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Dominicus Gent 
Viering van 26 februari 2012 

 

Over vasten, in zijn vele betekenissen... 
 

 
 
 
Vasten als springlevend oud woord  
 
We horen en gebruiken en zingen in een viering veel hele oude woorden: genade, 
vrede, zegening, schepping, verlossing... Maar wat betekent zegening, wat betekent 
vrede, wat betekent gedenken? Soms is het goed die woorden een beetje af te stoffen, 
in het licht te houden, dat we de rijkdom aan betekenissen beter beseffen. 
 
Bij het begin van de vasten wilden we even stilstaan bij dat oude woord vasten.  
Althans, ik dacht dat het een oud woord was. Maar toen ik begon op te zoeken, bleek 
al vlug dat het een springlevend oud woord is!   Zelfs eentje dat modieuze trekjes 
begint te krijgen. 
 
Ik zet even op een rijtje welke vormen van vasten ik allemaal vond. 
 

- Er is vasten zoals alle religieuze tradities die kennen, al zo lang: als een vorm 

van bezinning, als een letterlijk lichamelijke vorm van inker, door je tijdelijk 
te onthouden van eten en drinken. Die bezinning kan vooraf gaan aan 
belangrijke beslissingen, zoals Jezus vastte voor zijn openbaar leven, of het 
vasten van de apostelen voor ze in Handelingen aan het hunne begonnen. Of 
als bezinning op je eigen leven. Of als bezinnend leven tout court, eentje waar 
de klemtoon ligt op de niet-materiële, diep-spirituele kant van het leven. Denk 
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aan de monniken die nooit vlees eten en grote soberheid als een levenshouding 
onderhouden. Uit alles blijkt dat vasten bijna altijd een eigen persoonlijke 
keuze is. Er blijkt in de bijbel maar één joods vastengebod te zijn, namelijk het 
vasten en bidden op de grote verzoendag.  

- Er is vasten zoals de mensende katholieke traditie die voorstaat: als 

boetedoening. Solidair met Jezus die voor ons stierf, moesten we vasten en 
verstervingen doen, zoals dat toen genoemd werd. Later heeft men daarvan 
gemaakt versterving uit solidariteit tegen de ongelijke verdeling van 
rijkdommen in deze wereld. Maar de essentie van boete blijft. 

- In tijden van grote nood was er vroeger soms een echte gezamenlijke 

boetevasten. Bijvoorbeeld bij dreigende oorlog, of pest, of natuurrampen. 
Dan werd er niet gewerkt, maar samen gebeden en gevast. De kleine vastende 
mens was dan wel niet de oorzaak van de ramp, maar het kon toch geen kwaad 
zelf toch ook al een beetje boete te doen. 

- Een tweede variant van vasten als middel om iets te bekomen, is 

hongerstaking. Hier staat de boete niet meer centraal, vasten is hier echt een 
strijdmiddel geworden. Een dramatisch strijdmiddel, soms, omdat er soms de 
dood op volgt. 

- Er is vasten als rouw. Treffen we vaak aan in de bijbel. David vast als hij het 
bericht krijgt dat de Filistijnen Saul en zijn leger hebben verpletterd. Of hij 
vast als het hoort dat het kind dat uit zijn overspel is verwekt, zal sterven.  

- Er is vasten uit eergevoel. Ik vast tweemaal per week, zegt de farizeeër in 
Lucas 18. Applaus voor de man. Hij is echt goed bezig. 

- Er is vasten voor de gezondheid. Soms omdat het echt nodig is: om te diëten 
bijvoorbeeld, of als voorbereiding op een chirurgische ingreep of een 
onderzoek. Soms ook als reinigingskuur. Ik kreeg onlangs nog een aanbod in 
mijn mailbox dat de komende lente een ideaal moment was om een 
zuiveringskuur met sappen te volgen. 

- In die zin neigt het moderne vasten soms naar mode. Vandaag is er daarvan 
een mooi voorbeeld dat steeds meer succes kent: al duizenden mensen hebben 
zich geëngageerd om 40 dagen geen, of minder vlees te eten... Het meest 
onnozele voorbeeld trof ik aan in een citaat van Herr Seele, een van die 
mensen die de weg weten naar het televisiescherm: die had zich voorgenomen 
om 40 dagen geen voorverpakt voedsel meer te eten...  

(In de inbreng, later in de viering,  verduidelijkt iemand dat “voorverpakt” hier staat 
voor de weigering om nog voorverpakt te leven, zoals ons van alle kanten opgedrongen 
wordt, maar om zelfstandig en creatief het eigen leven weer te veroveren...) 

- Natuurlijk past geen vlees eten misschien ook in een ander, bewuster soort 
vasten: zorg dragen voor een wereld die kreunt onder zijn eigen verspilling en 
gewicht. Minder belastend voedsel eten is de aarde minder belasten. Een soort 

low impact vasten... 

- En dan spreek ik nog niet over al die mensen die gedwongen moeten vasten, 
om economische redenen: niet alleen op platteland of krottenwijken ver van 
hier, maar toch ook hier rondom ons, waar een moeder alleen met haar 
kinderen vaak de maand niet meer rond krijgt. Maar dit is geen vasten meer, 
geen vrije keuze, die is onrechtvaardige verdeling van grote rijkdommen... 
Echte vasten moet daartegen protesteren. Blijven protesteren. Want slechts het 
brood dat wij te eten gaven, zal ons verzadigen..., zoals het lied klinkt dat we 
straks zullen zingen,  zodat het luider klinkt dan onze stem van kleine mens.   
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Maar eerste luisteren we naar andere oude woorden, uit de profeet Jesaja: Jes 58, 3-9 
 

3 Jullie zeggen: 
Waarom zouden we vasten? 
Hij ziet het toch niet! 
Waarom onszelf kwellen? 
Hij schenkt er toch geen aandacht aan! 
Maar ik zeg: 
Op vastendagen ben je uit op winst, 
je jaagt je arbeiders op. 
  
4 Je vasten ontaardt in ruzie en onenigheid, 
loopt uit op handgemeen. 
Als je zo vast, 
dringt je gebed niet tot mij door. 
  
5 Jezelf kwellen, 
het hoofd laten hangen als een riet, 
in boetekleren op de grond zitten, 
noemen jullie dat vasten? 
Alsof ik zoiets zou willen, 
alsof ik daarin genoegen heb! 
 
  
6 Nee, als jullie vasten, vast dan zo: 
maak de strakke banden los, 
verwijder het knellende juk, 
laat slaven in vrijheid gaan, 
bestrijd elke vorm van onderdrukking. 
  
7 Deel je brood met wie honger lijdt, 
haal armen en daklozen in huis, 
geef kleren aan wie naakt is, 
onttrek je niet aan de zorg voor je naaste. 
  
8 Dan zul je stralen als de morgenzon. 
Bij ziekte zul je snel herstellen. 
Je goede werken zullen voor je uitgaan, 
en ik zal je dekken in de rug 
met al mijn majesteit. 
  
9 Als je roept, geef ik antwoord; 
schreeuw je om hulp, ik ben er. 
Maak een eind aan onderdrukking, 
aan beschuldigingen en lasterpraat. 
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Enkele gedachten bij het vasten 
 
De Chinezen waren en zijn wellicht nog altijd slimme mensen. Toen één van hen 
duizenden jaren geleden op één of ander slagveld de stoffelijke resten van 

uiteengevallen en de kop ingeslagen krijgers bestudeerde, viel hem de gelijkenis op 
tussen de vorm van de hersenen en die van de dikke darm. Dat bracht hem tot de 
onvermijdelijke conclusie dat die twee met elkaar te maken moesten hebben. Later is 
om net dezelfde reden gesteld dat bloemkool eten bijzonder goed is voor de hersenen, 
wegens de gelijkenis in vorm. Voorwaar een gratis tip voor hen die deelnemen aan de 
vleesloze dagen. 
 
Terug naar onze Chinees. Hij concludeerde uit zijn bevindingen dat de darmen 

bewust vrijmaken er dus ook voor zou zorgen dat de geest vrij wordt en men dus 
helderder kan denken. Vasten om de zaken in een juist perspectief te zien. Dat lijkt 
me een interessant uitgangspunt en ik wil dus kort op zoek gaan naar wat dit voor ons 
zou kunnen betekenen.  
 

Door bewust te gaan vasten of met andere woorden, door een tijd lang bewust geen 
gebruik meer te maken van dingen die je heel normaal of zelfs noodzakelijk vindt, zou 
je in de eerste plaats op het spoor kunnen komen of dat wel zo is, of die bepaalde 
zaken er wel eigenlijk toe doen, hoe gemakkelijk je zonder kan, het kaf van het koren 
scheiden, zeg maar. Je hebt ook al een beetje die ervaring met onbewuste momenten 
van vasten: als je bijvoorbeeld na een paar weken op reis geweest te zijn, de tv terug 
aanzet, besef je dat je die al die tijd eigenlijk niet gemist hebt, zelfs niet je favoriete 
feuilleton of de onophoudelijke nieuwsstroom die je onmisbaar dacht. Of nog: als je 
een tijdje ziek bent, dan besef je pas goed hoe waardevol een goede gezondheid is. Je 
leert dus te zien wat je mist, maar ook de gradatie waarmee je iets mist. Hoe groter 
het gemis aanvoelt, des te meer is je gehechtheid of misschien zelfs je verslaving aan 
iets. Hoe groter het gemis, hoe groter ook je gebondenheid, des te groter ook je 
onvrijheid, want je denkt niet zonder te kunnen. Dat stelt de dingen duidelijk. Dat 
stelt de dingen scherp. 
 
Dat vasten bestaat in vele vormen en gradaties, illustreerde Guido al, ik zou echter 
terug willen keren naar onze Chinees en zijn lege darmen.  
 
De meest basale en essentiële vorm van vasten is om onszelf voedsel en drank te 
ontzeggen gedurende een bepaalde periode, zoals nu nog bijvoorbeeld moslims dat 
tijdens de ramadan doen. We brengen zo vasten terug tot op het niveau van de 
primaire behoeften. Verder gaan dan dat, kan bijna niet. We moeten nu eenmaal eten 
en drinken om in leven te blijven. 
 
Het fysieke, lichamelijke aspect van vasten is in die zin belangrijk omdat het een 

vorm van gelijkheid nastreeft: arm en rijk, zij die niets hebben en zij die alles in 
overvloed hebben, kunnen op dezelfde manier vasten. Er is geen competitie of 
opschepperij mee gemoeid: niets van, zie eens hoe goed ik wel kan vasten, ik kan 
meer of beter of langer dan jij. Neen, iedereen gelijk. Dat schept tegelijk ook de kans 
om een nieuw soort verbondenheid te creëren: al vastend ervaar ik immers een beetje 
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hoe het is iedere dag nauwelijks te eten te hebben, om dorst te hebben. Ik kan me een 
beetje proberen inleven in hoe het dag in dag uit moet zijn voor iemand die niets 
heeft. Het leert me opnieuw meer begrip te krijgen voor de anderen, voor zij die het 
met veel minder moeten doen, omdat ik een beetje lotgenoot word. Zoals een Griekse 
vrouw die kleren kwam afgeven voor landgenoten die niets meer hebben, het in het 
Tv-journaal zei: “nu we allemaal armer worden, moeten we meer solidair worden”. 

Je vasten moet niet alleen een persoonlijke maar ook een maatschappelijke 
relevantie hebben. Dat hoorden we ook vertellen in de Bijbeltekst uit het boek Jesaja 
die we beluisterden. Vasten wordt in één adem genoemd met het doen van 
gerechtigheid, beschreven in zinsneden die we herkennen uit de Bergrede die Jezus 
uitsprak. 
 

Dit solidair aspect vind ik in zekere mate ook terug in de actie “40 dagen zonder 
vlees”, omdat de eraan gekoppelde doelstelling een ecologische inslag heeft: door een 
tijd lang geen vlees te eten, een symbolische daad, want niemand zal er honger voor 
moeten lijden, door een tijd lang vlees te mijden, verminderen we onze impact op het 
verbruik van energie en water en op de productie van afvalstoffen. Die ecologische 
zorg is in essentie ook een sociale bekommernis, omdat vooral de mensen in derde 
wereld landen negatief geconfronteerd worden met de gevolgen van onze rijke 
levensstijl. We mogen hopen dat de deelnemers het in min of meerdere mate langer 
dan 40 dagen uithouden en dat de actie een meer permanent karakter krijgt. 
  
Want dat is ook de bedoeling van vasten, zou onze Chinees zeggen: dat je helderder 
gaat nadenken en probeert uit te maken wat nodig is om te leven, waar het echt op 
aankomt en dat je je ontdoet van ballast. Geen gladde weg, geen korte bevlieging, 

maar een ervaring waar je als een ander mens uitkomt. 
 
Daarbij kan je oefenen in twee fundamentele basishoudingen. Een eerste is die van 

het verlangen. Door gericht te vasten, creëer je een leegte die je verlangt op te 
vullen, maar niet onmiddellijk. Een schaars kostbaar goed in deze wereld van instant 
bevrediging en een cultuur die voorschrijft dat je alles moet hebben. Als het verlangen 
wegvalt, verschuift alles. En dat verlangen moet soms ook verlangen kunnen blijven, 
zonder dat er misschien ooit een invulling komt. Verlangen, waarbij je opnieuw leert 
uitkijken, wachten, verwachten, waarbij je op weg gaat naar misschien ooit.  
 
Een tweede basishouding hangt ermee samen: het inzicht kan groeien dat in essentie, 
alles, dat waar het om draait, je gegeven is. Door dingen bewust te bannen, kan je 

hernieuwd en duidelijker respect krijgen voor wat er wel is, dankbaar zijn en 
worden voor alles wat je zomaar gegeven wordt, voor het leven zelf.  
 
Vasten om een heldere geest te krijgen, ons uit te nodigen tot hernieuwde solidariteit, 
om verlangen en dankbaarheid te cultiveren, een mens zou gaan geloven dat het ooit 
Pasen kan worden.  
 
Een mens is dorst en honger, een mens is leven van verlangen. Zingen we dit uit in 
het lied van schaarste en overvloed... 
  

Tafelgebed 
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Dank voor de inbreng.  
Al die inbrengen, elke week hier vooraan, zijn in elk geval geen vasten, maar een 
gedeelde rijkdom, rijkdom voor geest en hart, rijkdom aan levenservaring, aan 
gedreven hoop en overtuiging. 
Maar dat is nu net de betekenis van wat we hier vieren: dat, gedeeld, het leven groter 
en sterker is. Dat, gedeeld, genade mogelijk is, vrede mogelijk is. Vasten is dan 
misschien: ruimte maken voor dat delen... 
  
Vreemd is ook dat dit delen willen onttrekken aan tijd en ruimte. 
Hoe wij hier iemand herdenken wiens leven tweeduizend jaar geleden ophield.  
Dat wij durven kaarsjes ontsteken voor onze lieve doden, en onze verbondenheid 
uitspreken met hen. 
Dat wij ons verbonden willen weten met de mensen van onze gemeenschap die hier 
vandaag niet zijn, met de mensen van de buurt, van het ziekenhuis hier rechtover, 
met de mensen aan wie niemand denkt. 
Dat wij ons verbonden weten met wie op deze wereld vandaag hetzelfde ritueel van 
verbondenheid zal herhalen. 
 
Gezegend, Gij. 
Met brood en wijn legt Gij het leven 
in onze handen, dat het vrucht mag dragen. 
Hier rond vormen wij gemeenschap. 
Gezegend, Gij. 
Gij hebt mensen voor elkaar geschapen 
om elkaar lief te hebben, om voor elkaar te zorgen, om bij elkaar te zijn. 
Gij hebt ze tijd van leven gegeven 
tijd van onbezonnenheid, tijd van loutering,  
de lange weg die we moeten gaan,  
met onze dromen, met onze grenzen. 
 
Maar dat we hem niet alleen moeten gaan. 
Dat we ons leven kunnen krijgen en weggeven aan elkaar. 
Dat er mensen zijn die blijven opkomen voor de minsten, 
optrekken met wie veracht is in de ogen van de wereld, 
meezwerven tot het uiterste, soms over de grens, 
en niet ten onder gaan. 
Met hen voor ogen 
komen wij op het spoor van Eén 
die levens uit hun schaduw viste, 
die overeind bleef tot het laatst, 
Jezus, godsmens, broeder. 
Zo doodnatuurlijk als hij had geleefd 
brak hij, de laatste keer aan tafel, brood 
en zei toen onverwacht: 
‘dit is mijn lichaam voor u’ 
 
en toen liet  hij een beker drinken en zei 
‘dit is mijn bloed, het nieuw verband’ 
 
 
   


