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Het is geweldig dat jij deze guide hebt gedownload! In deze guide vind
je informatie over bijbels vasten én praktische tips en vragen om zelf
ook te gaan vasten. Vasten is een waardevolle manier om God beter
te leren kennen. Daarnaast zijn er nog veel meer redenen, die we in
deze guide zullen bespreken.
God is een echte Creator. Dat kunnen we overal om ons heen zien,
maar dat mogen we ook persoonlijk elke keer weer ervaren. We
mogen elke dag leven putten uit het Woord. Tijdens het schrijven van
deze guide hebben we echt ervaren dat Gods Geest ons inspireerde
en ervoor heeft gezorgd dat de hoopvolle boodschap van God op
papier komt. 

Het is ons gebed en verlangen dat je door deze guide opgebouwd
wordt. En als je besluit om te gaan vasten, zien we samen met jou uit
naar hoe God zichzelf zal openbaren en zijn plan voor jouw leven
bekend zal maken.

Het leven met God is een afhankelijk, maar dankbaar leven. Wij
wensen jou zijn genade voor elke dag.

Ruth & Jacomien

V O O R W O O R D
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Op de middelbare school was er bij ons regelmatig een actie om te
vasten voor kinderen in armoede. Samen met klasgenoten 24 uur niet
eten en geld ophalen voor leeftijdsgenoten in een ander deel van de
wereld. Voor mijzelf, en veel andere pubers, een eerste kennismaking
met vasten. Misschien heb jij ook weleens meegedaan aan zo’n actie
of ben je op een andere manier in aanraking gekomen met vasten. Of
misschien heb je nog nooit gevast en wil je er graag meer over weten.
 
We beginnen bij de basis: wat is vasten eigenlijk? Volgens het online
woordenboek Van Dale is de definitie van vasten als volgt: ‘weinig of
niets eten en drinken, met name uit godsdienstige overwegingen’. 

Maar wat zijn die godsdienstige overwegingen dan? Waar en hoe
komt vasten in de Bijbel voor? 

In de Bijbel wordt voor vasten vaak het woord ‘nēsteuō’ gebruikt, wat
‘niet eten’ of ‘nuchter zijn’ betekent. Er wordt niet gesproken over
geen water drinken. De kern van bijbels vasten is dus vooral dat je niet
of minder eet. 

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament komt het onderwerp
vasten regelmatig ter sprake. 

In het Oude Testament wordt vasten gezien als een godsdienstig
ritueel. De eerste twee tekstgedeelten waar in het Oude Testament

W A T  I S  V A S T E N ?

O U D E  E N  N I E U W E  T E S T A M E N T
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over vasten wordt gesproken, vind je in Leviticus 16:29 en Numeri 29:7.
Hier worden de voorschriften voor de Grote Verzoendag (Jom
Kippoer), de tiende dag van de zevende maand, beschreven. Deze
dag stond vooral in het teken van verootmoediging [jezelf ootmoedig
(nederig en afhankelijk) opstellen ten opzichte van God] en
boetedoening. De Joden belijden hun zonden aan God en vieren de
vergeving die ze mogen ontvangen. Nadat zij de hele dag hebben
gevast, vieren ze aan het einde van de dag feest.

Later werd het in het jodendom ook een teken van vroomheid om
twee keer per week, op maandag en donderdag, te vasten. Het was
geen wet om dit te doen, maar het ontstond uit gewoonte. Vooral de
Farizeeën deden dit (lees maar in Lukas 18:12).

Ook waren er bijzondere situaties of moeilijke momenten waarin
vastendagen werden uitgeroepen: om te verootmoedigen voor God,
zonden te belijden en God om hulp en vergeving te smeken. Verderop
in deze guide kun je meer lezen over verschillende redenen waarom er
in de tijd van de Bijbel werd gevast en waarom jij dit zou kunnen doen.

In het Nieuwe Testament wordt ook beschreven dat gelovigen vasten.
We zien dit terug bij Jezus zelf, maar ook bij de gelovigen in het Nieuwe
Testament, zoals de apostelen in het bijbelboek Handelingen. Jezus
geeft in de Bergrede (Mattheüs 6:16) de instructie om in het
verborgene te vasten en met een opgewekt gezicht. ‘Dan zullen niet
de mensen het zien, maar dan zal de Vader in de hemel het zien.’ En
dat niet alleen: Hij zal je er openlijk voor belonen. 
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Hij geeft hiermee een belangrijke kernwaarde van het vasten aan: je
doet het niet voor de eer van mensen, maar vanuit een oprecht
verlangen om God te kennen. Hij zegt hiermee dat het vasten niet een
godsdienstig ritueel moet zijn wat erbij hoort en waardoor je in aanzien
stijgt bij de mensen, maar dat het een hartszaak is. Het gaat om de
‘waarom’ van het vasten. De Vader ziet je hart (wat in het verborgene
is) tijdens het vasten.

In deze context wordt ook wel gesproken over ‘bruiloftsvasten’. De
blijde boodschap van redding die Jezus brengt, geeft vreugde. Zolang
Jezus op aarde was, hoefden Zijn discipelen daarom niet te vasten.
Wanneer de Farizeeën Jezus het vuur na aan de schenen leggen en
vragen waarom Zijn discipelen niet vasten, antwoordt Jezus: “De
bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen
is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen
weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten.” (Mattheüs 9:15)

Het vasten krijgt dus een andere betekenis dan het eerder had voor de
joden. Jezus illustreert dit met het voorbeeld in Mattheüs 9:17: nieuwe
wijn doe je niet in oude, leren zakken. Nieuwe wijn zet uit omdat het
gaat gisten, waardoor oude zakken zouden barsten. De wijnzakken
waren namelijk gemaakt van dierenhuid en naarmate deze ouder werd,
werd deze minder elastisch. De wijn én de zakken zouden dan dus
verloren gaan. Wanneer je nieuwe wijn in nieuwe zakken doet, blijven
beide behouden.

Het Evangelie en de komst van Jezus is dus als nieuwe wijn, die ook in
nieuwe zakken moet. Zo moet het vasten dus op een andere, nieuwe
manier worden vormgegeven. Het wordt nu een vasten in verlangen
naar de wederkomst van Jezus. 
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Vasten wordt meestal gekoppeld aan de veertigdagentijd, als
voorbereiding op Pasen. De veertigdagentijd is een periode van
bezinning, met als doel om je relatie met God te verdiepen en het lijden
van Jezus te herdenken. 

In de vroege kerk werd ter voorbereiding op Pasen eerst enkele dagen
gevast, later de hele Stille Week en vanaf het eind van de derde eeuw
veertig dagen lang.

Het gebruik om veertig dagen te vasten is ontstaan omdat dit in de
Bijbel op meerdere manieren terugkomt. Denk aan het voorbeeld van
Mozes, die veertig dagen vastte op de berg Sinaï voordat hij de Tien
Geboden van God kreeg. 

Daarnaast trok het volk Israël onder leiding van Mozes veertig jaar lang
door de woestijn naar het Beloofde Land. 

Ook Jezus verbleef vóór Zijn bediening op aarde veertig dagen in de
woestijn om te vasten en te bidden. 

Het getal veertig is dus in de Bijbel steeds verbonden met
voorbereidingop iets nieuws, iets moois, iets vreugdevols. Denk daarbij
ook maar eens aan veertig weken zwangerschap, waarin een baby’tje
groeit in de baarmoeder en de ouders zich vol verwachting
voorbereiden op zijn of haar komst. 

V E E R T I G D A G E N T I J D
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In de veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen wordt niet op
zondagen gevast. Christenen vieren op zondag dat Jezus bij hen is. Dit
maakt de zondag een dag om te vieren en niet om te vasten. 

W E L K E  V O R M E N  V A N  V A S T E N  Z I J N  E R ?  

Er worden vaak drie vormen van vasten onderscheiden: gewoon
vasten, volkomen vasten en gedeeltelijk vasten.

‘Gewoon vasten’ is onthouding van voedsel, zoals wordt beschreven in
Lukas 4:2. We lezen hier dat Jezus niet at, niet dat hij niet dronk. Het
gaat hier dus alleen om het onthouden van voedsel, niet van vocht.
‘Volkomen vasten’ is het onthouden van voedsel én vocht.

Voorbeelden in de Bijbel zijn Paulus (Handelingen 9:9), die drie dagen
niet at noch dronk, en Esther die het volk oproept om drie dagen niet
te eten en te drinken (Esther 4:16).

Tot slot wordt er gesproken over ‘gedeeltelijk vasten’. Dit houdt in dat
er meer nadruk lag op beperking van eten en drinken, dan op algehele
onthouding. Denk hierbij aan Daniël en zijn vrienden, die brood, vlees en
wijn van de koning weigerden (Daniël 10:2-3), of aan Johannes de
Doper, die op een dieet van sprinkhanen en wilde honing leefde. 

Naast het vasten van eten en drinken spreekt Paulus bijvoorbeeld ook
over vasten van seksuele intimiteit. Lees maar eens in 1 Korinthe 7:5.
Dit wijst erop dat je, als je vast, er dus bewust voor kiest om jezelf te
onthouden van dagelijkse levensbehoeften en lichamelijk genot. 
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W A T  I S  V A S T E N  N I E T ?

Je hebt gelezen wat bijbels vasten is. Het is erop gericht om door
onthouding van eten meer op God gericht te zijn. Wellicht ook goed
om samen eens te kijken naar wat het dan níét is. 

Er wordt weleens gedacht dat vasten een mooie manier van afvallen
of diëten is. Als je er zo naar kijkt, is de hele essentie van vasten, het
gericht zijn op God, verdwenen. 

Daarnaast is vasten geen hongerstaking om God te manipuleren om
te doen wat wij willen of om onze gebeden te beantwoorden. 

Ook wanneer je niet eet, maar vervolgens de tijd dat je niet eet opvult
met allerlei dingen behalve bezig zijn met de dingen van God, ben je
niet echt aan het vasten. Het is juist de bedoeling dat je de tijd en
leegte die ontstaat door te vasten vult met tijd met God, om je zo aan
Hem toe te wijden en je meer en meer met Hem te verbinden.
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Zoals je hebt kunnen lezen in het vorige hoofdstuk is vasten hartstikke
Bijbels! Jezus zegt tegen zijn discipelen ‘als jullie vasten…’ (Mattheüs
6:16-18). In dezelfde bewoordingen heeft Hij het ook over het gebed:
‘als jullie bidden…’. Vasten is een bijbels principe en er staan
verschillende redenen in de Bijbel waarom we zouden kunnen vasten. 

Een van de simpelste en belangrijkste redenen om te vasten is
gehoorzaamheid. Ik denk dat God vasten heeft bedacht als iets
waardoor wij ons geestelijk kunnen oefenen en omdat Hij dit bedacht
heeft is het per definitie goed. Jezus zelf vastte op meerdere
momenten in Zijn leven. Denk bijvoorbeeld aan de 40 dagen in de
woestijn (Mattheüs 4:1-11). Ook Hij had het nodig om door het vasten
zich te richten op de Vader en Zijn wil voor Zijn leven. Vasten leert je
om je ‘vlees’, je lichaam, te negeren en je te richten op de Geest. Het
bedenken van de Geest is leven en vrede (Romeinen 8:6). 

Gehoorzaamheid hoort bij nederigheid. Het is jezelf onderwerpen aan
de hand van God en Zijn wil voor je leven zoeken. De Bijbel roept ons
verschillende keren op om onszelf te vernederen (1 Petrus 5:7, Jakobus
4:10). Het woord vernederen heeft voor ons misschien een wat
negatieve klank. We worden snel ongemakkelijk van dit woord. Ons
hele denken is erop gericht om onszelf te verhogen, dit is onze
natuurlijke drang. We willen altijd het beste zoeken voor onszelf en
vooral ook van alles laten weten wat we ervan vinden. Terwijl de Bijbel
ons juist oproept tot nederigheid. Vasten kan een concrete oefening
zijn om jezelf te vernederen, en bewust te worden van je positie: God
mag het voor het zeggen hebben in jouw leven.

W A A R O M  Z O U  J E  V A S T E N ?
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Voor het volk Israël was vasten een bekend fenomeen. Ze hadden hun
vaste vastendagen, maar we lezen in de Bijbel ook verschillende keren
dat er speciale vastendagen werden uitgeroepen voor specifieke
situaties. Daarnaast zien we bij het volk Israël dat ze het vasten niet op
de juiste manier gebruikten. Jesaja spreekt het volk namens God hierop
aan in Jesaja 58. Hij vertelt het volk over het vasten dat God verkiest en
waar Hij een belofte aan verbindt. In vers 6-7 kun je lezen wat Jesaja
hierover schrijft. De redenen die hij hier noemt zijn: boeien van
goddeloosheid losmaken, banden van het juk ontbinden, onderdrukten
vrij heen laten gaan en élk juk breken. Voor ons vandaag de dag zou
dit betekenen dat we vasten om onrecht aan het licht te brengen en
te verbreken. De belofte die God hierbij geeft is dat het licht door zal
breken als de dageraad, dat er herstel zal komen en dat God hulp zal
geven. Bevrijding, herstel en leiding zijn dus drie redenen waarom we
zouden kunnen vasten. Dit kan van toepassing zijn op ons persoonlijk
leven, maar het kan ook zijn dat je dit verlangt voor je familie, voor een
vriend of vriendin, voor de gemeente waar je lid van bent of voor een
volk wat God op je hart legt. 

Verder is bekering een belangrijke reden waarom we zouden kunnen
vasten. Joël spreekt hier heel duidelijk over in Joël 2. Hij roept het volk op
om zich te bekeren met hun hele hart, met vasten. Hij profeteert over
de dag van de Heere, die nabij is, en roept het volk op om een
vastentijd af te kondigen. Met als beweegreden dat de Heere genadig
en barmhartig is, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en hun daarom
niet om zal laten komen maar een zegen zal geven. Vasten voor
bekering zou voor jou persoonlijk kunnen, maar ook voor een heel volk
(zoals we bijvoorbeeld lezen in Jona 3) of een gemeente (zoals Paulus
in 2 Korinthe 11:26-33 schrijft).
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Bekering is iets wat volgt op verootmoediging en belijdenis van
zonden. Daniël doet dit in Daniël 9. Hij richt zich tot God om Hem te
zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as
(Daniël 9:3). In datzelfde hoofdstuk lezen we het gebed van Daniël
voor het volk, waarin hij belijdenis doet van de zonden en
ongerechtigheden van het volk, én een beroep doet op de
barmhartigheid van God. Vasten maakt je bewust afhankelijk van God.
Doordat je jezelf onderwerpt aan je ‘vleselijke verlangens’, dat
betekent datgene wat je graag wilt, ontstaat er een leegte. Iets wat je
normaal gesproken zou doen, dus bijvoorbeeld eten, ontzeg je jezelf.
Deze leegte gebruik je om jezelf te verootmoedigen voor God. Je bent
afhankelijk voor vervulling en verzadiging van wat Hij je geeft. De mens
zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond
van God komt (Mattheüs 4:4, Deuteronomium 8:3). 

Het vasten laat je beseffen dat je niet alleen voor je eten afhankelijk
bent van God, maar ook voor Zijn leiding en voorziening in je leven.
Zowel in het Nieuwe Testament als in het Oude Testament komen
we verschillende keren tegen dat er werd gevast voor een specifieke
nood of situatie. Denk bijvoorbeeld aan de reis die Ezra met het volk
Israël ging maken naar Jeruzalem. Voordat ze aan de reis begonnen
riep Ezra een vasten uit, bij de rivier Ahava, om zich te
verootmoedigen voor het aangezicht van God en om Hem om een
voorspoedige reis te vragen (Ezra 8:21).

Een ander voorbeeld is Esther. Zij moest namens het Joodse volk bij de
koning Ahosveros pleiten voor hun redding. Voordat ze naar de koning
gaat, vraagt ze het volk om drie dagen te vasten van eten en drinken.
Vasten kan voorbede kracht bij zetten en de redding van anderen
bewerken. 
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Dit zien we heel duidelijk bij de maanzieke jongen in Markus 9. De
discipelen konden de boze geest niet uitdrijven, en Jezus vertelt hun in
vers 29 waarom. Hij zegt: Dit soort kan nergens anders door uitgaan
dan door bidden én vasten (Markus 9:29). Jezus leert ons hier dat
genezing op geestelijk en lichamelijk gebied mogelijk is door bidden én
vasten. 

In het nieuwe testament komt vasten veel vaker terug. Onder andere
in Handelingen 13 wanneer de profeten Barnabas en Paulus uitzenden.
Nadat zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest: “Zonder
voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen
geroepen heb. Toen vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen
opgelegd hadden, lieten zij hen gaan.” (Handelingen 13: 2 en 3). Het
spreken van de Heilige Geest en zijn leiding ontvangen, kan een
specifieke reden zijn om te vasten. Tijdens het vasten reinig je niet
alleen je lichaam, maar ook geestelijk zuiver je jezelf en kun je
ontvankelijker zijn voor de Heilige Geest. Het is niet zo dat je per
definitie altijd iets van de Heilige Geest ontvangt als je vast, Hij is vrij in
hoe Hij hierin werkt. Maar je mag zeker uitkijken naar wat Hij door het
vasten heen wil doen.

Jezus beloofde de Heilige Geest als trooster te zenden toen Hij naar
de hemel voer. Het is de Heilige Geest die ons laat zien wie God is.
Alleen door de Geest in ons, kunnen we dagelijks met God leven. Het
is daarom belangrijk dat we leven door de Geest. Een van de dingen
die ons daarbij kan helpen is vasten. Jezus zegt in Markus 2 en Lukas 5
tegen Zijn discipelen dat ze zullen vasten als de Bruidegom van hen
weggenomen is (Markus 2:19 en Lukas 5:35). Vasten brengt je in
tegenwoordigheid van de Bruidegom. Zodat je steeds duidelijker gaat
zien wie Hij is en in ontzag en liefde voor Hem leeft.
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Je hebt verschillende redenen kunnen lezen waarom je zou kunnen
vasten. Misschien heeft het je aangemoedigd om zelf te gaan vasten.
Als dit zo is, wil ik je nog één bemoediging meegeven: Jezus zelf vast
met jou mee. Hij zei het tegen Zijn discipelen tijdens de laatste maaltijd:
Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok,
totdat het Koninkrijk van God gekomen is (Lukas 22:18). Jezus vast van
de wijn totdat Hij deze met ons (!) kan drinken in het Koninkrijk van
God. Hij vast als een teken van Zijn verlangen naar de vereniging met
allen die Hem lief zijn. Je bent niet alleen in het vasten. Hij staat naast je
en wil je talrijke vrede geven. 

B E L O F T E N  V O O R  H E T  V A S T E N

Vasten kan moeilijk en zwaar lijken. En dat is het vaak ook. Het is niet
gemakkelijk om je knorrende maag te negeren. En het is ook niet
prettig om geconfronteerd te worden met de leegte vanbinnen die je
onrustig kan maken. Toch roept Jezus op om niet te vasten met een
droevig gezicht. En dit zegt Hij niet zomaar. Hij weet wat de vrucht
van vasten is! Hij weet dat vasten tot vreugde en blijdschap leidt. Zo
zegt de HEERE van de legermachten: Het vasten in de vierde, het
vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende
maand, zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap
en tot vreugdevolle [letterlijk: goede] feestdagen. Heb dan de waarheid
en vrede lief! (Zacharia 8:19)

Vasten doet altijd iets. Soms voor ons nog verborgen, maar voor God
niet. Uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar
vergelden (Mattheüs 6:18).

16



W A T  D O E T  V A S T E N  M E T  J E ?

Vasten heeft zowel geestelijk als lichamelijk veel invloed op je
functioneren. Voedsel is uiteraard nodig om in leven te blijven, net als
lucht, water en slaap. Echter onder normale omstandigheden kan je
lichaam langere tijd zonder voedsel. Vaak wordt wel afgeraden om te
vasten door jonge kinderen en ouderen, en bij chronische ziekte en
zwangerschap. 

Het vasten brengt dus zowel lichamelijk als geestelijk een bepaalde
leegte met zich mee. Wees je daarvan bewust en bedenk goed hoe jij
deze leegte wil opvullen. Besteed de tijd die je normaal gesproken aan
eten (of datgene waar jij van vast) besteedt, met gebed, Bijbellezen,
aanbidding of maak een wandeling om te genieten van Gods
aanwezigheid in de schepping.
 Wanneer je vast, ben je ook geestelijk ‘leeg’ en daarmee kwetsbaar.
Zodra je God zoekt door te vasten, weet de boze je te vinden. Hij
doet er alles aan om je te laten twijfelen en om je te verleiden. Dat
hoeft niet heel groots te zijn, maar denk bijvoorbeeld maar aan een
collega op je werk die ‘toevallig’ je lievelingstaart trakteert als jij vast.

Leg de verleiding en twijfel bij God neer, vraag Hem om je standvastig
te laten zijn in het vasten en in het Hem zoeken. Vraag om
bescherming én vertrouw erop dat God die geeft!
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V A S T E N  I S  B I D D E N  M E T
L I C H A A M  E N  Z I E L .  H E T  V A S T E N
I S  D E  R O E P  V A N  H E T  L I C H A A M
N A A R  G O D ,  E E N  S C H R E E U W  U I T
D E  D I E P T E ,  U I T  D E  A F G R O N D ,
W A A R I N  W E  O N Z E  D I E P S T E
O N M A C H T  E N  K W E T S B A A R H E I D
E N  O N V E R V U L D H E I D  E R V A R E N ,
O M  O N S  G E H E E L  E N  A L  T E
L A T E N  V A L L E N  I N  D E  A F G R O N D
V A N  G O D .
A N S E L M  G R Ü N



De volgende 10 manieren van vasten bieden inspiratie voor jou om je
vastentijd vorm te geven. 

Het belangrijkste is dat je God vraagt om jou te leiden in het vasten.
Brengt Hij een specifieke nood in je gedachten waarvoor je mag
vasten? Of heb je een sterk verlangen om Hem beter te leren kennen?
Zoek je naar specifieke leiding voor iets in je leven? Breng het in gebed
bij God en vraag Hem om tot je te spreken in de vastentijd en Zichzelf
te openbaren.

Daarnaast is het van belang dat je voor jezelf bedenkt wat jou (veel)
tijd kost op een dag, of wat een gemakkelijke ‘opvuller’ is voor lege
momenten in je dag. Verder kun je bedenken wat je personal pleasure
is, wat je echt niet denkt te kunnen missen. Kies een van die dingen om
van te vasten, zodat je die tijd, aandacht en liefde kunt gebruiken voor
het vasten.

H O E  K U N  J E  V A S T E N ?
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Onthoud jezelf van voedsel voor bepaalde dagen of tijden
(dit kan op verschillende manieren, onderzoek wat voor jou
de beste manier is).
Verwijder je Instagram of Facebook app en vast voor
veertig dagen van sociale media.
Kijk minder of geen TV.
Kijk minder of geen series of programma’s op Netflix.
Koop geen (nieuwe) kleding voor een bepaalde periode.
Onthoud jezelf van een bepaalde luxe (bijvoorbeeld uit eten
gaan, koffie buiten de deur drinken, naar de kapper gaan,
o.i.d.)
Breng eens een dag in complete stilte door, dus vast van
‘praten’. 
Oefen jezelf om veertig dagen niet te roddelen of
negatief over anderen te praten.
Spreek met jezelf af dat je veertig dagen geen eten
weggooit. 
Probeer je veertig dagen geen zorgen te maken of te
piekeren (dit kan bijvoorbeeld door tijdens de
veertigdagentijd een boekje bij te houden waarin je elke
dag opschrijft waar je dankbaar voor bent).

1.
 
 

2.
 

3.
4.
5.
6.

 
 

7.
 

8.
 

9.
 

10.

1 0  M A N I E R E N  O M  T E  V A S T E N
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P R A K T I S C H E  V R A G E N  O M  T E  B E A N T W O O R D E N
V O O R D A T  J E  B E G I N T  M E T  V A S T E N

Waar wil je van vasten? 

Hoe wil je het vasten aanpakken? 

Waar kun je tegenaan lopen en hoe kun je daarmee omgaan?

Als je gaat vasten (van eten of iets anders), houd je tijd over. Waarmee
ga je die tijd concreet invullen? 
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Wil je misschien een goed doel steunen met het geld dat je uitspaart?
En welk doel dan?

Wil je alleen vasten of met anderen? Wie kun je vragen?

Als de vastentijd voorbij is, ga je het dan vieren? En zo ja, hoe? 

Maak ook een plannetje voor als je het moeilijk krijgt tijdens de
vastentijd. Bij wie kun je terecht voor steun? 



B I J B E L L E E S R O O S T E R  

Dit Bijbelleesrooster is voor de Stille Week, oftewel van Palmzondag
(dat is de zondag voor Pasen) t/m Tweede Paasdag.

D E  W E G  V A N  V E R N E D E R I N G  N A A R  V E R H O G I N G

P A L M Z O N D A G  -  J E Z U S  A L S  K O N I N G  V E R E E R D
Auteur: Alina Bikker-van Rijn
Lezen: Mattheüs 21:1-11

Daar komt Hij aan. Nu gaat het eindelijk gebeuren. Eindelijk zal er een
einde komen aan het regime van de Romeinen. Eindelijk zal de Messias
een rijk van vrede en gerechtigheid vestigen. Daar was Hij dan eindelijk.
Daar was hun langverwachte Koning! 

Als een rode loper wordt er van alle kanten kleding en palmtakken op
de straten van Jeruzalem gelegd. Een huldiging voor een Koning. Een
gebruikelijk eerbetoon bij een hoogwaardig bezoek. ‘Hosanna!,’ riepen
ze. ‘Hosanna, de zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam
van de Heere! Hosanna in de hoogste hemelen!’ Een paar dagen later
zal hun enthousiasme omslaan in woede en haat wanneer deze Koning
Jezus in hun ogen niet de Messias was waar zij op hadden gehoopt.
Een paar dagen later zouden ze ook luidkeels roepen. Maar dan iets
heel anders; ‘Kruisig Hem!’ Een paar dagen later zal Hij niet meer
worden behandeld als een koning, maar als een misdadiger. 

Jezus was niet de Messias zoals zij zich dat hadden voorgesteld. Want
Jezus kwam niet met paard en wagen Jeruzalem binnen. Hij kwam niet 
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met een enorm leger. Hij kwam niet met wapens en met geweld. Hij
kwam op een ezeltje de stad binnen waar Hij veroordeeld zou gaan
worden tot de dood. Jezus is een dienende Koning. Een nederige
Koning die vrede brengt voor alle volken. Eeuwige vrede. 

Nee, Jezus was niet de koning, de Messias, die zij hadden verwacht.
Maar Hij was wel de Koning die zij nodig hadden. De dienende Koning
die wij allemaal nodig hebben. 

‘Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te
worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor
velen.’ Mattheüs 20:28

Wat zijn jouw verwachtingen van Jezus? Denk hier vandaag eens wat
langer over na en schrijf ze op. Vertel eerlijk aan Jezus wat je van Hem
verwacht.

D O O R D E N K E R T J E
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M A A N D A G  -  E S T H E R  A L S  K O N I N G I N  G E K O Z E N

Auteur: Alina Bikker-van Rijn
Lezen: Esther 2:1-17

Het verhaal van Esther lijkt haast een sprookje. Een mooie jonge vrouw
die uiteindelijk koningin werd. Esther, de vrouw die werd gekozen
omdat ze zo natuurlijk mooi was, maar als we het daarbij houden doen
we haar tekort. Want zij is bovenal de vrouw die gekozen werd tot een
hoger doel. Een vrouw die uiteindelijk haar volk mocht redden.

Koning Ahasveros had zijn koningin Vasti weggestuurd (lees Esther 1)
en hij had hier toch wel spijt van. Maar ze kon niet meer terugkomen.
Daarom bedachten zijn hovelingen een plan: Verzamel de mooiste
vrouwen uit het land en laat de koning een nieuwe koningin kiezen.
Uiterlijke schoonheid was hierbij van cruciaal belang. 

Zo werd ook de mooie, joodse vrouw Esther opgemerkt. Ze werd
uitgekozen vanwege haar natuurlijke schoonheid en meegenomen naar
het koninklijke hof waar zij een schoonheidsbehandeling zou krijgen van
maar liefst 12 maanden voordat ze aan de koning gepresenteerd zou
worden. 

Het klinkt een beetje als een schoonheidswedstrijd. Maar vergis je niet,
er was geen sprake van vrijwillige keuze. En het was ook niet zo dat
de vrouwen die werden uitgekozen na de ‘wedstrijd’ weer terug naar
huis mocht gaan. Zij werden na één nacht met de koning
gedegradeerd tot bijvrouw, om daarna de rest van hun leven door te
brengen in de koninklijke harem. 
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Het is geen romantisch verhaal. Geen sprookje. En toch paste het in
Gods plan. Want de Koning van hemel en aarde had haar ook
uitgekozen. Maar om een hele andere reden. God koos haar uit om
Zijn volk op een hele bijzonder wijze te redden. Daarvoor werd zij
koningin. God wist precies wat Hij deed toen Esther gekroond werd
tot koningin. Zij zou uiteindelijk de redder worden van haar volk. Gods
reddingsplan overstijgt alles. Esthers verhaal eindigde niet toen de
kroon op haar hoofd werd gezet. Haar verhaal begon toen pas net.

Probeer je eens te verplaatsen in Esther. Hoe zou jij je gevoeld hebben
als je gekozen werd tot koningin van een machtige aardse koning? 

Probeer je daarna eens af te vragen hoe jij je zou voelen als de
hemelse Koning jou kiest om onderdeel te zijn van Zijn plan. Wat
betekent dit voor jou?

D O O R D E N K E R T J E
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D I N S D A G  -  H E T  W R E D E  P L A N  V A N  D E  H O G E  R A A D  

Auteur: Mandy Wittekoek-den Dekker
Lezen: Johannes 11:47-57

‘Dit kan toch zo niet langer? We kunnen die Man niet ongestoord zijn
gang laten gaan!’ 

‘Hij blijft maar wonderen verrichten. Steeds meer mensen volgen hem
op de voet en geloven Hem.’ 

‘Ja, en nu heeft Hij zelfs iemand uit de dood opgewekt die al vier dagen
in zijn graf lag. Vier!’

‘We moeten iets doen, voordat dit compleet uit de hand loopt.’ 

Dit kan zomaar één van de gesprekken zijn geweest die de Joodse
leiders voerden. Je voelt de spanning. De angst om de controle te
verliezen en posities kwijt te raken. Angst voor het onbekende. En de
boosheid die al een tijdje geleden wortel schoot en nu vrucht draagt.
Het is de Hoge Raad steeds duidelijker: die Jezus moet uit de weg
geruimd worden. 

Dit is, in de kern, wat Jezus met mensen doet. Waar wij zo zeker zijn
van hoe het moet gaan of hoort, brengt Hij een ander perspectief. En
dat wringt. Maakt ons angstig. Want wat als we loslaten wat voor ons
zo bekend is? Hoe weten jij en ik dan dat het goedkomt?

En dáár zit het hem in. Jezus vraagt om jouw vertrouwen. Om dwars
door je boosheid en angst heen te kijken en Hem te zien voor wie Hij 
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is. Wanneer alles binnenin je zich wil verzetten, vraagt Hij om een kans
om te laten zien dat Hij je vertrouwen waard is. 

Jezus kende de plannen van de Hoge Raad. Hij wist dat ze hem wilden
doden. En Hij wist ook dat dit uiteindelijk de wil van zijn Vader was. Hij
weerhield ze niet van hun boze plannen. Terwijl Hij hier alle recht toe
had. Er was géén kwaad in Hem te vinden. En toch liet Hij zich
gevangennemen. Omdat Hij wist Wie de uiteindelijke overwinning zou
behalen. 

D O O R D E N K E R T J E

Word jij weleens benadeeld omdat je gelovig bent? Hoe is dit voor
jou? Hoe kun je vandaag een voorbeeld nemen aan de bereidwilligheid
van Jezus om zich over te geven aan de wil van Zijn Vader?
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W O E N S D A G  -  H E T  W R E D E  P L A N  V A N  H A M A N

Auteur: Jacomien van Urk
Lezen: Esther 3:5-9, 4:1-3

We zouden wel even in het hoofd van Haman willen kruipen, om te
begrijpen waarom hij nou echt de Joden wilde vermoorden. Waardoor
werd hij gedreven? Was het jaloezie naar Mordechai? Wist hij dat
koningin Esther een Jood was? Wilde hij een staatsgreep doen? Of
werd hij gedreven door pure haat tegen de Joden?

Haman pakt de koning in met leugens en geld. De koning valt voor zijn
listige plan en stemt in. Haman wacht geen moment en zet zo snel
mogelijk iedereen in om door het hele land het bevel te laten klinken.
Wat een gedrevenheid gevoed uit de bron van haat en hoogmoed. 

Maar terwijl Haman zich laat drijven door haat en het lijkt alsof dit plan
kans van slagen heeft, gebeurt er iets in de hemel. De Bron van liefde
ziet Zijn volk en kent de plannen van het kwaad. Hij hoort het
jammeren van Zijn volk. Hij ziet dat ze vasten en wenen. En daar laat
Hij het zeker niet bij. God verheugt zich erop om Zichzelf te laten zien
door deze hele situatie heen. Om te laten zien dat Hij de Machtige is.
De duivel is geen gelijke partij voor God. God heeft geen gelijke. Hij is
de Machtige, Die spreekt en het is er, gebiedt en het staat er. 

Ervaar jij strijd in je leven? Dit kan op verschillende manieren zijn.
Misschien worstel je met depressieve gedachten, twijfel, angst of
vermoeidheid. Of misschien wacht je al jaren op een antwoord en wil
je het opgeven. Het kan lijken dat de duisternis overwint. Dat de
plannen van het kwaad de overhand krijgen. Maar niets is minder waar! 
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God is niet veranderd. Hij is nog steeds de Alfa en de Omega. Hij laat
nooit los wat Zijn hand begon. Hij kan alles en geen plan is onmogelijk
voor Hem (Job 42:2). Je mag vandaag op Gods reddende macht
vertrouwen.

D O O R D E N K E R T J E

Hoe kun jij vandaag vertrouwen op God? Maak bijvoorbeeld een
mooie wallpaper voor op je telefoon met de tekst: Geen plan is
onmogelijk voor U. Zet deze op je toegangsscherm, zodat je er elke
keer aan herinnerd wordt.
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D O N D E R D A G  -  E S T H E R  A L S  M I D D E L A A R  G E K O Z E N  

Auteur: Jacomien van Urk
Lezen: Esther 4:4-17   

Misschien ken je de quote ‘you are born for a time as this’. Deze zin
komt uit het boek Esther. Mordechai zegt het tegen haar wanneer ze
de eerste keer geweigerd heeft om naar de koning te gaan om
genade te vragen voor het volk. Mordechai wijst Esther op haar
roeping om het volk te redden van de ondergang en de
reddingsoperatie uit te voeren. 

Esther staat voor de enorme opdracht om zich niet te laten leiden
door de angst voor de dood, maar door het vertrouwen dat God
uitredding zal geven. Het vraagt moed, toewijding en
geloofsvertrouwen. Ze geeft Mordechai duidelijke instructies: het hele
volk moet drie dagen lang vasten (niet eten en drinken). Dit intense
vasten van de Joden en van haarzelf met haar meisjes moet haar
ontmoeting met de koning voorbereiden, want zij is zich goed bewust
van de mogelijke gevolgen. Het is een zware en risicovolle
onderneming, waarbij zij de steun van de hele Joodse gemeenschap
nodig heeft.

Esther geeft in zelfopoffering wat ze kan geven. Ze zegt het: ‘Als ik
dan omkom, dan kom ik om.’ (Esther 4:16). Haar optreden leert ons
volkomen afhankelijkheid van God en het belang van gebed, vasten en
voorbede door anderen. 

Ook jij komt in je leven voor grote of kleine beslissende momenten te
staan. Je mag daarin kiezen voor toewijding aan Gods plan. Hij geeft 
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moed om tot de juiste beslissingen te komen in gehoorzaamheid aan
Zijn Woord. 

D O O R D E N K E R T J E

Sta jij op dit moment voor een beslissend moment in je leven? Hoe kun
je hierin een voorbeeld nemen aan Esther? 
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V R I J D A G  -  J E Z U S  A L S  M I D D E L A A R  G E K O Z E N  

Auteur: Ruth Toes- van Beek
Lezen: Johannes 19:1-30

Niet alleen Esther was ‘born for a time like this’. Ook Jezus had een
roeping. En niet zomaar één. Waar in de situatie van Esther misschien
ook iemand anders op had kunnen komen voor de Joden, is Jezus de
Enige die Zijn taak volmaakt kon uitvoeren. De Enige die kon lijden en
sterven om zo de zonden van de hele wereld te dragen en daarmee
als middelaar op te treden tussen zondige mensen en God de Vader.

Met Zijn sterven gaf Jezus Zijn leven als offer aan God. Daarmee nam
Hij al onze zonden weg. Jezus is hiermee niet alleen een ‘bemiddelaar’
tussen God en ons mensen, maar Hij stond er ook garant voor dat het
verbond tussen God en de mensen werd uitgevoerd. 

In dit bijbelgedeelte lezen we dat Jezus wéét dat Zijn werk nu klaar was
(Johannes 19:28). Johannes benadrukt meerdere keren in zijn beschrijving
van het lijdensverhaal dat Jezus het wíst. Jezus ondergaat het niet
willoos, maar vrijwillig. Het initiatief ligt bij Jezus, niet bij zijn vijanden. Hij
kiest ervoor om te lijden. 

Voordat Hij sterft, spreekt Jezus zijn laatste woorden: ‘Het is
volbracht.’ In de grondtekst staat het woord tetelestai, wat betekent:
tot een einde komen, tot vervulling komen. Jezus’ roeping op aarde is
tot een einde gekomen en vervuld. 
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Esther had een roeping. Jezus had een roeping. Ook jij hebt een
roeping: dat je op de plek waar jij woont, werkt, aanwezig bent. God
de Vader wil jou daarbij helpen en daarvoor toerusten.

D O O R D E N K E R T J E

Waar heeft God jou geroepen? Welke invloed mag jij hebben? Bedenk
dat vandaag eens en vul deze zin aan: ‘Ik ben geroepen om […]’ 
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E E R S T E  P A A S D A G  -  J E Z U S '  O V E R W I N N I N G

Auteur: Ruth Toes- van Beek
Lezen: Lukas 24:1-12

Het is zondagochtend vroeg. Meerdere vrouwen, onder wie Maria van
Magdala, Maria (de moeder van Jakobus en Jozef), Johanna en Salome
(de moeder van de zonen van Zebedeüs), snellen naar het graf. Hier
zijn ze getuige van het eerste teken van Jezus’ opstanding: de
weggerolde steen voor het graf. Ze hebben nog niet in de gaten dat
Jezus is opgestaan. Twijfel en onzekerheid maken zich van hen
meester.

Dan staan er plots twee engelen bij hen. Ze benoemen wat er is
gebeurd: ‘Jezus is hier niet, Hij is opgewekt!’ (Lukas 24:6) Hier wordt het
Griekse woord egeirō voor ‘opgewekt’ gebruikt, wat duidt op een
verandering van een lagere naar een hogere positie. Jezus is vernederd
door Zijn dood, maar daar is het niet bij gebleven. Hij is opgewekt uit
de dood. Hij leeft. Wat een verhoging! 

Door Jezus’ verhoging herstelt onze relatie met God. We mogen
weten dat wij, waar we ook doorheen gaan in ons leven, en zelfs als
we sterven, een belofte hebben van overwinning. Overwinning van de
dood. Eeuwig léven. Als ons aardse bestaan ten einde komt, krijgen we
van God een nieuw, verheerlijkt lichaam. Een woning in de hemel, waar
Jezus plaats voor ons heeft bereid (2 Korinthe 5:1; Johannes 14:2-3). 

De reactie van de discipelen is in de eerste instantie vol ongeloof. En
jij? Hoe reageer jij op het nieuws van Jezus’ opstanding en Zijn
overwinning op de dood? 
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D O O R D E N K E R T J E

Door de opstanding van Jezus hebben wij hoop op eeuwig leven. Hoe
werkt deze hoop vandaag door in jouw leven? 
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T W E E D E  P A A S D A G  -  E S T H E R S  O V E R W I N N I N G   

Auteur: Jacomien van Urk                    
Lezen: Esther 7:1-10

Esther is in gehoorzaamheid en afhankelijkheid van de Koning van Israël
op audiëntie gegaan bij koning Ahasveros. Hij, die met haar was, is
groter dan hij die tegen haar was. Esther vond genade in de ogen van
de koning, maar meer nog in de ogen van de Koning der koningen. Ze
ging niet alleen. De God van Israël was haar Helper. 

Koning Ahasveros hoort haar vraag en haar verzoek: ‘Het leven van
mijzelf en het leven van mijn volk’ (Esther 7:3). Hij willigt haar verzoek in,
met als gevolg dat Haman aan de galg belandt. De galg die hij zelf had
laten oprichten voor Mordechai. God laat de zonde niet ongestraft.
Haat, onbeteugelde trots en eerzucht leiden voor Haman tot
vernedering en uiteindelijk tot de ondergang. 

Het plan van de boze is verijdeld en God heeft het Joodse volk
gespaard. Het is zoals Jozef zei tegen zijn broers: ‘Jullie hadden kwaad
tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te
doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven houden’
(Genesis 50:20). Gods macht is werkzaam tegen alle vijandelijke
machten in. Dit gebeurt onzichtbaar, maar voor wie er oog voor heeft,
is dit zeker merkbaar! Ook jij mag jezelf, en je familie, vrienden, en aan
wie je nu denkt, hoopvol toevertrouwen aan de beschermende leiding
van de Almachtige. 

De daad van vertrouwen van Esther heeft de geschiedenis van het
Joodse volk voorgoed veranderd. Zij riskeerde haar leven om haar volk 
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te redden. En uit dit volk kwam de grote Redder, de Messias. Hij
riskeerde niet alleen Zijn leven, maar gaf Zijn leven. Niet alleen voor het
Joodse volk, maar voor de hele wereld. Hij stond weer op uit de dood,
en troont nu aan de rechterhand van Zijn Vader om daar als
Overwinnaar voor ons te pleiten. 

D O O R D E N K E R T J E

God keert alles om in het verhaal van Esther en het Joodse volk,
waardoor Zijn macht zichtbaar wordt. Wat betekent Gods macht voor
jou? 
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Geweldig dat je deze guide hebt gelezen! We hopen dat het je veel
heeft geleerd en gebracht.

Bij Zij Lacht willen we vaker gratis content ontwikkelen, zodat we
zoveel mogelijk vrouwen kunnen bereiken om hen aan te moedigen om
hun geloof te leren leven en anderen inspireren om hetzelfde te doen. 

Omdat er veel tijd en werk in het ontwikkelen van mooie producten zit,
willen we je vragen om erover na te denken om ons een eenmalige gift
te geven om ons werk te ondersteunen.

Je kunt Zij Lacht ook structureel met €5 in de maand steunen. Je krijgt
dan ook maandelijks een uitgebreide Bijbelstudie die jou helpt om
dieper het Woord in te duiken. 

Bouw je mee? Geweldig!

N A W O O R D
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Eenmalige donatie
(bepaal zelf het bedrag!)

Bekijk het membership

Wil je liever handmatig een gift overmaken?
IBAN: NL70 INGB 0007 7180 20 

ten name van Zij Lacht, onder vermelding van 'Gift'



We willen vrouwen helpen ontdekken wie zij zijn in Christus. We
geloven dat het belangrijk is om je identiteit uit Hem te halen, door
jezelf door Zijn ogen te zien en van jezelf te leren houden. We geloven
dat je vanuit die basis een verschil kunt maken in de wereld om je heen,
gewoon in het dagelijkse leven met de mensen met wie je het leven
deelt. Bij Zij Lacht onderwijzen we vrouwen op die drie fronten: binnen,
boven en buiten. 

Iedere ochtend om 06.00 uur sharp vind je op onze website een korte,
Bijbelse overdenking. Om jou te inspireren en te bemoedigen. Elke
overdenking wordt afgesloten met een 'aan de slag': een gerichte
opdracht om verder te lezen, ergens over na te denken of om actie te
ondernemen. 

Naast de overdenkingen doen we met Zij Lacht nog veel meer voor
je. Zo geven we geregeld een leesplan uit en organiseren we
evenementen en kloosterweekenden. 

We zien je graag snel - online én offline!

O V E R  Z I J  L A C H T
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