgzaamheid. 
Gedurende de laatste tien dagen van de Ramadan trekken sommige 
moslims zich, naar het voorbeeld van de profeet, terug in retraite. In de 
moskee of elders wijden zij zich vastend en zwijgend (wat betreft 
wereldse zaken) geheel aan gebed en Koranrecitatie.

3.5 Twee Hebreeuwse woorden

De Hebreeuwse wortel ts-oo-m (LXX nhsteuw = vasten) vinden we in TeNaCH19. 
In de Tora of Pentateuch (= eerste vijf boeken), waarvan men lange tijd heeft 
aangenomen dat zij door Mozes zelf waren geschreven, komt ~Ac ts-oo-m niet 
voor. In de Nederlandse inleiding op de vertaling van het traktaat Taäniet uit de 
Misjna20 wordt evenwel nog naar een tweede bijbels-Hebreeuwse wortel 
verwezen hn"a' a-na-h (LXX apeinw = vernederen). De naam van dit traktaat 
'Taäniet', dat handelt over het hoe en wanneer van het vasten, is zelf afgeleid 
van dit Hebreeuws a-na-h. Deze wortel kan meerdere betekenissen hebben al 
naar gelang de stamformatie, waarin hij voorkomt: antwoorden, vertellen, 
vernederen. De pi’el-vorm van deze wortel, gecombineerd met het woord  hY"åx;h;¥ 
vp,n<å nefesj (wezen, persoon, vaak verkeerdelijk vertaald door ziel) kan 
eveneens ‘vasten’ betekenen. Deze woordcombinatie komen we wél tegen in de 
Tora21. Zij heeft aan vertalers problemen gegeven, want wij komen verschillend 
vertaal-varianten tegen: KBS geeft ‘kastijden’, de NBG ‘verootmoedigen’, de 
Petrus Canisius zowel ‘boete doen’ (Lev.) als ‘vasten’ (Num.), la Bible de 
Jérusalem vertaalt consequent met ‘jeûner’ (vasten). Dit vertaalprobleem lijkt 
wat ver gezocht, maar hierin ligt precies de vraag verborgen: is vasten een 
goddelijke voorschrift of een uitvinding van mensen? Als a-na-b zoals boven 
bedoeld, met ‘vasten’ moet worden vertaald dan zegt Mozes in opdracht van 

18 2.5% van vermogen.
19 Tenach: Mozes, de Profeten en de Geschriften.
20 Traktaten met na-bijbelse joodse wetgeving.
21 Lev. 16:29.31; 23:27.29.32; Num. 29:7, Jes. 58:3.5; Ps. 35:11. De zin waar we het in onze 
tekst over hebben werd in de SVV vertaald: " Zeggende: Waarom vasten wij, en Gij ziet het niet 
aan, waarom kwellen wij onze ziel, en Gij weet het niet? Ziet, ten dage, wanneer gijlieden vast, 
zo vindt gij uw lust, en gij eist gestrengelijk al uw arbeid."
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JHWH: ‘Het is een blijvend voorschrift voor u, dat gij u op de tiende van de 
maand moet kastijden22’. 

De vertalers van de KBS zeggen eigenlijk: het voorschrift tot vasten komt niet 
in de Tora voor, is dus niet een direct gebod van God via Mozes. De vertalers 
van La Bible de Jérusalem, die ‘vasten’ lezen i.p.v. ‘kastijden’ verwijzen 

daarentegen, zoals de vertalers van de 
Misjna naar een goddelijk gebod.

Dit is de geselkoord  van de zalige Peerke 
Donders. Een bekende manier in de kloosters om 
zich te 'kastijden'.

De Bijbel is wel op meer plaatsen ambigu. 
Een zoektocht langs verschillende perikopen 
verruimt in ieder geval het blikveld. 

3.6 Vasten in koninklijke kring

Drie bijbelse verhalen laten zien hoe koningen en koninginnen hun 
toevlucht nemen tot ‘vasten’ ~Ac. Het zijn alle drie bekende verhalen. 
Door ze achter elkaar te plaatsen valt op hoe verschillend het 
verschijnsel vasten erin naar voren wordt gebracht. 

3.6.1 David en Batseba23

David wordt door Nathan terecht gewezen.

David wordt verliefd op de vrouw van zijn 
buurman. Hij nodigt haar bij zich aan huis en 
van het een komt het ander. Batseba wordt 
zwanger van de koning. David moet zijn 
gezicht redden. Hij geeft daarom aan zijn 
legeroverste Joab de opdracht om Uria, haar 
echtgenoot, tijdens een aanval op een 
dusdanig gevaarlijke plaats in te zetten dat hij 
zeker zal sneuvelen. Uria sneuvelt. Batseba 
komt na de rouwperiode in het paleis wonen 
en baart een zoon. De profeet Natan wijst 
David op zijn zondige gedrag, waarop David 
diep berouw toont. Hoewel God hem vergeeft 
zal het kind van hem en Batseba moeten 
sterven.

Davids vasten zou men een vorm van vermetel vertrouwen kunnen 
noemen; een poging om tegen beter weten in het noodlot dat hij zelf 

22 Lev. 16:29.
23 2 Sam. 12-13.
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over zich afriep af te wenden. JHWH zal hem later een nieuwe zoon 
geven.

3.6.2 Isabel van Sidon24

Zij speelt als buitenlandse prinses de hoofdrol in het bijbelse verhaal. 
Haar medestander is Israëls koning Achab met wie zij is getrouwd25. 
Haar tegenstanders zijn Nabot en de profeet Elia. Het verhaal is als 
volgt.
Achab heeft zijn zinnen gezet op de wijngaard van Nabot, maar deze wil 
zijn grond niet verkopen. Het is het erfdeel van zijn vaderen en dat 
verkoop je slechts in uiterste nood en dan nog met behoud van het recht 
tot terugkoop26. Achab gedraagt zich bij deze teleurstelling als een 
verwend kind: hij gaat op bed liggen en eet niet meer. Zo vindt zijn 
vrouw hem en zij hoort het probleem aan. In haar cultuur komt een 
dergelijk grondrecht niet voor. Zij is opgegroeid met de 
vanzelfsprekendheid dat koningen gewoon nemen wat zij zich wensen. 
Op uiterst scherpzinnige maar geraffineerde wijze lost zij hèt probleem 
op. Zij schrijft een vasten uit voor de god van haar land: Baäl. Nahot 
weigert hieraan mee te doen. Hij wordt beschuldigd van godslastering en 
majesteitsschennis en ter dood veroordeeld. De grond van een ter dood 
veroordeelde komt in haar cultuur toe aan de koning. De wijngaard van 
Nabot is van Achab. Izebel misbruikt hier het vasten om er materieel 
beter van te worden. Gods straf is gruwelijk: de honden zullen haar 
verslinden27.

3.6.3 Koningin Ester28

Toen de Perzen Babylon veroverden hief de Perzische koning Kores de 
ballingschap voor de joden op; zij konden 
naar hun land terugkeren. Veel joden 
bleven echter in Perzië. Over deze joden 
gaat het volgende verhaal.

Foto: Hammanoren is een lekkernij die bij de joden 
om de herinnering aan Hamman worden gebakken.

Ester, een joodse meisje wordt de 
echtgenote van Ahasveros29 en zo koningin 

van Perzië. Haar man weet niet dat zij joodse is. Na haar huwelijk wordt 
de Pers Haman tot een hoge waardigheid verheven. Alle mensen moeten 

24 1 Kon. 21:1-29.
25 1 Kon. 16:31.
26 Lev. 25:25-28.
27 2 Kon. 9:30-37.
28 Ester 4:16.
29 Koning van de Meden en Perzen (485-465).
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voor hem buigen. Mordechai, de oom van koningin Ester (dit weet echter 
niemand aan het hof) weigert dit. Daarmee begint voor de joden de 
ellende. Haman wil de joodse bewoners uitmoorden, Mordechai verzoekt 
Ester in te grijpen. Als Perzische koningin mag zij echter niet ongevraagd 
bij de koning verschijnen. Dit gebod overtreden kan met de dood worden 
bestraft. Zij wil dit wel wagen en antwoordt aan Mordechai: Roep alle 
joden die in Susan wonen bijeen en gaat dan voor mij vasten. Drie 
etmalen lang moet u niet eten of drinken, overdag niet en ‘s nachts niet. 
Ik zal ook zelfzo vasten, met mijn kameniers; en dan ga ik naar de 
koning, tegen de Wet in. Moet ik te gronde gaan dan ga ik maar te 
gronde30. De koning reikt haar de gouden scepter toe ten teken dat hij 
haar deze overtreding niet euvel duidt.
Ester weet te bewerkstelligen dat Haman als een verrader wordt 
ontmaskerd. Zij redt zo haar volk van de ondergang. Haar vasten en dat 
van haar volk wordt beloond.

Drie personages van koninklijke bloede vasten om iets van JHWH te 
verkrijgen. David vast voor een individuele gunst, hij wordt niet 
verhoord. Ester vast voor een collectieve gunst, zij wordt wel beloond. 
Isabel van Sidon, de buitenlandse vrouw van koning Achab, misbruikt de 
vastenpraktijk; zij wordt gruwelijk gestraft.

3.7 Vasten bij de profeten

Hoewel in twee van bovenstaande verhalen ook profeten optreden — 
Natan bij David, en Elia bij Izebel ligt het accent op de koninklijke 
ambiance. De twee volgende verhalen gaan uit van een meer profetisch 
gezichtspunt. Er wordt bij veel profeten over vasten geschreven, maar 
de beperktheid van dit artikel dwingt tot een keuze. Daarom één verhaal 
over vasten in joodse kring en één over het vasten van buitenlanders. 

3.7.1 Het boek Joël

Een grote ramp — een sprinkhanenplaag — wordt in dit boek zeer 
beeldend beschreven: Wat de knager overliet dat vrat de sprinkhaan; 
wat de sprinkhaan overliet dat vrat de verslinder; wat de verslinder 
overliet, dat vrat de kaalvreter31. Alle vier de benamingen zijn 
waarschijnlijk poëtische synoniemen voor de sprinkhaan. Als alles 
verschrompelt en verdort gaat het volk vasten (ts-oo-m): Kondigt een 
heilige vastentijd af, roept een plechtige samenkomst bijeen, verzamelt 
de oudsten, verzamelt de bewoners van het land, in het huis van JKWH 
uw God, en roept tot JHWH om hulp32. Na een beschrijving van de 
verschrikkingen die nog zullen komen volgt een oproep tot bekering: 
Keert tot mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween 

30 Ester 4:16.
31 Joël 1:4.
32 Joël 1:14.
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en met rouwklacht. Scheurt uw hart...33.  Het volk vast, doet boete 
en betert zijn leven. En JHWH is gevoelig voor de omkeer van het volk. 
Akkerland en steppe zullen weer groen worden, de bomen zullen weer 
vruchten dragen. JHWH zegt: Dan vergoed ik de jaren die 
opgevreten zijn door de sprinkhanen en de verslinder, door de 
kaalvreter en de knager, door de grote legermacht die ik op u heb 
losgelaten34.

33 Joël 2:12-13a.
34 Joël 2:25.
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3.7.2 Het boek Jona

Jona, de profeet, moet de bewoners van Ninive de wacht aan gaan 
zeggen, want hun verdorvenheid is doorgedrongen tot God. Jona 
ontvlucht zijn verantwoordelijkheid en vertrekt per boot de andere kant 
op. Na een reeks avonturen, waarbij hij voortdurend verder afdaalt tot in 
de buik van een vis toe, gaat hij uiteindelijk toch naar de Assyrische 
hoofdstad. Drie dagen had men nodig om die stad door te trekken. Na 
één dag begint Jona te roepen dat de stad over veertig dagen met de 
grond gelijk zal worden gemaakt35. Het volk van deze grootstad reageert 
merkwaardig genoeg direct: zij zochten hun steun bij God; zij riepen 

35 Jona 3:4.
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een vasten uit en allen, van groot tot klein, trokken zij 
boetekleren aan (Jona 3,5). Zelfs de koning onderwerpt zich aan deze 
vasten en hij laat afkondigen dat alles en iedereen, mensen en dieren, 
mogen eten, drinken noch grazen36. Wat echter belangrijker is, de 
koning wil dat allen zich omkeren, het kwade de rug toekeren en zich 
begeven op de weg die naar rechtvaardigheid leidt. Het helpt ook hier. 
God krijgt spijt van zijn dreigementen en brengt ze niet ten uitvoer. 
Twee verhalen over rampspoed waaraan het volk een einde weet te 
maken door te vasten én te veranderen van leefwijze. 

3.7.3 Trito-jesaja 

Algemeen wordt aangenomen dat het boek Jesaja uit drie delen bestaat: 
Proto-Jesaja (1-39); Deutero-Jesaja (40-55) en Trito-Jesaja37 (56-66).
De Bible de Jérusalem lost het probleem met de beide woorden voor 
vasten op door a-na-h te vertalen door ‘mortifier’ (versterven). De KBS 
vertaling geeft ‘vernederen’.
Het literaire genre van de tekst is een godsspraak. Als een acteur uit een 
klassiek drama beklaagt God zich over zijn volk en neemt daarbij hun 
wijze van bidden op de korrel.
Rechtvaardige oordelen vragen zij  
mij, verlangend naar Gods nabijheid.  
“Waarom ziet gij niet dat wij vasten, 
merkt gij niet dat wij ons 
versterven ?“

Stuk geslagen juk op stuc.

 Op de dag dat gij vast zoekt gij nog 
uw voordeel, en beult gij uw slaven af 
Gij kijft en krakeelt als gij vast en 
slaat er boosaardig met uw vuisten 
op los. Neen, bij een vasten als dit dringt uw stem in den hoge niet door.  
Is dat soms het vasten dat ik verkies, is dat een dag waarop een mens 
zich versterft? Zijn hoofd als een riet laten hangen en neerlíggen in zak 
en as: noemt gij dat soms vasten, een dag die JHWH behaagt?

36 Jona 3:7.
37 Hoewel men niet zeker weet of het laatste deel door één of meerdere personen is geschreven, 
wordt de tekst die voor het onderwerp ‘vasten’ interessant is — Jes. 58,1-12 - — als een eenheid 
beschouwd. In de perikoop die hier ter sprake komt (Jes. 58,2b-7.9b- 10) komen beide vormen 
van 'vasten’ ts-oo-m en a-na-h voor (58,3.5)
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Is dit niet het vasten zoals ik het verkies: boosaardige boeien slaken, de 
strengen van het juk losmaken, de geknechte de vrijheid hergeven, en 
alle jukken door te breken?
Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers 
opnemen in uw huis; een naakte kleden die gij ziet en u niet onttrekken 
aan de zorg voor uw broeder’
Als gij het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger bedreigend meer 
uitsteekt en geen valse aanklachten meer indient, de hongerigen 
aanbiedt wat gij voor uzelf verlangt en de onderdrukte met voedsel 
verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, uw nacht als de 
heldere middag zijn38.

De tekst spreekt voor zichzelf. De God van deze profeet heeft geen 
boodschap aan een vastenpraktijk die geen verande-ringsproces 
in gang zet waar de wereld leefbaarder door wordt.
38 Jes. 58:2b-7.9b. 10.
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Met de samenvatting van zijn kruisdood voor ogen was het leven van Jezus één vast en trouw  
uitvoeren van zijn opdracht van de Vader: de arma Christi moesten de gelovige aan dit résumé  

herinneren. Vele prenten stimuleerden vaak een te individualistische kijk, op het randje  
dolorisme.

3.7.4 Het vasten van Jezus 

Jezus vastte veertig dagen in de woestijn, schrijven zowel Matteüs als 
Lucas. Het Griekse werk-woord voor vasten bij Matteüs is nhsteuw, Het is 
hetzelfde werkwoord waarmee in de LXX het Hebreeuwse ~Ac ts-oo-m 
wordt vertaald. Jezus staat in een traditie en gedraagt zich door en door 
als mens. Hij schaart zich in de rij van hen die menen dat vasten goed 
is. Na veertig dagen ‘niets’ krijgt hij honger. Dé evangelisten schilderen 
zeer plastisch de grote verleiding waaraan een hongerig mens 
blootstaat: streven naar macht, rijkdom eñ aanzien. De Jesajaanse 
thematiek wordt op narratieve wijze uitgewerkt. De alliantie van 
macht, rijkdom en aanzien heeft iets duivels, omdat zij het gevaar 
met zich brengt blind te maken voor de nood van de medemens. 
Volle buiken voelen geen honger. Precies hier ligt bijbels de functie van 
vasten: voelen wat het zeggen wil om niets te hebben. Vasten kan de 
aanzet zijn tot het doen van gerechtigheid. Daar heeft Jezus voor 
geleefd, daarvoor is hij gestorven. 

3.7.5 Besluit 

Wat huidige spìrituele bewegingen ontdekken wisten in de bijbelse tijd 
priestergroeperingen waarschijnlijk al lang: dat vasten gezond was voor 
lijf en leden. Vasten blijkt bovendien de geest te verruimen, helder en 
ontvankelijk te maken voor geestelijke waarden. Ook dat zal wel een 
bekend gegeven zijn geweest. Waarom een dergelijke gezonde praktijk 
afschaffen? Mijn onderzoekje naar het verschijnsel 'vasten’ toont dat in 
de Bijbel duidelijk andere prioriteiten worden gelegd waar het de 
gezondheid betreft. Jezus die velen genas van hun kwalen verwijst 
nergens naar het gezonde van vasten voor het individu. Integendeel, hij 
doet evenals Trito-Jesaja een appel op mensen tot geven en delen. 
Vasten is in de Bijbel geen doel op zich, maar een middel om tot 
het besef te komen dat JHWH gerechtigheid wil. De hedendaagse 
solidariteitsbeweging in de veertigdagentijd is bijgevolg geen 
moderniteit, maar een zuivere vorm van herbronning.
Mozes doet het voor Gods Volk, Samuel39 komt tussen wanneer Zijn volk 
de Baals en Astarte vereren, Elia vlucht voor Izebel, een engel brengt 
hem brood, 40 dagen en 40 en een verblijf in de grot moeten hem weer 

39 1 Sam. 7:3-10.
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er bovenop helpen40, Daniël red het eveneens in het vasten41: geen 
alcohol en geen verboden spijzen, de weduwe in 1 Kon. 17:10-16 spaart 
voedsel uit haar eigen emond en heeft er geen tekort, Esdra42 zal om het 
volk terug tot JHWH te brengen geen menselijke middelen gebruiken. Hij 
zal bewust worden van de hulp die van JHWH moet komen door te 
vasten. Nehemia43 organiseert een vierde van de dag lezing van Gods 
Woord, een ander deel bekentenis van zonden ..en we kennen de vasten 
van Johannes de Doper zoals het al in het begin van Lucas wordt 
vernoemd.. 
Tenslotte lezen we van Paulus in Hand. 9:9-12 wat vasten kon 
betekenen.

Elia de profeet die ten hemel voer. De patroon van de ambachtslieden. Hij vaste en 
kreeg voedsel van de engel.

40 1 Kon. 19.
41 Daniël 9:8-17.
42 Esdra 8:21-23.
43 Neh. 9:1-3
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4 Christelijke aansporing: Paulus

4.1 2 Korinthiërs 6:4-10

4 We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te 
volharden: in tegenspoed, nood en ellende, onder lijfstraffen, in 
gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, 
slaapgebrek en honger, door oprechtheid en kennis, door geduld en 
vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde 
liefde,
7 door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We 
vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid,
8 we worden geëerd en gesmaad, 
belasterd en geprezen. We worden 
bedriegers genoemd maar spreken de 
waarheid,
9 we zijn vreemdelingen maar toch bij 
iedereen bekend, we sterven maar toch 
leven we, we worden gestraft maar niet 
ter dood veroordeeld,
10 we hebben verdriet maar toch zijn 
we altijd verheugd, we zijn arm maar 
toch maken we velen rijk, we bezitten 
niets maar toch hebben we alles.

4.2 Vasten in de eerste kerk

Vasten werd bij de eerste christenen vooral gelinkt aan boete en 
bekering uit zondig, heidens en leven op een afstand van God. Doopsel 
en vergeving werden aldus voorbereid. Tot de H. Tafel naderen ging 
gepaard met vasten. Met het Concilie van Hippo44 werd dit vastgelegd.
Pas in de 6de eeuw kwam de veertig daagse vasten (zoals Jezus) in 
voorbereiding van Pasen.

De genade die door de strijdende kerk op aarde werd 'verdiend' werd uitgedeeld. Die 
het scapulier droeg die deelde in de genaden van het broederschap.

Enkel Asdag en Goede vrijdag bleven overeind.
Met Pius XII was het vasten van 12 uur snachts tot na de 
communie, 1953 werd dit 3 uur, met Paulus VI in 1964 
werd het slechts 1 uur45.

Dit is het oorspronkelijke scapulier. Scapula=schouders. De 
bruine lapjes zijn een verwijzing naar het stuk uit de pij dat over de schouders van de 
religieus hangt. De drager van het scapulier deelt in de genaden van die gemeenschap.

44 393.
45 Deze regels betreffen de gelovigen van 14-60 jaar, zieken, enz. hebben uitzondering.
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5 Vasten en versterven

5.1 Vasten

Het woord is zoals eerder al 
genoteerd analoog met 
"vasthouden, houden, 
onderhouden” en "ieiunare”. Dit 
specifiek bijbels en kerkelijke 
woord is niet, oergermaans te 
beschouwen. Het is als een woord 
dat zich vanuit het gotisch in de 
germaanse talen heeft verspreid. 

Alleen het gotisch immers kent voor fastan de bet. "inachtnemen, 
onderhouden" met toepassing op de vastenwet. Uit de gespecialiseerde bet. 
"ieiunare" heeft zich bij uitbreiding dan weer die van "niet-eten, honger lijden" 
ontwikkeld, zodat we hier de omgekeerde betekenisontwikkeling krijgen van 
Lat. ieiuno, Gr. ú.

Een van de uitdrukkelijke fenomenen die met vasten en verstervingen gerelateerd zijn binnen de  
religieuze beleving zijn de stigmata46. De heilige die hiermeet e maken heeft vereenzelviogd zich  
met Christus en krijgt de wonden van Christus in de ledematen. Dit was het geval met Pater Pio  

uit San Giovanni Rotondo.

46 Stigmata zijn wonden die, volgens de Bijbel, op het lichaam van Jezus tijdens zijn kruisiging 
werden aangebracht: bloedingen uit de handen en voeten van Jezus toen hij aan het kruis werd 
genageld. Er zijn meldingen van gevallen waarbij mensen min of meer dezelfde wonden kregen. 
Dat is een vreemd verschijnsel waarbij ook vervalsingen zijn gevonden. In werkelijkheid kunnen 
stigmata aan handen geen verband hebben met de kruisiging van Jezus, met name omdat de 
handen anatomisch niet geschikt zijn om het lichaamsgewicht te kunnen dragen. Andere gevallen 
zijn op zijn minst vreemd.
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5.1.1 Concreet47: Tijdelijke 
onthouding

Zich gedurende een bepaalden tijd of op bepaalde dagen geheel of gedeeltelijk 
onthouden van spijs of drank, hetzij om religieuze (boete, versterving enz.) of 
rituele redenen, hetzij als gevolg van een kerkelijk voorschrift.
Met een persoon als onderwerp der handeling.

In de spanning eten-vasten werd op de vooravond de carnaval gevierd. Reeds in de 
14de eeuw is er sprake van de verkiezing van een koning: prins carnaval.

5.1.2 Gewoon verbaal gebruik48

In het Eerste Verbond wordt vasten verbonden met vasten en wenen49. met 
bidden en boeten.
In de heiligenlevens leest men vaker (Lutgardis) hoe die boetten, vastten en 
boetten, uit liefde voor de Heer.
Vasten bleek ook bij de advent te horen. We leven in TIMMERMANS, Harp v. St. 
Franciscus 302 [1931] "Ik heb van heel den advent niet gevast, maar allerlei 
lekkere dingen gegeten."
De uitdrukking "in zak en as" vinden we terug in de psalmen50. De as herinnert 
aan het Genesis verhaal en aan de vernieling na de plundering door de vijand. 
Uit de as herrijzen is verrijzen. Met een zak gekleed was de uiterlijke 
vormgeving van de boetedoening.
In de tekst van Jesaja uit de Statenvertaling luidt het: Zou het zulk een vasten 
zijn, dat Ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwelt, dat hij zijn 
hoofd kromt gelijk een bieze, en een zak en as onder zich spreidt? Zoudt gij dat 
een vasten noemen, en een dag de HEERE aangenaam?
Vasten werd in die context en die tijd: kastijden51.
Een vasten vasten is als hebraïsme in de Statenbijbel terug te vinden52.Lat. 
ieiunare unam quadragesimam, Mnl. ene carine vasten 1370.
Bij uitbr.: "zich onthouden van".
De vaste verbinding bidden (ouder: beden) en vasten, vasten en bidden is al vernoemd. Ook 
de bijbel weet dat de duivel enkel door bidden en vasten wordt geweerd.
Zijn ziel met vasten kwellen is de verouderde uitdrukking die we eerder al uit de 
Statenbijbel, Jes. 58, 5 [1637] hebben geciteerd. In deze oudere zinssneden gaat het ook 
"met vasten zijn ziele te verootmoedigen".
De quatertemperda(g)en53 zijn geboden vastenda(g)en [1922].

47 Naar het WNT.
48 Matt.6:16.
49 2 Sam. 12.
50 Ps. 35:13 Daarentegen mij aangaande, toen zij krank waren, was een zak mijn kleed; ik 
kwelde mijn ziel met vasten, en mijn gebed keerde weer in mijn boezem.
51 Om zich te vergewissen hoever dat kastijden tot vreemde toepassingen kon bgaan zie Omtrent 
Vasten 1, blz. 11: de geselkoord/
52 2 Sam. 12:16.
53 Kwatertemperdagen: Uit Mlat. quatuor tempora, eig. "vier tijden". De fonetische ontwikkeling 
van de latijnse vier strenge vastentijden van het kerkelijk jaar in de R.-K. Kerk, nl. de Woensdag, 
Vrijdag en Zaterdag na den derden Zondag van Advent, diezelfde dagen na de eerste Zondag van 
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Het kruis is altijd een belangrijke stimulans geweest om zich te versterven. De  
gelovige was bijzonder creatief in zijn devotie tot het kruis.

Het beeld van de oude (zondige mens) en de nieuwe Adam werd opgeroepen door het  
doodshoofd en de schedel op de kruisbalken. Adam was volgens oude rabbijnse geschriften  
begraven op Golgotha. Paulus maakt gebruik van deze traditie als hij schrijft  over de oude  

Adam.

de Grote Vasten, die in de Pinksterweek en eindelijk die na de feestdag van Kruisverheffing., nl. 
het begin van de vier jaargetijden. "De Quatertemperdagen dienen, om Gods zegen over de 
vruchten der aarde te verkrijgen en Hem voor de ontvangen gaven te danken", POTTERS, Katech. 
4, 307. Ook voor het burgerlijke leven had in de M.E. de oorspronkelijk zuiver kerkelijke 
verdeeling van het jaar door de vier quatertemperdagen haar betekenis, daar op die data veelal 
pachten en renten werden voldaan, Kath. Encyclop. 20, 329. Catech. Bisd. België 67.
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5.2 Versterven

Het aspect ‘(mettertijd) sterven, verdwijnen,  verminderen, slechter worden’ 
werd gaande weg parallel ontwikkeld.. 

5.2.1 Van mensen en dieren

Dood gaan, sterven, overlijden. 
Versterven wordt niet enkel negatief ingevuld. Het verwelken, het afsterven als 
positief bv. in de boomkwekerij. Om goed rijshout te verkrijgen, waarvan de 
zijtakken niet om hoog steken, moet men het in de herfst laten afsnijden, en 
door zwaar gewicht van blokken of planken laten plat drukken en "versterven". 
In de landbouwteelt lezen we "Laat sappige beetbladers wat versterven, 
vooraleer ze aan de koeien te geven" [1890].
Versterven tot =  in (iets anders, iets minder) overgaan.
Geleidelijk afnemend eindigen.

5.2.2 Toepassing 

Zich, het lichaam, het leven versterven = "beperkingen opleggen, beteugelen in 
wereldse genoegens, teneinde een rein  geestelijk leven te bereiken (inz. door 
oefening, penitentie, vasten, kastijding e.d.)".

"Wy moeten daerom den smaeck versterven" [1671].
"Die zedig wil zijn, moet zijn oogen versterven" [1900].
Hier valt de betekenis van de versterving: zich afkeren van wereldse lusten, 
genoegens, zonden door geestelijke oefening, zich  onthouden van, soms ook: 
te niet doen, onderdrukken.
"Leert alle gebreken versterven54" zegt de Navolging van Christus.

Een bidsnoer om de wonden van 
Christus te gedenken. Een hulp om 

'verstorven' te leven.

Kader met duidelijke verwijzing naar 
de dragende religieuze bodem waar 
vasten en versterving zijn typische 

contrareformatorische inhoud 
bestendigde.

Wie kent er uit de vervlogen 
vormen van de christenheid de 
typische verstervingen niet: snoep 
sparen onder de vasten.. en met 

Pasen de beloning overvloed aan snoep in voorraad.

54 Naervolghing van Christus. 238 [ed. 1624]
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De contrareformatie had na Trente de nadruk gelegd op de menselijke inspanning, de 
menselijke inbreng in de heilseconomie. De kerk als lichaam van Christus, als 
'depotbeheerder' van de genade – weliswaar door Christus' kruis verdiend – kon het 
'kind' op de schoot nemen. Het gezin als kleine kerk bracht het kind ten doop. De 
Godgewijde nam de 'sneltrein' naar de hemel. Een woordenschat die ons nu niet meer 
ligt.
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