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Christus zet zichzelf 
in jouw agenda 

In Christus kunnen 
vasten en feesten 
samengaan 

“Bidden in de 
binnenkamer”
 Jetze Baas

Vasten



4 Vasten of delen | Arjan Minnema
 Bijbelstudie Het vasten gaat samen met gebed en toewijding aan God. In 

de tijd van Jesaja is het vasten van Israel tot een gewoonte geworden. Het 
is op henzelf gericht en niet op God. Daarbij vergeten ze ook nog eens 
hun naaste want vasten zonder te delen met je naaste is niet goed.

8 Feesten en vasten | Arjan Minnema
 Uitwerking Op de vraag van de Farizeeën aan Jezus waarom hij wel feest 

viert in het huis van Levi en niet vast zegt hij “U kunt toch niet verlangen 
dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is?” Na de 
Hemelvaart kunnen in Christus vasten en feesten samengaan.

12  Leven vanuit Gods liefde | Frits Tromp
 Interview Delen is vermenigvuldigen. Deze korte uitspraak typeert Jetze 

Baas, 42 jaar werkzaam geweest in het gereformeerd basisonderwijs. 
Delen is uitdelen aan anderen van wat je zelf hebt en daar wordt je zelf rijk 
van. Een christelijke levensstijl moet zichtbaar zijn en het is goed om er 
over te spreken. Het gezin is een goede oefenplek om je te bekwamen in 
geloofsgesprekken met anderen.

16 Synode van Dordrecht: hoe, wat, waarom | Huib 
Noordzij

 En zó voort Wat ging er aan deze synode vooraf? Van 1586 tot 1618 is er 
geen landelijke synode meer geweest. De relatie tussen de gereformeerde 
kerk en de hoge overheid was spannend. De overheid was bang voor het 
eigen gereformeerd kerkrecht en de tuchtoefening door kerkenraden en 
classes. Rond 1600 is dit verzet bijna weg tot de hoogleraar Arminius met 
een omstreden leer komt.
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Vasten

W at een mooi thema om het nieuwe jaar mee te beginnen. Vasten, het 
is weer helemaal “in”. In onze tijd van grote welvaart klinkt het woord 

‘vasten’ menigeen positief in de oren. Het is goed om te laten zien dat je even 
afstand kan doen van je leven in welvaart, om je meer te richten op God. En ook 
om van jouw overvloed te kunnen delen met anderen.
Het is natuurlijk wel de vraag of deze positieve stemming ook resulteert in een 
gepraktiseerd vasten. Want zodra het vasten in verband wordt gebracht met 
verplichting en boetedoening, zal het voor velen een negatieve klank krijgen.

Het kan ook zo gemakkelijk iets uiterlijks worden. Zo van: “een wijntje?” ‘Nee, 
dank je, ik drink nu geen alcohol, wij vasten een aantal dagen’. “O, goed van je, 
een sapje dan maar?” Tja, waar doe je het dan precies voor.

In het Oude Testament wordt het vasten vooral in verband gebracht met verdriet 
én berouw. Maar de uiterlijke vorm ervan wordt door de profeten al sterk 
veroordeeld. Lees in Jesaja 58 de bekende tekst: ‘Zou dat een vasten zijn dat 
Ik verkies... dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed 
neerlegt in het stof…. Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen 
losmaken … je brood delen met de hongerige…’
Voor God is recht doen belangrijker dan een houding van vasten, die tot uiterlijk 
vertoon kan worden.

En toch…
In het Nieuwe Testament lijkt het vanzelfsprekend dat de gemeente bidt én 
vast bij het nemen van belangrijke beslissingen. Bidden doen wij ook wel, maar 
vásten? Ik heb nog nooit een oproep daartoe gelezen in ons kerkblad. Ik doe het 
zelf ook niet, eerlijk gezegd. En misschien ligt daar wel het grootste pijnpunt.
Want leeg, echt léég worden voor God en je zo helemaal van Hem afhankelijk te 
weten, dat is nogal een stap. Daar kan een dag helemaal vasten je vast goed bij 
helpen.

Misschien kan dit nummer van WegWijs helpen om toch die stap te zetten.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

om je meer te 
richten op God 
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BIjBelstudIe |Arjan Minnema

Voor veel christenen zijn de zeven weken voor Goede Vrijdag een geschikte 
periode om een stap terug te doen. Qua eten en drinken, werken en genieten en 
qua internetgebruik. En nog meer dingen die het leven aangenaam maken. De 
Veertigdagentijd is vanouds in de Rooms Katholieke wereld de vastentijd. Na de 
uitbundigheid van het carnaval een periode van terughoudendheid in je eetpatroon 
en je levensstijl. Want als christen wil je de lijdensweg van Christus in het oog 
houden.

Vasten of delen?
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V asten is in de bijbel geen hoofd-
thema. De HEER geeft geen serie 

geboden en voorschriften dat je moet 
vasten en hoe je moet vasten. Met het 
oog op de Grote Verzoendag geeft God 
de Israëlieten deze opdracht: “De tiende 
dag van de zevende maand is ook een hei-
lige dag, die jullie samen moeten vieren. 
Je moet die dag vasten, en niemand mag 
dan werken” (Num. 29:7, BGT)  
In de bijbel is het er gewoon. De gelovi-
gen in het Oude en Nieuwe Testament 
vasten met een zekere regelmaat en 
met meer of minder intensiteit. Het 
vasten begeleidt de gebeden en onder-
steunt de toewijding aan God. Althans 
dat is de bedoeling. Het lijkt erop, dat 
het vasten in Israël verworden is tot 
een algemeen religieus gebruik. Men 
geeft er veel aandacht aan. De mensen 
steken er veel tijd en energie in. Men 
ontwikkelt vaste patronen en vastentij-

den, in de week en door het jaar heen. 
De mensen voelen zich ook verplicht 
om te vasten. Het hoort erbij en het 
staat goed op je godsdienstige CV. 
Maar waar is dan hun hart?  Hun hart 
voor God en voor hun naasten?  
 

Dat is de vraag van de HEER en van de 
profeten. De mensen in Israël steken 
zoveel energie in het vasten, dat het de 
HEER haast de keel uithangt, om het 
plat te zeggen.

Gods kritiek
In Jesaja 58 lezen we hoe God de 
HEER de gangbare praktijk van het 

vasten en de sabbat beoordeelt. De 
profeet moet daar stevig de vinger bij 
leggen. “Maak aan mijn volk zijn mis-
daden bekend, aan het volk van Jakob 
zijn zonden.” (Jes. 58:1)
Het centrale verwijt van de HEER 
is: ‘Jullie hart is er niet bij en jullie 
vergeten je naaste.’ Jesaja laat het volk 
in Gods spiegel kijken. Dat is heel 
leerzaam. Want de kritiek van God 
op Israëls manier van vasten weer-
spiegelt wat de HEER wel een goede 
manier vindt. 
God waardeert de intentie van de 
mensen. “Zeker, ze zoeken mij dag aan 
dag, vol verlangen om te ontdekken wat 
ik wil, … En ze vragen naar mijn recht-
vaardige voorschriften en verlangen naar 
Gods nabijheid.” (Jes. 52:2)
Maar het heeft een heidens trekje, 
zegt God. Ze zoeken mij “zoals een 
vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het 
recht van zijn goden niet verzaakt”.
Dat ziet God doorwerken in de 
praktijk van het vasten bij Israël. Het 
wordt een gewoonte en een vast 
patroon. Het hoort erbij en het moet 
dienen om God gunstig te stemmen. 
Dat is een ernstige misvatting, zelfs 
een zonde. Trouwens geen enkel offer 
kan jou bij God in een goed blaadje 
zetten. Het is nooit: ‘Voor wat, hoort 
wat’. Lees Psalm 50.
God de HEER vindt Israëls vasten 
heel ‘ik-gericht’ en oppervlakkig. Ze 
concentreren zich niet op Hem. Wat 
toch de bedoeling is van het vasten. 
Verootmoediging, gebed en toewij-
ding aan de HEER, dat zijn de kernbe-
grippen. En in het verlengde daarvan: 
ze vergeten hun naaste en gaan rustig 

“De veertigdagentijd heeft een opvallende sociale dimensie. Het gaat 
niet slechts om persoonlijke heiliging. Niet om sober leven op zichzelf. 
Het is prima om af te zien van snoep, alcohol, tv of wat je ook wilt. Maar 
als dat nu eens meer om de ander ging dan om jezelf? Als je zou vasten 
om wat je daarmee bespaart, aan de armen en degenen in de marge te 
geven? Het christelijke leven is een beweging naar boven, naar binnen 
en naar buiten. De veertigdagentijd leert ons naar Christus te kijken 
als onze enige redder en bron van kracht. Hij leert ons naar onszelf te 
kijken, ons hart te onderzoeken en ons over te geven aan Christus. En hij 
leert ons om ons heen te kijken: hoe kunnen wij anderen dienen en ons 
leven voor hen afleggen, zoals Christus heeft gedaan voor ons?”
Kevin Emmert, Vasten voor een ander, ND, woensdag 10 februari 2016
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door hem te benadelen en te verdruk-
ken. Zie Jesaja 58:3-5.

Les in vasten
Gelukkig komt de HEER niet alleen 
met kritiek. Hij leert de gelovigen ook 
hoe Hij het wel wil als ze gaan vasten. 
God zit er niet bovenop met een 
streng gebod. Hij spreekt als een Va-
derlijke Leraar. Hij houdt zijn mensen 
een vraag voor, waarover ze moeten 
nadenken en waarop ze een antwoord 
mogen geven.

“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 hon-
gerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je 
medemensen?”(Jes. 58:6,7)
De kwestie is dus: Vasten of delen? 
Vasten zonder te delen met je naaste 
is niet goed. Dat noemt God ronduit 
zonde of een misdaad.
Maar als je deelt en tegelijk vast, “dan 
breekt je licht door als de dageraad, je 

zult voorspoedig herstellen. Je gerechtig-
heid gaat voor je uit, de majesteit van de 
HEER vormt je achterhoede. Dan geeft 
de HEER antwoord als je roept; als je 
om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben 
ik.’” (Jes. 58:8,9)

Sociale kant
Jesaja is niet de enige profeet die op 
de sociale kant van het goede vasten 
wijst. Zacharia moet dat ook doen en 
in vergelijkbare, krachtige taal. Lees 
Zacharia 7 en 8. Ook hij moet de 
vraag stellen: ‘Als jullie vasten, doen 
jullie het dan werkelijk voor mij? Of 
toch voor jezelf?’ En hij bindt Gods 
gemeente op het hart recht te doen en 
goed en zorgzaam te zijn voor elkaar. 
Probeer dat eens te vertalen naar van-
daag. Ik geef een paar voorbeelden. 
Wat je in de Veertigdagentijd uitspaart 

door niet te snoepen of door minder 
te eten, geef je dat ook werkelijk aan 
de armen of aan goede doelen? De 
tijd die je uitspaart door minder of 
helemaal niet je smartphone of IPad 
te gebruiken, besteed je die om je op 
je gebed te concentreren? Of om te 
helpen in jouw gemeente? Ik denk en 
hoop dat je als lezer van dit verhaal 
ook zelf dingen kunt bedenken om 
jouw vasten vorm te geven. Als je het 
gaat doen…
Maar dat is jouw keus. Kijk nog maar 
eens naar de definitie in het kader 
hierboven.

Ds. A. J. Minnema is predikant van de 
GKv ‘Het Anker’ te Baflo

Vasten is naar de heilige Schrift: vrijwillige, gedeeltelijke en tijde-
lijke onthouding van een normale levensbehoefte (eten en drinken, 
kleding of seksualiteit) ter ondersteuning van de gebeden met het 
doel om voor God uitdrukking te geven aan het besef van zonden 
en ellende en Hem om verhoring te smeken. Het terrein, de mate 
en de tijdsduur worden in christelijke vrijheid bepaald door de 
ernst waarmee de christen zich tot bidden gedrongen voelt.
E.A. de Boer
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 Jesaja laat het volk in 
Gods spiegel kijken

Samenvatting
De Heer geeft geen serie geboden en voorschriften dat je moet vasten en 
hoe je moet vasten. De gelovigen in het Oude en Nieuwe Testament vasten 
regelmatig en met meer of minder intensiteit. Het wordt echter zomaar 
een verplichting. Waar is dan het hart voor God en de naaste? Lees maar 
eens Jesaja 58. Het vasten gaat dienen om God gunstig te stemmen en dat 
is een misvatting. Verootmoediging, gebed en toewijding aan God zijn de 
kernbegrippen. Vasten kan niet zonder te delen met je naaste. Deel je met 
de ander, dan breekt je licht door als de dageraad, zegt Jesaja.



Hoofd Hart Handen

n	 	Kun je stellen dat hetgeen we lezen 
in Matteüs 11: 2 een gevolg is van 
Jesaja 58: 6 en 7?? 

n	 	Vasten is een onderdeel van een 
christelijke levensstijl. Het bevor-
dert de band met God en de naaste 
wordt er beter van. Waarom komt 
het dan niet voor in een van onze 
drie formulieren van enigheid?

n	 	Vasten: Daniël 1: 12, 1 Koningen 17: 
4, Marcus 1:6. Wat is het doel van 
dit vasten?

n	 	Lees Daniël 9: 2,3,21,22. Kreeg Da-
niël antwoord doordat hij vastte?

n	 	Hoe kun je elkaar helpen oog te krij-
gen voor de ‘sociale dimensie van 
de veertigdagentijd’ en het vasten in 
het algemeen? Betrek hierbij Zacha-
ria 7 en 8. 

n	 	Is de Bijbel voor jou beslissend om 
wel of niet te vasten?

n	 	Kun je de combinatie van bidden en 
vasten gebruiken in de strijd tegen 
je eigen zondige ik?

n	 	Is er door de komst van Jezus iets 
veranderd in de noodzaak om te 
vasten? Vasten was in het Oude 
Testament een onderdeel van boete-
doen en in contact treden met God. 
Zie 2 Kronieken 20: 3,4, Nehemia 1: 
4, Ester 4: 16, Jona 3: 10. Vergelijk 
dit met het vasten zoals dat plaats 
vond in het Nieuwe Testament.

n	 	Hoe kun je bereiken dat jouw vasten 
je geloof en je band met God ver-
sterkt?

n	 	De boodschap van Johannes de Do-
per en van Jezus is: “Kom tot inkeer, 
want het koninkrijk van de hemel 
is nabij.” (Mat. 3: 1,2; 4: 17). Wat 
betekent die boodschap voor ons in 
2018? Past het vasten hierbij? 

n	 	Onderdeel van vasten kan zijn: 
verootmoediging, nederigheid, rouw 
bedrijven. Zoek voor elk een onder-
steunend bijbelgedeelte.

n	 	Bespreek met elkaar hoe je Christus 
de centrale plaats in je weekritme en 
je agenda geeft. Wissel ideeën uit.

n	 	Hoe vind je een goede balans tus-
sen ‘vasten en delen’ en tussen 
‘feesten en vasten’?

n	 	Als je vast zet dan niet een droevige 
emoticon op Facebook, post niet op 
Instagram. Laat niet al je vrienden 
weten van je vasten. Alleen je Vader 
in de hemel zal op de hoogte zijn en 
Hij zal je ervoor belonen. Wat vind 
je van deze vrije vertaling van Mat-
teüs 6 : 16-18? 

n	 	Waarom ga je vasten? Doe je het 
om er iets voor terug te krijgen? Kun 
je ook zeggen ‘Wat is het je waard?’

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Opdracht
Neem de dingen waar je dagelijks tijd aan spendeert eens onder de loep en vraag 
je af of ze je dichter bij God brengen of juist niet. Kun je ze missen?

Stellingen
n	 	Het hele jaar door ‘consuminderen’ is beter dan vasten in de Veertigdagentijd.
n	 	Vasten is zinvol in de week voor de viering van het heilig avondmaal.
n	 	Vasten en bidden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

hoofd hart handen | Jent van Ommen
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uItwerkIng | Arjan Minnema

“V reselijk zeg, moet je eens 
kijken: Jezus viert met zijn 

leerlingen feest bij Levi de tollenaar! 
Dat kan toch niet. Dat is ongehoord! 
Daar moeten we echt wat van zeggen. 
Moet je eens kijken wie er allemaal 
nog meer zijn…” De Farizeeën en hun 
schriftgeleerden zijn ontdaan. Ze trek-
ken bij Jezus’ leerlingen aan de bel. 
Terwijl ze Jezus natuurlijk verantwoor-
delijk achten. Ze rijmen Jezus’ gedrag 
niet met het gedrag en de houding van 
de leerlingen van Johannes de Doper. 
Die vasten wel; de leerlingen van de 
Farizeeën ook. “Maar uw leerlingen 
doen dat niet. Uzelf ook niet, Jezus. 
Hoe zit dit?”

Serieus
Het is bekend: de leerlingen van 
Johannes zijn uiterst serieus met de 
dingen van God en de komst van 
de Messias bezig. Hun levensstijl is 
gestempeld door de boodschap van de 
Doper. “Doe boete voor God en begin een 
nieuw leven. Want het Koninkrijk van God 
is dichtbij gekomen.” Met grote ernst 
heeft Johannes zijn zending vervuld en 
het volk voorbereid op de komst van 
Gods Gezalfde. Zijn levensstijl was 
daarmee in overeenstemming. “Wijn 

en sterke drank zal hij niet drinken,” 
had Gabriël al voor zijn geboorte tegen 
vader Zacharias gezegd. Een leven van 
vasten en onthouding dus. 
“Johannes droeg een ruwe mantel van 
kameelhaar met een leren gordel; hij 
voedde zich met sprinkhanen en wilde 
honing” (Mat. 3:3). 

Een sober leven in de woestijn. Geen 
feestzaal in de buurt. Vasten, vasten 
en nog eens vasten… Die boodschap 
en die levensstijl zijn aangeslagen bij 
heel wat mensen. Ze hebben zich als 
leerling bij Johannes aangesloten. Ze 
nemen het vasten serieus. Ze bidden 
om Gods Koninkrijk en ze verwachten 
de Messias. Vasten, bidden en 
verwachten horen voor hen bij elkaar. 
Net als trouwens bij de Farizeeën. 
Het is niet anders dan in de tijd van 

Jesaja. Ook toen namen de mensen het 
vasten serieus op hun manier. 

Vaste(n)dagen
In Jezus’ dagen bepaalt het vasten 
de weekkalender. De serieuze Joden 
hebben de maandag en de donderdag 
om te vasten. Denk aan de Farizeeër 
uit de gelijkenis van de Farizeeër en de 
tollenaar. Hij beroemt zich er tegenover 
God op dat hij twee maal per week vast. 
En hij is niet de enige. Het hele leven 
is geordend door de feesttijden en de 
vastentijden. 
De vraag is nu: Trekt Jezus zich met zijn 
leerlingen daar niks van aan? Laat Hij 
dat maar waaien? De mensen snappen 
het niet van Jezus. Hoe zit dat nu?

Aanwezige bruidegom
Jezus maakt hun duidelijk, dat het vast 
zit op zijn aanwezigheid. Zijn antwoord 
blijft in de sfeer van het bruiloftsfeest. 
Hij zegt: “U kunt toch niet verlangen 
dat de bruiloftsgasten vasten zolang de 
bruidegom bij hen is?” (Luc. 5:34)
Jezus neemt zijn gesprekspartners in 
gedachten mee naar een aanstaande 
trouwerij. Je hebt dan de bruidegom 
en de vrienden van de bruidegom, die 
helpen mee het feest voorbereiden. Wat 

Feesten en vasten
Feesten én vasten, in de gemeente van Christus mag het naast elkaar bestaan  
alle eeuwen door. Feesten óf vasten. Zo geformuleerd is het een dilemma. Je 
moet kiezen, het een of het ander. De Farizeeën en hun schriftgeleerden legden 
dat dilemma voor aan de leerlingen van Jezus. Het was uiteraard bestemd voor 
Jezus zelf. Het gebeurde bij het grote feestmaal in het huis van Levi, de bekeerde 
tollenaar. 
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een vreugde is dat! Ze hebben er plezier 
in om samen met de bruidegom naar 
de bruiloft toe te leven. In die dagen is 
er geen plaats voor treuren. Dat snapt 
iedereen. 
Jezus zegt niet: ‘Deze gasten zijn bij de 
bruidegom’. Nee, de bruidegom is bij 
hen. Dat zegt de Heer van zichzelf. Hij 
is die bruidegom. Hij bereidt voor de 
zijnen grote vreugde. 
Dat vertelt Lucas in deze hoofdstukken. 
Jezus trekt een spoor van vergeving 
van zonden, van ontferming, van 
vreugde en van leven door Israël. De 
Mensenzoon vergeeft de zonde van die 
verlamde man, die door zijn vrienden 
voor Jezus wordt neergelegd. Want 
hij heeft de macht en de bevoegdheid 

om zonden te vergeven. En als teken 
van die macht laat hij hem opstaan 
en lopend naar huis gaan. Jezus 
haalt verder de tollenaar Levi weg uit 
de macht van geldverslaving. Wat 
een bevrijding! Hij zet hem op de 
weg achter zich aan. Met één enkel 
machtswoord: “Volg Mij.” En Levi 
wordt gered. Hij krijgt subiet een ander 
leven. Hij is daar zo blij om, dat hij een 
groot feestmaal aanricht voor collega-
belastinginners en collega-zondaars. 
Groot feest, omdat Jezus geneest en 
redt als de dokter. Omdat hij Gods 
ontferming voor zondaars laat zien. 
Jezus komt voor zondaars. Dan mag 
het feest zijn. Zelfs op een dag dat vele 
serieuze Joden vasten. Zij treuren om 

hun zonden. Ze verlangen naar Gods 
nabijheid. Zij bidden vol verwachting 
om de komst van de Gezalfde. De 
bruidegom is er! Dan kunnen de 
‘ceremoniemeesters’ toch niet als 
geslagen honden in een hoekje gaan 
zitten treuren? Dan hoeven de vrienden 
niet te vasten, maar dan mogen ze 
feesten. Omdat ze afgestemd zijn op 
Jezus zelf. Dat blijven ze, ook wanneer 
de bruidegom er niet is. Want die tijd 
komt ook, zegt Jezus.

Afwezige bruidegom
Er komt een tijd, dat de bruidegom 
weggehaald wordt bij zijn vrienden. 
Dan moeten zij hem missen. Daarom 
zullen ze dan vasten, op zijn tijd. Dat 
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gaat over de dagen dat Jezus aan het 
kruis hangt en in het graf ligt. Van 
verdriet kunnen de leerlingen dan geen 
hap door de keel krijgen, stel ik me zo 
voor. Maar het gaat vervolgens ook 
om de dagen, dat Jezus naar de hemel 
wordt gehaald door God om zijn bruid 
te werven. Dan is Jezus dus niet meer 
lijfelijk bij zijn leerlingen. En ook niet bij 
ons, bij zijn kerk op aarde. De gasten 
en vrienden kunnen dan nog niet met 
hem mee. Dat betekent voor hen een 
tijd van vasten, bidden en verwachten. 
Terwijl de feestelijke momenten er ook 
mogen zijn voor hen. Bij het avondmaal 
bijvoorbeeld. Op de zondagen. Die 
vallen namelijk buiten de veertig 
dagen. Op zondag vast je niet. Dat is 
de dag van redding en bevrijding, van 
leven, rust en feest. Opvallend is, dat 
de bruidegom in de periode van zijn 
afwezigheid zelf ook vast. Jezus zegt 
tegen zijn leerlingen:
“Ik heb er hevig naar verlangd dit 

pesachmaal met jullie te eten voor de tijd 
van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg 
jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten 
voordat het zijn vervulling heeft gevonden 
in het koninkrijk van God.
Hij nam een beker, sprak het dankgebed 
uit en zei: Neem deze beker en geef hem 
aan elkaar door. Want ik zeg jullie: vanaf 
nu zal ik niet meer drinken van de vrucht 
van de wijnstok tot het koninkrijk van God 
gekomen is.” (Luc. 22:15-18)
Maar juist dan moeten de leerlingen 
Jezus gericht blijven. Concentreer je op 
Jezus. Paulus noemt dat in Kolossenzen 
3:1: “Streef dan naar wat boven is, waar 
Christus zit aan de rechterhand van God.” 
Want de werkelijkheid is Christus.

Christus in jouw agenda
Jezus bepaalt het ritme van feesten en 
vasten voor al zijn leerlingen. Dat is een 
nieuw levensritme in vergelijking met 
de oude feestkalender van de Joden. 
Het gaat nu op de maat van Christus 

en zijn werk. In Christus kunnen vasten 
en feesten samengaan. Wanneer je 
hem zoekt, die boven is. Hij wil jouw 
levensritme bepalen met zijn evangelie. 
Hij maakt jouw kalender. Christus zet 
zichzelf in jouw agenda. Dus: werken, 
feesten en vasten. Alles op zijn tijd.

Ds. A. J. Minnema is predikant van de 
GKv ‘Het Anker’ te Baflo
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-  Ds. Jan-Willem Roosenbrand, Vasten, 
De Vuurbaak Barneveld, 1997.

-  Sipke Alserda, Vasten voor een 
geestelijk doel, in: Nader Bekeken jrg. 
22 no. 2, februari 2015 (te raadplegen 
via www.woordenwereld/nader-
bekeken/). 

-  Kevin Emmert, Vasten voor een ander, 
ND, 10 februari 2016.

-  Win van der Aa, Veertigdagentijd, ND, 
28 september 2017.

-  Nederlands Dagblad, diverse artikelen 
over ‘Vasten’ en de ‘Veertigdagentijd’ 
(zoeken via www.nd.nl) 

-  Dick de Bree, Vasten in de 
veertigdagentijd: hongeren naar God, 
in: Visie (https://visie.eo.nl/2017/03/
vasten-in-de-veertigdagentijd-
hongeren-naar-god/
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Samenvatting
Feesten en vasten mag in de gemeente van Christus naast elkaar bestaan. 
Jezus viert met zijn discipelen feest in het huis van Levi. De Farizeeën 
vragen waarom Jezus’ volgelingen niet vasten en die van Johannes wel. 
Johannes de Doper en zijn leerlingen zijn bezig met de dingen van God 
en de komst van de Messias. Ze nemen het vasten heel serieus. Maar 
Jezus legt uit dat het vast zit op zijn aanwezigheid. Hij als bruidegom is 
bij zijn gasten en dat geeft vreugde. Maar na de Hemelvaart is Jezus niet 
meer lijfelijk bij ons. Dat betekent voor ons, naast feestelijke momenten, 
ook vasten, bidden en verwachten.



Stil worden

In uw nabijheid
Aan uw voeten
Stil worden,
Dat wensen we Here God.
Bijkomstige dingen 
Ook als zodanig leren herkennen. 
Ons losgewoeld-zijn
Tot rust laten komen door uw woorden.
Onze moedeloosheid overwinnen
Door te letten op uw overwinning.
Laat ons nieuw opzien naar U,
De Overwinnaar
Die onze kleine tijd
Heeft opgenomen
In uw grote eeuwigheid.
Wij loven en prijzen U.
Amen

Marie Hüsing 

Uit: Om mee te beginnen, 

Boekencentrum



Wie met Jetze Baas per mail 
contact heeft, ziet onder zijn 

e-mailberichten de kreet ‘Delen = 
vermenigvuldigen’ staan. Het typeert 
de voormalige onderwijzer en schooldi-
recteur, zo'n korte uitspraak kenmerkt 
de auteur van onder meer Je Groeit 
In Liefde en de 16e Gemeenteschets 
‘Heer, U bent mijn leven’. “Je kunt dit 
dubbel interpreteren, en zo is het ook 
bedoeld,” vertelt Baas aan de telefoon. 
“Delen is uitdelen aan anderen van wat 
je zelf hebt. Je wordt er zelf rijk van. Ik 
mag trainingen geven aan crèchetea-
chers in sloppenwijken in Zuid Afrika. 

Het geld voor dit werk haal ik bijeen via 
workshops in Nederland. De andere 
lezing van deze opmerking, is dat je 
ook kennis kunt delen. Dan vermenig-
vuldig je met anderen wat je weet. Daar 
worden zij sterker van.”

Binnenkamer
Het is een voorbeeld van een chris-
telijke levensstijl. Maar wat is zo'n 
levenswijze eigenlijk? Baas vat het kort 
samen: “Leven vanuit Christus”. Om 
hieruit te leven, geeft de Bijbel een aan-
tal handvatten mee: het is dienstbaar 
zijn aan de naaste, leven vanuit Gods 

liefde. De voornaamste factor in deze 
manier van leven, vind je dan ook terug 
in de vrucht van de Geest, Galaten 5: 
22. “Leef vanuit het Grote Gebod: heb 
God lief boven alles en je naaste zoals 
jezelf,” zegt Baas. “Wees blij over de 
verlossing, die jezelf hebt gekregen. 
Laat dat maar zien.” Een christelijke 
levensstijl is zichtbaar in je doen en 
laten. Als we het hebben over vasten, 
is dat juist iets wat niét zichtbaar is, 
omdat je iets moet nalaten om te doen. 
Je laat iets achterwege, of dat nu eten, 
drinken of luxe is. Vasten is bedoeld om 
je speciaal te richten op God. Je con-

Leven vanuit Gods liefde

Jetze Baas (1948) werkte 42 jaar in het (gereformeerd) basisonderwijs. Eerst als 
docent en later als directeur en algemeen directeur. Hij schreef diverse boeken 
voor ouders en kinderen over geloofsopvoeding, was medeoprichter en 10 jaar 
hoofdredacteur van het christelijk opvoedingsmagazine ‘Aan de Hand’ (nu 
Jente). In 2012 startte hij met Baas Opvoeding & Onderwijs, voor opvoeders 
en jeugdwerkers, om hen via workshops te ondersteunen. Baas schreef 
Gemeenteschets 16, met als titel “Heer, U bent mijn leven. Over het leven als 
christen” en schets 26: “Liefde leven, liefde geven” over opvoeden. 
Meer info zie: www.baasopvoedingenonderwijs.nl.

IntervIew | Frits Tromp

Vasten past in een christelijke levensstijl. Meer en meer laten nieuwtestamentische 
gelovigen eten, drinken en luxe achterwege. Toch dient vasten een onzichtbaar 
onderdeel van het leven te zijn, zoals Jezus dat Zijn leerlingen opdraagt in de 
Bergrede (Mat. 6: 16 e.v.). Als het ontberen van weelde een verborgen onderdeel van 
het christelijke leven is, hoe ziet dan de rest van dat leven eruit? Schrijver en oud-
onderwijzer Jetze Baas vertelt er iets over.
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Leven vanuit Gods liefde

centreert je op Hem. Met vasten of bid-
den moet je niet te showen hoe goed 
het is dat je dat doet. Of dat het een 
daad is om waardering mee te oogs-
ten. Integendeel: “Je hoeft niet aan de 
grote klok te hangen dat je je ergens in 
beperkt. Bidden in de binnenkamer, zo 
hoort ook vasten in het verborgene te 
gebeuren. Het is een stamelend woord 
van een kind dat tot zijn Vader spreekt. 
En die Vader luistert naar elk woord dat 
Zijn kind tot Hem richt”.

Oefenplek
Behalve het tonen van de liefde van 
God, is het ook goed om erover te spre-
ken. Het geloofsgesprek past binnen 
de geloofsoverdracht, op welk niveau je 
dat ook doet – binnen een gezin of bin-
nen een jeugdvereniging, bijvoorbeeld. 
“Mijn ervaring is dat veel ouders het 
lastig vinden om een geloofsgesprek 
met hun kind te voeren. Je kunt geen 
geschikt moment ontdekken, of er 
is gewoon geen tijd voor. En vroeger 

waren we ook wel wat verlegen met dit 
soort onderwerpen,” verduidelijkt Baas. 
“Over dingen praten, zoals de preek, de 
kerk, man/vrouw in de gemeente, dat 
gaat ons wel makkelijk af. Maar welke 
gedenkstenen heb je in je leven? Bij 
welke bijzondere gebeurtenissen heb je 
een markeringspunt geplaatst?”

Met deze laatste vragen, verwijst de 
gereformeerde leraar naar de stenen in 
de woestijn. Het volk Israël moest op 
gezette momenten stenen opzetten, 
als aanduidingen dat God hen op die 
plek had geholpen. Zichtbare tekenen, 
die uitnodigen tot een gesprek. Die 
heeft iedereen in zijn/haar leven, legt 

Baas uit. “Ga daarover met je kinderen 
in gesprek. Hoe deel je je geloof met 
hen? Waar leef je uit?” Een gezin is een 
goede oefenplek om dit soort gesprek-
ken met elkaar te voeren. Een oefenplek 
om je te bekwamen in geloofsgesprek-
ken met anderen, met gelovigen of met 
ongelovige buren en collega's. “Zo no-
digden wij onze buren uit voor de koffie 
tijdens de Nationale Burendag. Tijdens 
deze gesprekken bij de koffie, kwamen 
we er achter dat drie buren op zoek wa-
ren naar God. Daar kom je pas achter 
als je met elkaar in gesprek komt. Er de 
tijd voor neemt.”

Geloofsoverdracht
Om deze gesprekken op gang te hel-
pen, schreef Baas onder meer het boek 
Je Groeit In Geloof, mede gebaseerd 
op zijn eigen ervaringen met kinderen. 
Kinderen hebben in iedere fase van hun 
ontwikkeling hun eigen vragen. Regel-
matig heel kritische. Bestaat God, en 
hoe weet je dat zo zeker? En als de kin-
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heid plaatsvinden



deren, waar Baas les aan gaf, hiermee 
kwamen, zullen vast meer kinderen zijn 
die met die vragen worstelen.

“Of er genoeg boeken over dit onder-
werp zijn, weet ik niet,” zegt Baas. “Wel 
weet ik dat dit onderwerp belangrijk is 
om te blijven bespreken. Dat kan uiter-
aard via een boekje, maar net zo goed 
via de workshops die gegeven worden. 
Bij deze workshops kunnen opvoeders 
vragen stellen en ervaringen met elkaar 
uitwisselen. En dat is bijzonder waarde-
vol.”

Het is volgens Baas belangrijk dat 
geloofsoverdracht vooral in ontspan-
nenheid plaats moet vinden. Het is 
belangrijk dat het daarom gezellig en 
leuk is op de jeugdclub of catechese. 
Als die randvoorwaarden zijn gescha-
pen, komen de jongeren er met meer 
plezier heen. En vanuit die ontspannen 
houding ontstaat de ruimte voor ken-
nisoverdracht. “Werk daarbij vanuit de 
Bijbel,” zegt Baas. “Wat Jezus voor mij 
heeft gedaan, wat dat voor mij betekent, 
dat wil ik delen met anderen. Dan is 
delen ook weer vermenigvuldigen.”

Last but not least
Na afloop van het gesprek, leg ik de 
telefoon op de spreekwoordelijke haak. 
Niet lang daarna bliept mijn telefoon, ik 

krijg een sms-bericht binnen van mijn 
gesprekspartner. Hij laat mij nog een 
waardevolle aanvulling weten: “Elke dag 
bid ik om vervulling met de kracht van 
de Geest. Met name dat zijn vrucht: 
liefde in mijn leven zichtbaar mag wor-
den in liefde voor Hem met heel mijn 
hart, liefde voor de naaste zoals voor 
mezelf, vrede, blijdschap, geduld, vrien-
delijkheid, goedheid, geloof, zachtmoe-
digheid en zelfbeheersing.
Het werkt.”
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Als je een Weet-je voor ons hebt dat ook voor anderen belangrijk kan zijn, stuur het dan naar redactie@bijbelstudiebond.nl.

Als je gaat vasten is het goed om de ‘ruimte’ 
die dat oplevert goed te vullen. Geld voor een 
goed doel, tijd voor aandacht bijvoorbeeld. 
Het gaat erom waar je hart op is gericht. 
Gemeenteschets 28 kan daar een goed 
hulpmiddel bij zijn. In tien hoofdstukken 
wordt het thema Een hart vol vuur – bewust op 
God gericht door ds. Peter Hommes ingeleid 
en besproken. Met gesprekspunten, vragen 
en doe-opdrachten voor alle leeftijden, voor 
jongeren 12-15 jaar en 16+ ers, heel geschikt 
om gemeentebreed te gebruiken. 

welke gedenkstenen 
heb je

Het was de bedoeling dat platform Refo 500 
(wereldwijd 150 organisaties) in 2017 zou worden 
opgeheven. ‘Van met name de partners in het 
buitenland kwam het verzoek om door te gaan. Er is 
in recordtijd een unieke structuur neergezet. Het zou 
jammer zijn als die verloren gaat. We hebben daarom 
voor vier jaar bijgetekend’, aldus professor Selderhuis. 
De toekomstige missie is om ook niet-christenen 
te interesseren voor actuele thema’s. Als voorbeeld 
noemt Selderhuis het onderwijs, dat tegenwoordig 
onder grote druk staat. De reformatoren hebben daar 
destijds diep over nagedacht.



Het is niet de eerste keer dat De 
Jonge een Engelstalig nummer 

vertaalde. In 1997 behaalde hij de 
nummer 1-positie met Er Is Leven Na 
De Dood, een hele vrije bewerking van 
Death Is Not The End van Bob Dylan. 
Of met de cd Koffers weer een hit is 
geproduceerd, zullen we vanzelf gaan 
merken.
Van het geloof moet Freek de Jonge 
vandaag de dag weinig hebben. Zo zijn 
er meer voorbeelden te noemen, ook 
als het gaat om mede-domineeskinde-
ren. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld 
voormalig Journaal-lezer Harmen 
Siezen. Hoewel De Jonge nog wel eens 
kritisch op kerk en religie is, heeft hij 
een bijna stichtelijke manier van spre-
ken. Zijn solo-conferences kennen een 
maatschappij-kritische houding.

In de jaren 1968 tot 1979 vormde De 
Jonge met de gewezen volleyballer 

Bram Vermeulen de cabaretgroep 
Neerlands Hoop (In Bange Dagen). 
Voor dit gezelschap schreven de 
mannen onder meer het mooie liedje 
Opa, over een oude man die vroeger 
als stuurman op een schip werkte. 
Aan voetballende kinderen vertelde hij 
over zijn ervaringen, tot de dag komt 
dat hem geen verhaal meer te binnen 
schiet. En zo begreep de stuurman 
wat de bootsman had bedoeld, “toen 
ie zei: 'Een stuurman moet het schip 
verlaten / als hij geen roer meer in zijn 
handen voelt.'”

Een andere mooie tekst schreef De 
Jonge in 1995, dat hij uitvoerde met de 
mannen van The Nits. Het is het num-
mer Vaders Stem, waarin hij herinne-
ringen ophaalt aan zijn jeugd met een 
vader als predikant. De setting is 1950, 
als de kleine Freek met vader mee mag 
naar een preekbeurt:

Jongetje op zondagmiddag
Dat niets begrijpt van de Heilige Geest
Maar hoort dat die stem op zijn mooist 
klinkt
Als vader uit de bijbel leest

Mooi, hoe dat respect voor het bijbel-
lezen na al die decennia nog steeds 
doorklinkt. Dat onbegrip over de 
heilige Geest is gebleven bij de caba-
retier. Het heeft zich niet ontwikkeld 
tot een grof afzetten tegen 'de kerk'. 
De christelijke jeugd zit in de bagage, 
waar De Jonge nog steeds rijkelijk uit 
kan putten.

Koffers

Met luIde troM(p) | Frits Tromp

Op slag van de jaarwisseling kwam Freek de 
Jonge met een nieuw album: Koffers. Het 
zijn dertien liedjes van anderen gekozen, 
vertaald en bewerkt, en de toepasselijke 
titel Koffers gegeven. In deze bagage zitten 
onder meer Stand By Your Man van Tammy 
Wynette, dat de domineeszoon De Jonge 
omzette naar Blijf Bij Je Wijf. Beter Dan Gaan 
is een bewerking van Waiting Around To Die 
van Townes Van Zandt, en slotnummer Ik 
Ben, Zei Ik, De Jonge’s interpretatie van Neil 
Diamonds I Am… I Said. 
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Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de synode van Dordrecht 1618/19 plaats 
vond. Daarbij denk je al gauw aan de veroordeling van de remonstranten en aan 
het opstellen van de Dordtse leerregels. En eerlijk gezegd was dat ook wel het 
‘hoofdgerecht’ van deze synode. Maar ook zonder de remonstranten zou dit een 
belangrijke synode geweest zijn. Denk alleen maar aan het besluit om de Bijbel uit 
de grondtalen te vertalen, waardoor bijna twintig jaar later de bekende Statenbijbel 
verscheen. We willen deze keer onze blik richten op de voorgeschiedenis van 
deze synode. In volgende artikelen hopen we te kunnen inzoomen op speciale 
onderwerpen en/of personen in relatie met deze bekende synode. 

Synode van Dordrecht: 
hoe, wat, waarom
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en zó voort | Huib Noordzij



Na de Reformatie bleek de wens - 
van het jonge kerkverband in de 

Nederlanden - om eens in de drie jaar 
een landelijk overleg te hebben, in de 
praktijk lastig te realiseren. Dat kwam 
mede door oorlogsomstandigheden. 
Tussen 1571 en 1586 zijn er vier nati-
onale synoden gehouden. De laatste, 
s-Gravenhage (1586), besloot dat de 
volgende synode in Amsterdam zou 
samenkomen. Maar die volgende, die 
kwam niet meer… 

Haat/liefde
Aan de inzet van de Amsterdamse 
kerkenraad heeft dat niet gelegen. De 
hoge overheid blokkeerde keer op keer 
dat voornemen. Er waren politiek be-
langrijker zaken die eerst alle aandacht 
vroegen, gaf de overheid als excuus. De 
relatie tussen de gereformeerde kerk 
en de hoge overheid in de Nederlanden 
was een haat/liefde verhouding. Ener-
zijds hadden de kerken de (gewapende) 
bescherming nodig van de overheid. 
Anderzijds moest de overheid rekening 
houden met de gereformeerde kerk als 
de publieke kerk, als enige voortzetting 
of vervangen van de middeleeuwse 
kerk. Waarom strandde dit ‘gedwongen 
huwelijk’ tussen kerk en staat? Vooral 
omdat kerk en overheid verschillend 
dachten over wat de kerk eigenlijk is. 
De kerken gingen voor een Schriftuurlij-
ke prediking van het Woord. En bij ern-
stige en volhardende afwijking in leer of 
leven passende censuuroefening door 
kerkenraden. De overheid beschouwde 
de kerk als een dienstverlenend orgaan 
voor de hele samenleving, waarin 
zoveel mogelijk mensen zich moesten 
thuis voelen. Daarom vreesde de over-
heid voor een eigen gereformeerd kerk-
recht, waarmee de kerken confessioneel 

werden afgebakend. Ook werd gevreesd 
voor tuchtoefening door kerkenraden en 
classes. Door deze zaken werd het voor 
een deel van de bevolking onmogelijk 
gemaakt om lid worden of te blijven van 
deze publieke kerk. 

Verdampt
Nu leek het interne verzet tegen de 
gereformeerde leer en kerkregering 
rond het jaar 1600 bijna uitgestorven. 
Een groep van voornamelijk oudere 
predikanten die - meestal gesteund 
door lokale overheden - zich had verzet 
tegen de confessionele koers van het 
jonge gereformeerde kerkverband, leek 
geen rol van betekenis meer te spelen. 

Die predikanten hadden zich veelal aan-
gepast, waren intussen overleden, of 
waren afgezet. Vervolgens zou de angst 
van de overheid voor de ‘geestelijke 
regering’ van de kerken mogelijk ook 
kunnen verdampen. 

Nieuwe impulsen
Maar dan ontpopt zich vanaf 1603 
de jonge Leidse hoogleraar Jacobus 
Arminius als de man die nieuwe impul-
sen geeft aan de oppositie binnen de 
kerken. Wat hij precies onderwees was 
lastig vast te stellen, want hij publiceer-
de daarover helemaal niets. Maar zijn 
collega Franciscus Gomarus maakte 
zich ernstig zorgen. Want hoe ontvangt 
een mens eeuwige zaligheid? Is dat bui-

ten zichzelf in Christus, of in het geloof 
van de mens zelf? Ligt de oorzaak van 
ons heil volledig in Gods verkiezende 
genade in Christus, of komt er iets van 
ons zelf bij? Wat voor buitenstaanders 
lijkt op theologische haarkloverij, raakte 
het hart van het evangelie. Het ging ten 
diepste om dezelfde zaak als waarover 
Luther zich honderd jaar eerder druk 
had gemaakt. 

Toch een synode
De kerkelijke oproep voor een nieuwe 
synode klonk steeds luider. Maar de 
overheid meende dit theologische 
geschil zelf wel te kunnen oplossen en 
belegde de ene conferentie na de vol-
gende hoorzitting. Tijdens één van deze 
samenkomsten, moest Arminius om 
gezondheidsredenen de vergadering 
verlaten. Hij overleed in 1609 zonder 
dat de kerkelijke brand die rond hem 
was ontstaan, was geblust. In 1610 kwa-
men ongeveer 40 van zijn volgelingen 
bijeen en plaatsen hun handtekeningen 
onder een opgestelde remonstrantie 
(een verzoek- en verweerschrift, gericht 
aan de overheid). Vanuit de gerefor-
meerde kerken werd daarop een contra-
remonstrantie opgesteld. De kerkstrijd 
stond vanaf toen bekend als die tussen 
remonstranten en contraremonstran-
ten. Het zou nog acht lange jaren duren 
voordat in 1618 een synode gehouden 
mocht worden. Deze jaren brachten 
de jonge Republiek op de rand van een 
burgeroorlog. 

Huib Noordzij is auteur van o.a. Hand-
boek van de Reformatie en woont in 
Barneveld
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Wat voor buitenstaan-
ders lijkt op theologische 
haarkloverij, raakte het 
hart van het evangelie



verBeeldIng verwoord | Ida Slump-Schoonhoven

Meester van Slot Lichtenstein, De verzoeking van Christus, 1445-1450, paneel, 98,5 x 48 cm.

© Belvedere Wenen, Foto: Johannes Stoll
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Niet van brood alleen…

Hebt u wel eens geprobeerd u daarvan een voorstelling 
te maken? Jezus zag er ongetwijfeld uitgehongerd uit. 

Maar de duivel, in welke gedaante deed hij zich voor? Als een 
slang, als een draak, of juist als een engel van het licht? We 
weten het niet.... Toch geeft het schilderij hiernaast een beeld 
van deze gebeurtenis. Onze aandacht wordt vooral getrokken 
door wat er op de voorgrond gebeurt.
Rechts zien we iemand in een eenvoudige bruine pij, met 
een stok en een rozenkrans in de hand. De oorspronkelijke 
kijkers herkennen hem als een heremiet, een vrome man 
die zich als kluizenaar heeft teruggetrokken in de woestijn. 
Net als Jezus kent hij het harde bestaan in de wildernis. 
Argeloos lijkt hij Jezus te willen helpen. Hij wijst op de stenen 
op de grond en herinnert hem aan zijn 
macht. “Voor u is het toch niet nodig om 
honger te leiden? Maak van deze stenen 
brood voor uzelf!” Maar ondanks zijn 
misleidende vermomming is zijn ware aard 
niet onzichtbaar. Onder de pij zijn klauwen 
te zien, en wat heeft hij vervaarlijke tanden! Het is de duivel 
zelf.
Tegenover hem staat Jezus. Uit niets blijkt de ellendige 
toestand waarin hij verkeert. Het is onmiddellijk duidelijk 
wie hij werkelijk is. Hij heeft een nimbus om zijn hoofd, 
en draagt een prachtig kleed in rood en blauw, de kleuren 

die symboliseren dat hij de Zoon van God is, die mens is 
geworden. Zijn blote voeten tonen dat hij optreedt namens 
God. Met zijn linkerhand wijst hij de suggestie van de duivel 
af. Hij heeft diens 'hulp' niet nodig. Veertig dagen lang heeft 
hij, al vastend, intensief met zijn Vader gesproken. Met zijn 
rechterhand wijst hij dan ook omhoog: hij leeft van zijn 
Woord!

Vasten
Wij kennen in onze kerken geen vastentijd. Toch heeft 
Jezus gezegd: “Er komt een dag dat de bruidegom bij de 
bruiloftsgasten wordt weggehaald, en dan is het hun tijd 
om te vasten”. Dat is de tijd waarin wij leven. Misschien 

kan dit schilderij ook ons stimuleren om 
te overdenken wat de verzoeking van 
Jezus voor hém heeft betekend en wat hij 
daarin voor óns deed, om te overwegen 
of onze levensstijl ons niet belemmert 
om te leven van Gods Woord, om na te 

gaan in welke vermomming de duivel ons belaagt, en om 
biddend uit te zien naar de komst van de bruidegom!

Ida Slump-Schoonhoven

Retabel
Het schilderij, nu te zien in Wenen, is gemaakt rond 
1450 en hing oorspronkelijk in een kerkgebouw. Het was 
een van de 26 panelen van een retabel of altaarstuk. 
De voorstellingen op deze panelen moesten de 

gelovigen aansporen tot overdenking van de bijbelse 
gebeurtenissen, en tot een vroom leven. De vleugels van 
het retabel konden worden dichtgeklapt om een deel aan 
het zicht te onttrekken. De 'verzoeking' was ongetwijfeld 
te zien in de vastentijd, de periode voor Pasen.

 Hij leeft van
 zijn Woord!

Veertig dagen lang zwierf Jezus rond in de woestijn, en al die tijd at hij niets. 
En toen deed de duivel een poging om hem te verleiden. 
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Dat vasten is hen niet door de 
zuidelijke Rooms-katholieke kerk 

voorgeschreven. Hoewel de 40 
dagentijd wel ongeveer in die periode 
is. Het vasten is meer hun lot, omdat 
het de veehoeders in Spanje verboden 
is om kadavers van vee nog buiten 
neer te leggen. Gelukkig kunnen 
gieren heel goed vasten. Hun krop is 
zo ruim dat ze lang toe kunnen met 
een grote maaltijd. Maar, je begrijpt: 
hoe langer het duurt hoe meer 
verlangend ze worden. Het vasten laat 
de gieren nog scherper kijken en 
ruiken - dat kunnen gieren namelijk 
goed - naar een feestmaal. Dat het 
een kadaver, een lijk is doet voor hen 
aan het feestmaal niks af. 

Vasten als de gieren

Jezus gebruikt dit voorbeeld van de 
zich verzamelende gieren in het kader 
van zijn terugkomst naar deze wereld. 

En waar en wanneer dat zal zijn. Zijn 
terugkomst zal een einde maken aan 
een groot verlangen van velen. Wij 
kijken uit, we speuren de hemel af naar 
Zijn komst. Het is vastentijd. Jezus 
zei immers in Matteüs 9:15 ‘Brui-
loftsgasten kunnen toch niet treuren 
zolang de bruidegom bij hen is? Maar 
er komt een dag dat de bruidegom bij 

hen wordt weggehaald, dan zullen ze 
vasten’. Dat vasten is nu. En stopt als 
de Bruidegom terug is. Als Hij terug is 
vieren we de bruiloft van het Lam.
Vasten is afzien van, om uit te zien naar 
Hem die komt. En als Hij komt dan zul-
len zij die naar Hem verlangen ( ‘en de 
Geest en de bruid zeggen Kom!’) zich 
verzamelen. Rond een lijk, als de gieren? 
Rondom Hem die dood is geweest en nu 
leeft! Het Lam dat geslacht is, maar nu is: 
De koning van de dieren en van de konin-
gen van de aarde. De leeuw van Juda. 

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

“Waar een lijk is daar zullen 
de gieren zich verzamelen”
(Mat. 24: 28).

al wat adeMt | Jacko Holtland 

In de maanden april en mei moet je eens wat vaker naar de lucht kijken. Tenminste 
als je gieren in Nederland wilt zien. Elk jaar is het tegenwoordig wel een keer raak 
dat er een groep van meer dan twintig gieren ons land aandoet. Waarschijnlijk 
vanwege vasten. 

Foto: H. van der Veen
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Charlotte Scholtens-de Vries, Riet Steenbergen-Busstra en Piet Zeilstra

Aanbidding 
verandert alles
Voorganger, aanbiddingsleider, songwriter, zangeres, 
schrijfster Darlene Zschech loopt over van liefde tot 
God; haar leven is in alle facetten doordrongen van 
aanbidding. Wat heeft ze oog voor God! 

De ondertitel van het boek Ervaar 
God elk moment van je leven klopt 

helemaal met het begrip aanbidding 
zoals dat in het woordenboek wordt 
omschreven: het bewijzen van eer aan 
God. Het is geen religieuze handeling, 
maar een religieuze manier van leven. 
De ware aanbidding van een godheid 
omvat elk aspect van iemands leven. 
De apostel Paulus schreef aan de Korin-
tiërs (10: 31) “Hetzij gij daarom eet of 
drinkt of iets anders doet, doe alles ter 
ere van God.”
In de inleiding Wanneer God dichtbij 
komt stelt de auteur dat wij aanbidding 
nodig hebben die gericht is op Jezus, 
aanbidding die vol is van de heilige 
Geest, aanbidding vol van geestdrift, 
want wanneer God dichtbij komt veran-
dert alles.
Het boek bestaat uit twee delen. Al-
lereerst: Hart van aanbidding, waarin 
het gaat over God is het waard, God is 
aanwezig, God is liefdevol, Mijn liefde 
voor Hem, Mijn lofprijzing voor Hem, 
Mijn dank aan Hem. Hoe dat in de 
praktijk werkt komt aan de orde in het 
tweede deel: Handen van aanbidding 
waarin allerlei dagelijkse zaken, die 
het hele leven omvatten, aan de orde 
komen zoals mijn opdracht, mijn liefde 

tot andere mensen, houding, woorden, 
lijden, geld, huwelijk, kinderen, werk, 
eigenliefde. 
Dat je leven verandert door aanbid-
ding is de rode draad door het hele 
boek: ‘God is overal altijd aanwezig, 
heeft ons altijd lief en transformeert 
ons tot de mensen die Hij wil dat we 
zijn. De vraag is altijd: ‘Ben ik aanwe-
zig?’ ‘ Wanneer wij God aanbidden, 
brengen we ons hart, onze wil en onze 
gedachten op één lijn met Gods hart, 
wil en gedachten.’ ‘Elk kenmerk van 
jouw lichaam, alle aspecten van jouw 
karakter vindt God volmaakt’ ‘Drink 
Gods woorden in, geloof ze, neem ze 
aan met heel je hart en heel je verstand, 
totdat er geen tegenspraak meer is. 
Aanbid God door het met Hem eens te 
zijn.’ Je leven zal veranderen!
Een nogal hoog: Je-kúnt-het gehalte. 

Romeinen 7 ‘Ik wil het goede wel, maar 
het goede doen kan ik niet’ komt niet 
aan de orde. Voor onze eigen zondige 
aard, lijden, angst en depressie (anders 
dan als van buiten komend onheil) lijkt 
geen ruimte te zijn. Verleg je aandacht 
van jouw probleem naar aanbidding 
van God, dan verandert jouw leven en 
je voelt je weer goed. Dit is wel een 

evangelie waar mensen blij van worden, 
maar het is maar de helft van Gods 
evangelie. Het laat zonde, aanvechting 
en de noodzaak tot bekering buiten 
beschouwing. Dan wordt aanbidding 
een illusie. De realiteit van het leven is 
dat de zonde ons steeds in de weg zit, 
onze wereld is immers nog in barens-
nood. Overschat jezelf niet, juist Gods 
kinderen zijn aantrekkelijk doelwit voor 
Satan. Vier Christus’ overwinning en 
aanbid Hem, maar haal ons heden en 
Gods toekomst niet door elkaar. (RSB)

Darlene Zschech, Aanbidding 
verandert alles. Ervaar God elk 
moment van je leven. Vuurbaak 
Plateau, Barneveld, 2016, 
ISBN 978 90 58041142, 301 
pag. € 16,95.

Boeken
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De Bijbel voor 
iedereen

Gezond leven
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Age Romkes & Pieter Siebesma, De Bijbel voor 
iedereen. Weten wat je leest. Boekencentrum, Utrecht, 
2017, ISBN 9789023971528, 239 pag. € 19,90

Rick Warren, die 
bekend werd met 

het boek ‘Doelgericht 
leven’ heeft ook een ander 
40-dagenboek geschreven: 
Gezond leven. Dit boek 
is echter niet specifiek 
geschreven voor in de 
vastenperiode. Het kan 
je wel laten nadenken en 
aanzetten tot bezinning op 
je levensstijl. De predikant 
van de Saddleback Church 
in Zuid-Californië zet 
uiteen dat de sleutel naar een gezond leven bestaat uit 
vijf componenten: voedsel, fitness, focus, geloof en 
vrienden. Hij schreef dit boek nadat hij constateerde dat 
de 827(!) dopelingen allemaal te dik waren. En erkende 
direct daarna; “Ik ook!” De maanden daarna besloten 
hij en enkele honderden gemeenteleden om gezonder 
te gaan leven. Rick Warren ontwikkelde samen met drie 
artsen een programma om gezond af te vallen; Het 
Daniëlplan. Het dieet waarbij het eten van zaaddragende 
planten en vruchten (Gen. 1: 29) en het minderen van 
suiker en geraffineerde voeding centraal staan en meer 
bewegen, is dit niet een revolutionair nieuw dieet. Wel 
waardevol is de combinatie dat je beseft dat je lichaam 
God toebehoort, je lichaam door Jezus is vrijgekocht 
en betaald, het een tempel van de Heilige Geest is en 
het zoeken van steun bij je broers en zussen in de Heer 
bij hele praktische zaken belangrijk is. Er staan veel 
recepten in en ook schema’s om beweging steeds meer 
in je dagelijks leven te implementeren.
Kritiek is er ook; je kunt wat vinden van het commercieel 
belang van de geconsulteerde artsen, die scheutig zijn 
om bepaalde producten aan te prijzen.(CSV)

Dit boek wil een praktische gids zijn voor mensen die 
met de bijbel bezig zijn en deze beter willen leren 

lezen. De auteurs willen je door hun boek bij het lezen 
van de bijbel een eindje op weg helpen. Daarin zijn ze 
zeker geslaagd. Ze hopen dat met name jonge christenen 
serieus de bijbel gaan lezen en bestuderen. De opzet 
van het boek is helder. Er zijn vier delen. Deel 2 en 3 zijn 
bedoeld als naslagwerk. Je kunt het er bij pakken als je met 
een bijbelboek bezig gaat. Van elk bijbelboek wordt kort 

uitgelegd wat de naam 
betekent, hoe de opbouw 
is of wat de boodschap is. 
De indeling van het Oude 
en Nieuwe Testament 
wordt uitgelegd in Deel 1. 
Hoe is de bijbel ontstaan 
en waarom staan deze 
zesenzestig boeken 
in de bijbel. Een mooi 
overzicht van de bijbelse 
geschiedenis met een 
tijdlijn in de tekst sluit 
het eerste deel af. Tip 
van de auteurs: deel 1 en 
4 kun je het best in hun 

geheel doorlezen. Dat is best te doen, zo lang zijn die 
delen niet. Deel 4 geeft aanwijzingen voor het bijbellezen 
in de praktijk. Eén manier kan zijn: laat je verrassen door 
wat de tekst zegt. Je kunt dit doen in je persoonlijke stille 
tijd, maar is ook geschikt voor de bijbelkring. Samen 
ontdekken wat er staat.
Vier icoontjes, onder andere voor een leesopdracht of 
extra informatie, zorgen er voor dat het boek prettig leest. 
In de korte bijlagen nog een begrippenverklaring, een 
overzicht van maten, gewichten en betaalmiddelen. Een 
aanrader, dit boek.(PZ)

Rick Warren, Gezond leven, volgens de richtlijnen van 
Daniël, 2014, Royal Jongbloed, ISBN 9789063536992, 
312 pag. € 19,95
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Piet Houtman, Op weg naar de nieuwe aarde, Vuurbaak, 
Barneveld, 2016, ISBN 9789055605170, 104 pag. € 9,90

Er verscheen een nieuwe uitgave 
bij ‘Vuurbaak’. Het is weer 

een deel in de reeks ‘Bijbelstudie-
uitgaven’. Het is geschreven door 
drs. Piet Houtman en heeft als titel: 
“Op weg naar de nieuwe aarde”. 
Het is deze keer geen studie over 
een bijbelboek maar een thema, 
zoals de titel al aangeeft. In 
zeven hoofdstukken behandelt hij 
gedeelten uit de bijbel van waaruit hij 
verbinding legt met ons onderweg 
zijn, we zijn vreemdelingen en gasten 
(bijwoners) hier op aarde. Maar wat 
betekent dit voor ons als kind van 
God, hier en nu?

Wij, die geloven in die toekomst. Neemt die verwachting 
wel een grote plaats in in ons leven van elke dag? Wat is de 
invloed van onze omgeving op dit toekomstbeeld? En wat als 
er bij ons angst leeft voor wereldcrises? Wie, en wat geeft ons 
steun en zekerheid en rust?

De schrijver behandelt gedeelten uit Open-
baring 21-22, Hebreeën 3-4-11, gelijkenissen 
uit Lucas 19, Psalm 37, Romeinen 8 en 1 Pe-
trus. Elk hoofdstuk begint met een inleiding 
en met aanwijzingen. Er zijn veel vragen 
in verwerkt die ons bij de voorbereiding en 
de bespreking kunnen dienen om samen 
verder te komen. De auteur zegt: “ Over 
de hoop op de eeuwige toekomst zeggen 
christenen vaak dat die ze voor hun leven nu 
‘inspireert’. Ik hoop dat de studie van deze 
bijbelgedeelten je niet alleen intenser bij die 
toekomst betrekt, maar dat die je ook in je 
dagelijks leven duidelijker gaat motiveren en 
richting gaat geven”.

Op weg naar de nieuwe aarde

Het thema is "Omgaan met verscheidenheid"
Het ochtendprogramma wordt ingevuld door Ds. Maarten 
van Loon met als onderwerp het M/V besluit, hoe nu verder 
in één kerk?
In het middagprogramma vertelt Ds. Maarten Boersema 
over jongvolwassen gelovigen, sámen in één kerk?
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en er is ont-
spanning.

Ook dit jaar is er een gezellige markt. Niet overmatig veel, 
zodat de eerste aanmeldingen ook de eersten zijn die ge-
plaatst worden. Vol = vol. Maximaal 2 tafels, samen 3 m. 

Als je iets wilt verkopen voor een kerkelijk of ander goed 
doel of heb je een eigen creatieve verkoop, dan kun je een 
stand reserveren voor 35,-. (Dit is inclusief een toegangs-
kaart voor 1 standhouder.) Geef bij aanmelding op wat je 
verkoopt, voor welk doel, 1 of 2 tafels en de naam (en e-
mailadres) van de contactpersoon. Opgeven voor 27 maart. 
Na sluitingsdatum krijg je meer informatie over de betaling 
en gang van zaken op de Bijbelstudiedag. 
Reserveren bij Marja den Ouden, Strielandsebeek 1, 
8033 DT Zwolle, e-mail: m.denouden@bijbelstudiebond.nl

Bijbelstudiedag 17 april 2018
in de Ontmoetingskerk te Haren, Groningen

BondIg
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In zIcht | Frits Tromp 
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Vasten
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Vasten is een werkwoord – best opmerkelijk dat je met vasten iets doét, 
omdat je eigenlijk iets nalaat. Met vasten laat je eten en drinken staan. 
Moslims doen dat eens per jaar een hele maand lang: tussen zonsopgang en 
zonsondergang zullen de islamieten niet eten, drinken, roken en onthouden 
ze zich van geslachtsgemeenschap. Zieken, zwangere vrouwen, militairen 
in oorlogstijd, jonge kinderen, reizigers zijn vrijgesteld van deze vasten-
verplichting. Het is een maand van zelfdiscipline, maar ook van een groeiend 
inlevingsvermogen in de armen en het respect in de medemens en God.

Ook in de Bijbel wordt gesproken 
over het vasten. Vaak in 

combinatie met een heilige activiteit, 
zoals met Grote Verzoendag. De 
profeet Daniël vastte met enige 
regelmaat. Jezus spreekt positief over 
het vasten, hoewel Hij kritisch is op 
de uitvoering. Vasten moet je niet 
doen om op te vallen. Nee, het is beter 
om dit in het verborgene te doen. De 
hemelse Vader, 'die in het verborgene 
ziet, zal je ervoor belonen' (Mat. 6: 
18). Dat vasten met eten en drinken 
te maken heeft, komt het mooist naar 
voren in het Engelse woord ‘Breakfast’. 
Tijdens het ontbijt verbreek (break) je 
het vasten (fast); immers, 's nachts 
eet en drink je niet, maar slaap je. 
Tegenwoordig is het onthouden 
van eten en drinken één van de vele 
vormen om te vasten. We vasten, vaak 
in de veertig dagen voorafgaand aan 
Pasen, waarbij we veel luxe laten staan. 
De weelde laten we links liggen en we 
beperken ons tot het noodzakelijke. 

We gaan niet meer onze tijd doden op 
Facebook. Communiceren doen we in 
'fysieke gesprekken' in plaats van sms 
of WhatsApp. Alcohol drinken we niet.
Ergo, we verdoen onze tijd niet meer 
aan gemak en overdaad. De tijdswinst 
die het ons oplevert, vullen we 
vervolgens in met meer tijd voor onder 
meer bijbellezen of gebed. We merken 
dat dit tijdelijke vasten ons veel meer 
oplevert, in geestelijk opzicht. En we 
houden ons voor om deze ervaringen 
vol te houden.

Maar volhouden doen we het niet. Na 
de afgesproken periode van vasten, 
vallen we terug in ons gewende 
leven van luxueuze hulp-, genots- en 
communicatiemiddelen. Misschien 
heeft dat te maken met de afgebakende 
periode: het is een overzichtelijke 
tijdspanne, waarna je het ascetische 
leven achter je kunt laten. Gemak dient 
de mens, immers.

Vasten komt in alle religies en 
levensovertuigingen voor, met 
verschillende redenen. Het heeft in 
vrijwel alle gevallen met zelfdiscipline 
te maken, los of dat een van God 
gegeven discipline betreft. Dat het een 
verhelderende fase is, daarover is elke 
deelnemer het wel eens.
Maar voor wie vast, doe het dan niet 
overdadig, doe hier niet te opzichtig 
over. Want dan pronk je met datgene 
wat je eigenlijk in het verborgene doet.
Vasten leert ons in alle opzichten deze 
les: matigheid en bescheidenheid siert 
de mens.

een groeiend inlevings-
vermogen in de armen 
en het respect in de 
medemens en God



In de bijbel lezen we dat met ‘in zak 
en as zitten’ diepe rouw en vasten 

werd aangeduid, twee verschillende 
zaken die vaak in een adem worden 
genoemd. Beide een uiting van 
verootmoediging en diepe wanhoop. 
Zie bijvoorbeeld in het boek Ester 
(Statenvertaling 1637):

"Als Mordechai wist al watter geschiet 
was, so verscheurde Mordechai sijne 
kleederen, ende hy trock eenen sack 
aen met assche … ... een groote rouwe 
onder de Ioden, met vasten, ende 
geween, ende misbaer: Vele lagen in 
sacken, ende assche." 

Het zakachtige rouwkleed, donker en 
ruw, had geen mouwen, maar gaten om 
de armen door te steken. De as kon ook 
stof zijn of zand.
In zak en as rouwen deed je over zaken 
van leven en dood. Dit in tegenstelling 
tot vandaag, nu ben je verdrietig of zie 
je het even niet meer zitten. Vervelend, 
maar er vallen geen doden bij.

Aswoensdag is een vastendag in de 
katholieke kerk aan het begin van 
de 40 dagentijd. De priester tekent 
met as een kruisje op het voorhoofd 
van de gelovige, terwijl hij zegt: 
‘Bedenkt mens dat gij stof zijt en tot 
stof zult wederkeren’. In de vroege 
middeleeuwen was dit ritueel alleen 
bestemd voor zondaars die officieel 
veroordeeld waren tot boete. Later werd 
het een algemeen gebruik toen men 
besefte dat iedereen schuldig staat voor 
God. 

Goed om je dat te realiseren; ook 
zonder askruisje!
Maar blijf niet in ontrouw en hoogmoed 
hangen. Loof God en getuig van zijn 
trouw,

dan zal Hij je klacht 
veranderen in een dans,
je rouwkleed wegnemen, 

je in vreugde hullen.
(zie Ps. 30: 12).

Riet Steenbergen-Busstra is 
hoofdredacteur van WegWijs, 
schrijven is haar hobby.

In zak en as
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De Joden
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Geen streep door je Joods zijn, maar 
dit juist onderstrepen. 
 
Jaloers gemaakt zoals de Joden 
de Bijbel lezen

De functie van de tempel werd 
overgenomen door studie en gebed

De catalogus van anti-Joodse 
beelden groeide uit tot bedreiging
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‘Niemand giet jonge wijn in oude 

leren zakken, want dan scheuren 

ze open en gaat de wijn verloren, 

net als de zakken zelf. Jonge wijn 

hoort in nieuwe zakken.’

Marcus 2: 22


