


24. Hoor je als 
christen te VASTEN?



“Vasten is je onthouden van voedsel voor een geestelijk 
doel. Vasten is meer dan alleen het tijdelijk afzien van 
al het begeerlijke eten en/of drinken. Maar het is een 

manier om je voor God te vernederen. 

Vasten is een duidelijke daad van onze kant om "ons 
vlees" met zijn begeerten te negeren en anderen de 
helpende hand te reiken. Het is de gelegenheid om 
"nee" te zeggen tegen het deel van onze natuur dat 
zegt: "ik", "mij", en "op mijn manier" en "Ja" tegen 

Gods manier.”

Wat is vasten?



Verschillende soorten vasten:

- Gedeeltelijk vasten: Specifieke voeding niet nemen (Daniel 1:12, 10:2-3)
- Normaal vasten: Geen eten, wel drinken (Mattheus 4:1-2)
- Volledig vasten: Geen eten, geen drinken (Handelingen 9:9, Esther 4:15-16)
- Vasten van andere dingen dan voeding 

Verschillende periodes van vasten:

- Vasten duurde 1 dag (2 Samuel 1:12; 3:35, Nehemia 9:1, Jeremia 36:6, Daniël 18:24)
- Vasten duurde 3 dagen (Esther 4:16, Handelingen 9:9) 
- Vasten duurde 7 dagen (1 Samuel 31:13, 2 Samuël 12:16-23)
- Vasten duurde 14 dagen (Handelingen 27:33-34)
- Vasten duurde 21 dagen (Daniël .10:3-13)
- Vasten duurde 40 dagen (Deuterinomium 9:9, 1 Koningen 19:8, Mattheüs 4:2)



En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, 
zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun 

gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als 
zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al 

hebben. 

Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw 
gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt 
als u vast, maar door uw Vader, Die in het verborgene 
is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in 

het openbaar vergelden. 
Mattheüs 6:16-18 HSV

Jezus wil dat je oprecht vast zonder de eer van mensen, dan zal God je belonen!



Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: 
Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen 
niet? Jezus zei tegen hen: 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.

 Ook zet niemand een lap niet-gekrompen stof op een oud 
bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het 

bovenkleed af, en er ontstaat een ergere scheur. Ook doet men geen 
nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de 

wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet 
nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden.                                                                   

Mattheüs 9:14-17 HSV

“Vasten is toch alleen voor mensen die leefde onder het oude testament?”

De meest gehoorde argumenten tegen het vasten



Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld 
bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de 
wereld leeft, bepalingen opleggen als : Pak niet, proef niet 

en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het 
gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en 

leringen van de mensen. 

Deze dingen hebben wel een schijn reden van wijsheid, 
door eigenwillige godsdienst en nederigheid, en verachting 

van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en 
dienen tot verzadiging van het vlees.

Kolossenzen 2:20-23 HSV

“Is het vasten geen ingevoerd gebod volgens de leringen van mensen?”



Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te 
onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft 

voor de gelovigen en voor hen die de waarheid 
hebben leren kennen, om onder dankzegging 

aanvaard te worden. 

Want alles wat God geschapen heeft, is goed en 
niets is verwerpelijk, wanneer het onder 

dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt 
geheiligd door het Woord van God en door het 

gebed.                                                                                                                                                               
1 Timotheüs 4:3-5 HSV



terwijl zij zeggen: Waarom vasten wij, als U het toch niet 
ziet, waarom kwellen wij onze ziel, als U het toch niet 
weet? Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en 
beult u al uw arbeiders af. Zie, u vast om te twisten en 
ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. 

Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de 
hoogte. Zou dit het vasten zijn dat Ik verkies: dat de mens 
zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt 
als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt 

u dat vasten en een dag die de HEERE welgevallig is? 

“Is vasten niet gewoon goed zijn voor mensen?”



Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de 
boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de 

banden van het juk ontbindt, dat u de 
onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk 

breekt? 

Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie 
hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een 
thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem 

kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed 
niet verbergt?                                                                                                                                  

Jesaja 58:3-7 HSV



De eerste Adam kwam ten val door het eten, maar de laatste Adam (Jezus) 
overwon door vasten!

Als Jezus sprak over vasten, zei Hij niet: ‘als je vast…’, maar 
‘wanneer je vast…’, en plaatste daarmee de praktijk van het 
vasten op één lijn met geven aan de armen en aan gebed. 
(Mattheüs 6:1-15)

1. - Wanneer u dan een liefdegave geeft..... (Mattheüs 6:2)
2. - En wanneer u bid........ (Mattheüs 6:5)
3. - En wanneer u vast.......(Mattheüs 6:15)

1. Omdat het een opdracht van Jezus is!

De 8 redenen waarom elke christen zou moeten vasten!



2. Om je te vernederen voor God, wie zichzelf vernedert zal door God 
verhoogt worden

De mensen van Ninevé geloofden in God. Zij 
riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden 
aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. 

Jona 3:5 HSV

En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd 
worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal 

verhoogd worden. 
Mattheüs 23:12 HSV



3. Om het onderscheid te kunnen maken tussen “Vlees & Geest”

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte 
van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de 
Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover 
elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de 

Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk 
overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, 
vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, 

onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, 
dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u 

voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen 
doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

Galaten 5:16-21 HSV



De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van 
Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en 

begeerten gekruisigd.     
Galaten 5:17-24 HSV

De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij 
dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het 
licht aandoen. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste 

wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, 
niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en 
afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en 

verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.
Romeinen 13:12 - 14 HSV



Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel 
lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan 
zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd 

deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een 
vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een 

onvergankelijke te ontvangen.

Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó 
met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik 

oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het 
dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen 

gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.                                                                     
1 Korinthe 9:24 - 27 HSV



4. Voor je lichamelijke gezondheid, door je lichaam (tempel van Gods 
Geest) te reinigen

Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een 
mens doet, is buiten het lichaam, maar wie 

hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van 
de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt 
ontvangen , en dat u niet van uzelf bent? U bent 

immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in 
uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

1 Korinthe 6:18-20 HSV



5. Voor genezing en bevrijding

En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor 
Hem op de knieën viel en zei: Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is 

maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls 
in het water. En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem 

niet genezen. Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, 
hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier 

bij Mij. En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was 
vanaf dat moment genezen. 

Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren : 
Waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen: Vanwege uw 

ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, 
u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, 

en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door 
bidden en vasten.

 Mattheüs 17:14-21 HSV



6. Voor een geestelijke opwekking in een kerk/gemeente

De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt, de 
granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom, alle 
bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord, 

geweken van de mensenkinderen. Omgord u en bedrijf rouw, 
priesters, weeklaag, dienaren van het altaar. 

Kom, overnacht in rouwgewaden, dienaren van mijn God, 
want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van uw God 
onthouden. Kondig een vasten tijd af, roep een bijzondere 
samenkomst bijeen, verzamel de oudsten en alle inwoners 
van het land in het huis van de HEERE , uw God, en roep tot 

de HEERE.                                                                             
Joël 1:12-14 HSV



Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw 
hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En 

scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE , uw God, 
want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan 

goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet 
zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen 

achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de 
HEERE , uw God. 

Blaas de bazuin in Sion, kondig een vasten tijd af, roep een 
bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de 

gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen 
en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, 

de bruid uit haar slaapkamer.                                                                                                                                                            
Joël 2:12-16 HSV



7. Om leiding/bescherming te zoeken voor ons leven en van anderen

Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons 
te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God en om 
Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor 

onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen, want ik 
schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters 

te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. 

We hadden immers tegen de koning gezegd: De hand van 
onze God is ten goede over al wie Hem zoeken, maar Zijn 

kracht en Zijn toorn is over al wie Hem verlaten. Wij vastten 
en verzochten onze God hierom, en Hij liet Zich door ons 

verbidden. 
Ezra 8:21-23 HSV



8. Omdat je meer verlangt om de wil van God te doen dan naar eten

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, 
zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem 
zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het 

water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water 
dat opwelt tot in het eeuwige leven.

Johannes 4:13-14 HSV

En intussen vroegen de discipelen Hem: Rabbi, eet toch iets . Maar 
Hij zei tegen hen: Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. 
De discipelen dan zeiden tegen elkaar: Iemand heeft Hem toch niet 
te eten gebracht? Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil 

doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.                                                                                                                                                                  
Johannes 4:31-34 HSV



Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo 
schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar 

God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan 
om voor Gods aangezicht te verschijnen?                                                                                                                    

Psalm 42:2-3 HSV

Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. 
O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; 
mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in 

een land, dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik U in het 
heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid 

gezien.                                                         
Psalm 63:1 - 3 HSV
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