
 

 

Overweging voor de vastentijd 
 
De vastentijd is voor veel mensen een tijd om zich te onthouden - voornamelijk van 
snoep, alcohol en dergelijke. Misschien kunnen we deze vastenperiode ook 
gebruiken om “groter” te denken, om ons leven in zijn geheel te onderzoeken. 
Een keer per week vind je hier op onze homepage en op Facebook / Instagram een 
spirituele overweging. 
 
Neem wat tijd voor jezelf met deze overweging; zoek een rustige plek, een 
comfortabele zitpositie, rustige muziek indien nodig. U kunt desgewenst een 
zogenaamd “vastendagboek” bijhouden. U kunt een kaars aansteken. Het is 
helemaal aan jou hoe je deze overdenkingen voor jezelf wilt inzetten! 
 
Met het oog op het verblijf in de woestijn en de verzoekingen van Jezus, kunnen we 
ons door de Heilige Geest laten leiden en nadenken over drie dimensies van ons 
leven aan het begin van deze vasten: 
 

Houvast - houding - gedrag 
 
Ten eerste is er de vraag naar het houvast in mijn leven. 
Waar vind ik mijn houvast in het leven? Is het mijn familie, mijn vrienden en 
collega's? Is het mijn werk? Is het god? 
Hoe vorm ik mijn relaties? In welke intensiteit en oprechtheid? 
Wat is belangrijk voor mij in mijn relaties? Ben ik een steun voor andere mensen? 
 
De tweede dimensie is mijn houding. 
Wat is mijn basishouding die mijn spreken en handelen bepaalt? 
Ben ik oprecht, genereus, ontspannen of agressief, ontevreden, koppig? Ben ik 
afhankelijk van mijn humeur? (Na een jaar onder Corona-omstandigheden zou dat 
niet zo gek zijn!) 
Hoe bepaal ik of het goed met me gaat of niet? 
 
Ten derde kan ik mijn gedrag wat nader bekijken. 
Wat beïnvloedt mijn gedrag? Maak ik mijn gedrag uitsluitend afhankelijk van 
sympathie of antipathie? 
Welke verwachtingen heb ik van mezelf met betrekking tot mijn gedrag ten opzichte 
van mezelf, anderen en God? 
 
De veertigdagentijd is een goede gelegenheid om het houvast, de houding en 
gedrag van ons leven te onderzoeken. 
 
 
 
 
 



 

 

Als gebedsinspiratie voor de bovenstaande termen, nodig ik je uit om te bidden / 
mediteren over Psalm 63: 
 
God, u bent mijn God, u zoek ik, 
naar u smacht mijn ziel, 
naar u hunkert mijn lichaam 
in een dor en dorstig land, zonder water. 
In het heiligdom heb ik u gezien, 
uw macht en majesteit aanschouwd. 
Uw liefde is meer dan het leven, 
mijn lippen zingen uw lof. 
U wil ik prijzen, mijn leven lang, 
roepend uw naam, de handen geheven. 
Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, 
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven. 
Liggend op mijn bed denk ik aan u, 
wakend in de nacht prevel ik uw naam. 
U bent altijd mijn hulp geweest, 
ik juichte in de schaduw van uw vleugels. 
Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel, 
uw rechterhand houdt mij vast. 
Laat verzinken in de diepten der aarde 
wie mij naar het leven staan, 
laat ten prooi vallen aan de jakhalzen, 
wie mij uitleveren aan het zwaard. 
Maar de koning zal zich verheugen in God, 
wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig - 
leugenaars wordt de mond gesnoerd. 


