
 

 

2e vastenoverweging op 24 februari 2021 
Wat moeten we 40 dagen vasten? 

 
Net als vorige week nodig ik je uit om de volgende overweging te bestuderen in 
deze tweede vastenweek. 
 
Neem wat tijd voor jezelf; zoek een rustige plek, een comfortabele zithouding, 
zachte muziek indien nodig. Je kunt desgewenst een zogenaamd “vastendagboek” 
bijhouden. Je kunt een kaars aansteken. Het is helemaal aan jou hoe je deze 
overweging voor jezelf wilt gebruiken! 
 
De Nederlandse muziekgroep Bots zong het lied “Wat willen we drinken, zeven 
dagen lang, wat willen we drinken? Wat een dorst ". 
 
Ik zou deze titel willen veranderen in "Wat moeten we vasten - gedurende 40 dagen 
lang?" 
Omdat een meisje dat twee jaar geleden naar de eerste communie ging, tot de kern 
ervan kwam toen ze zei: we hebben een jaar gevast - wat moeten we nu vasten? 
 
Laten we hiervoor naar de bijbel kijken, want mensen hebben al sinds de oudheid 
gevast en erover nagedacht, en ze wilden dat God hun inspanningen waardeerde. 
In het boek Jesaja leren we dat God andere ideeën heeft over vasten dan we vaak 
denken. 
 
Daar vroegen de mensen van Israël zich af: “Waarom vasten wij en zie je het niet? 
Waarom hebben we ons vernederd en weet je het niet? " 
En God antwoordt: “Kijk, op uw vastendagen doet u zaken en laat u uw personeel 
werken. Kijk, je vast en er is ruzie en strijd en je slaat toe met brute kracht. Zoals je 
nu vast, zullen ze je stem hierboven niet horen. Is dat een vasten zoals ik het zou 
willen, een dag waarop mensen zich vernederen: als je je hoofd laat hangen, als je 
jezelf bedekt met zak en as? Noem je dit een vasten en een dag die de Heer 
behaagt? 
Is dat niet een vasten zoals ik het zou willen: de ketenen van onrecht losmaken, de 
koorden van het juk verwijderen, de onderdrukten bevrijden, elk juk breken? 
Betekent het niet om je brood te breken voor de hongerigen, om dakloze arme 
mensen in je huis te nemen, en als je een naakte man ziet, om hem te kleden en 
niet om je terug te trekken uit je familie? ”(Is 58: 3-7) 
 
Blijkbaar interesseert het God niet hoe we onszelf beperken, en van voedsel en 
andere genoegens afzien, maar hoe we onze medemensen behandelen! Wat heb je 
eraan als ik snoep of alcohol opgeef, maar mijn slechte humeur op de mensen om 
me heen loslaat? 
Is het niet veel belangrijker, zeker in deze tijd van de pandemie, om zelfverzekerd te 
blijven, samen te blijven, elkaar te helpen waar het nodig en mogelijk is? 



 

 

Laten we de komende week gebruiken om er niet alleen aan te denken, maar op 
deze manier het vasten in ons dagelijks leven op te nemen! Dan kunnen we 
meedoen met het lied van de groep Bots en zingen: 
 
En dat zal geen kwelling zijn 
We werken zeven dagen samen 
Ja, dat doen we samen, niet alleen 
 
Dan kan de frustratie ons niet langer tegenhouden 
We blijven bij elkaar, niemand vecht alleen 
We doen het samen, niet alleen. 
 
Een goede tweede vastenweek voor jou en jullie allemaal! 


