
Thema: Vasten alleen is niet genoeg

Lied 211

AANROEPING
Eeuwige God,
Luisteren willen we naar uw woorden van vrede.
Breng ons tot leven, dan juichen we voor u.
Toon ons toch uw liefde.

Daarom roepen wij:
Wees ons nabij.
g.      Want onze hulp is…

INKEER (PSALM 130: 2-5)
Eeuwige God,
Luister aandachtig naar ons.
Heer, als u acht slaat op onze fouten,
kan niemand zich meer staande houden.
Maar u weet te vergeven,
daarom hebben we ontzag voor u.
We stellen onze hoop op u,
we vertrouwen op uw bevrijdend woord.
Daarom stel ons in uw ruimte.
g.      Eeuwige God wees ons genadig.

KYRIE (PSALM 112: 3 EN 4)
Eeuwige, God,
Voor wie u trouw zijn, bent u een licht in het duister.
U bent vol mededogen, goedgunstig en rechtvaardig.
U wilt met uw wereld zijn, die u nodig heeft:
daarom bidden wij
g.      Kyrie
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Inleidende bijbellezing Jesaja 58: 1-10
Vasten alleen is niet genoeg
Volk van Israël, de Heer zegt tegen jullie:2 ‘Jullie denken dat jullie goed leven en trouw aan mij 
zijn. Net zo trouw als andere volken aan hun goden zijn.
Jullie zeggen dat jullie mij elke dag vragen wat ik wil. Jullie zeggen dat jullie mijn regels willen 
volgen. Jullie zeggen dat  jullie graag dicht bij mij willen zijn!3 En jullie zeggen ook: ‘Waarom ziet 
u niet dat we vasten? Waarom merkt u het niet als we ophouden met eten en drinken?’
Maar wat doen jullie op  de dagen dat jullie vasten? Jullie gaan gewoon door met jullie eigen handel. 
Jullie dwingen de arbeiders om hard te werken,4 en jullie maken ruzie. Jullie gebruiken zelfs geweld 
en jullie vechten met elkaar!
Als jullie je zo blijven gedragen, luister ik niet naar jullie. Want dat is niet de goede manier om te 
vasten.5 En ik wil ook niet dat jullie jezelf pijn doen, en alleen maar huilen en rouwen. Dat is niet de 
goede manier om mij te dienen.

De mensen moeten voor elkaar zorgen
6 Nee, ik wil dat het heel anders gaat! Jullie moeten niet  alleen vasten, jullie moeten meer doen. 
Bevrijd mensen die gevangen zitten, maak hun boeien los. Laat alle slaven vrij. Zorg dat niemand 
meer onderdrukt wordt. 7 Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek 
in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen!
8 Als je dat doet, dan zul je echt gelukkig zijn. Je zult lijken op  de zon die stralend opkomt in de 
ochtend. Volk van Israël, als jullie zo leven, zal het snel beter met jullie gaan. En met mijn macht 
zal ik jullie overal beschermen. 9 Als jullie mij roepen, zal ik antwoord geven. Als jullie mij om 
hulp vragen, dan kom ik jullie helpen.

Help andere mensen
Zorg dat niemand meer onderdrukt  wordt. Beschuldig mensen niet te snel, vertel geen slechte 
dingen over een ander.10 Als iemand honger heeft, geef hem dan te eten. Geef hem net zo veel als je 
zelf eet. En geef aan de armen alles wat ze nodig hebben.
Als jullie dat doen, dan zullen jullie gelukkig zijn. Jullie zullen lijken op  licht dat in het donker 
schijnt. Overal waar het donker is, zorgen jullie voor stralend licht.

Lied 838: 1 en 2

Mat 4: 1-11
De duivel wil Jezus laten zondigen
41 De Geest bracht Jezus naar de woestijn. Daar zou de duivel proberen om Jezus te laten zondigen. 
2 Veertig dagen en nachten was Jezus in de woestijn zonder iets te eten. Hij had erge honger 
gekregen.
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3 Toen kwam de duivel naar hem toe en zei: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze 
stenen in brood moeten veranderen!’ 4 Maar Jezus antwoordde: ‘In de heilige boeken staat: «Alleen 
van brood kan een mens niet leven. Maar hij leeft van elk woord dat God spreekt.»’
5 Toen nam de duivel Jezus mee naar Jeruzalem. Hij zette hem op het dak van de tempel, 6 en hij 
zei: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Spring dan naar beneden! Want in de heilige boeken staat: 
«God geeft  zijn engelen de opdracht om je op te vangen. Je zult  je voet niet stoten tegen een 
steen.»’ 7 Maar Jezus zei: ‘In de heilige boeken staat ook dit: «Je mag de Heer, je God, niet uitdagen 
om zijn macht te bewijzen.»’
8 Daarna nam de duivel Jezus mee naar een heel hoge berg. Hij liet hem alle machtige koninkrijken 
van de wereld zien, 9 en hij zei: ‘Ik geef jou al die koninkrijken. Maar dan moet jij voor mij knielen 
en mij eren.’
10 Maar Jezus zei: ‘Ga weg, Satan. In de heilige boeken staat: «Kniel alleen voor de Heer, je God, 
en vereer alleen hem.»’
11 Toen ging de duivel weg, en meteen kwamen er engelen om voor Jezus te zorgen.

Lied 538

Preek
Het zal geen verrassing zijn, gemeente, als ik u zeg, dat ik niet direct veel heb met de vastentijd. 
Vasten is niet  mijn sterkste punt. Hoewel ik hilarisch natuurlijk altijd wel wil zeggen, dat ik in de 
veertigdagen tijd afzie van roken of het  drinken van alcohol. Velen van u zullen weten dat ik dat 
buiten de 40 dagen tijd toch al niet doe, u begrijpt, ik streef erg naar heiligheid.

Vanmorgen een preek in de volgende drie delen:

In drie delen:
1. Vasten, wat moeten we ermee
2. Enige exegetische beschouwingen
3. Geloven zonder gemakkelijke zekerheden

Vasten is in veel geloven een belangrijk onderdeel van het religieuze leven. Het jodendom kent zijn 
vastendagen, met als bekendste voorbeeld de Grote Verzoendag. De islam kent zijn vastenmaand, 
de ramadan. Een hele maand geen eten en drinken tussen zonsopgang en zonsondergang. Dan 
tenslotte de rooms-katholieke traditie, waarin het vasten van oudsher een belangrijke rol had. Op 
bijzondere dagen, elke vrijdag, maar ook in de periode tussen Aswoensdag en Pasen, werd 
onthouding betracht. Sobere maaltijden. Geen vlees, wel vis. Natuurlijk kon het wel zo zijn, dat op 
die vastendagen de mooiste en duurste vissen op  tafel verschenen. Maar goed, zo zit de mens nu 
eenmaal in elkaar.
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In alle religies was vasten een belangrijke manier om jezelf te richten op het hogere. Het loslaten 
van de aardse geneugten zou mensen dichter bij de hemel kunnen brengen. Honger naar aardse 
goederen zou omgezet kunnen worden in honger naar God.
Het protestantisme en de vrijzinnigheid in het bijzonder heeft hier nooit veel mee gehad. Het deed 
vaak teveel denk aan de werkheiligheid die de suggestie kon wekken, dat jezelf de hemel kon 
verdienen door je aan regeltjes te houden. Werkheiligheid leek snel op schijnheiligheid. En zo oud 
als het vasten is, zo oud is ook de kritiek erop. Denk aan de woorden van Jesaja. Met vasten bereik 
je niets bij God. Het ware vasten is niet vroom stilzitten, maar is iets doen voor je mede mens.

Overigens is zo'n lange vastentijd in de weken voor Pasen voor vrijzinnigen inhoudelijk misschien 
ook wel lastig. Het legt een heel ander accent in de theologie en in het geloof dan we gewoon zijn te 
doen. Wat bedoel ik? 

Voor orthodoxe vormen van christendom ligt de nadruk op  Goede Vrijdag en Pasen. Het 
plaatsvervangend lijden en sterven van Christus heeft het heil dichtbij de mensen gebracht. Zonder 
het offer van Jezus zouden wij niet bij God kunnen komen. De kern van de gereformeerde 
geloofsleer bestond tenslotte in drie delen: ellende, verlossing en dankbaarheid. Veertig dagen 
vasten past daar prachtig bij. Pas na lange ellende, volgt de verlossing en tenslotte de dankbaarheid.

In wezen is dat een vrij sombere manier van geloven, die niet zo goed bij ons lijkt te passen. We 
willen best aannemen dat niet alles in het leven goed gaat, maar om nu alles te zien als zonde, waar 
verlossing voor nodig is. Dat ligt ons niet zo.

In beginsel kijken we positief naar het leven. We zijn verwonderd over wat we hebben gekregen. 
We proberen ons best te doen. En we geloven dat we ook best een eindje in die richting komen, als 
we het maar doen.

Misschien zit hier wel een basaal vrijzinnig probleem bij het vasten. Vraagt vasten niet om een 
problematiseren van het alledaagse, gewone leven? Betekent willen vasten, dat je niet tevreden bent 
over het leven van alle dag? Heb je dagelijks bekering nodig om tot het goede te komen, of zou je 
ook in het leven van alle dag het goede op  het spoor kunnen komen, als we maar goed kijken: met 
open ogen en open oren, zoals we zo vaak zingen aan het einde van de diensten.

Met verwondering kijk ik naar vrijzinnigen die dezer dagen een wereldverzaking zoeken die 
normaliter helemaal niet bij hen past. Het bijzondere van vrijzinnigen is dat zij positief in de wereld 
staan. Geloof en wereld zijn voor hen vaak geen tegenstelling. Juist in de dingen van de wereld, in 
de samenleving, de cultuur en de wetenschap, komen zij de zin van het bestaan op het spoor. Niet 
alleen in de heilige boeken van toen.
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Mag ik in uw midden bekennen dat ik een van de weinige predikanten ben, die nog nooit aan een 
kloosterweekend heeft meegedaan? Ik ben daar veel te protestants voor. Jezelf terugtrekken uit de 
wereld om God in de stilte te dienen, vind ik helemaal niks. Werken aan Gods Koninkrijk doe je in 
de wereld van alle dag. Gewoon in je werk en in je vrije tijd. Als je je daarvoor in de stilte moet 
terugtrekken, is er iets mis met je leven van alle dag. Begrijp me goed, ik gun ieder zijn of haar 
inspiratie op gezette tijden en op afgezonderde plaatsen, maar hou ook een pleidooi voor het 
dagelijks leven als plek om God en inspiratie te ontmoeten. Zo kon Calvijn zeggen, dat een bakker 
in zijn werk de hoogste roeping kon vervullen en zo kon werken aan Gods Koninkrijk. Daarvoor 
hoef je niet 24 uur in de kerk te zitten. 

Ik kom bij het tweede deel van mijn preek. Het bijzondere verhaal dat we hebben gelezen over 
de verzoeking van Jezus. In het Evangelie volgt het verhaal direct op het verhaal van de doop  van 
Jezus. Jezus wordt in de Jordaan gedoopt door Johannes. Een bijzonder moment. Direct na de doop 
volgt het moment waarop  Gods Geest als een duif neerdaalt. Jij bent mijn geliefde zoon, klinkt er 
uit de hemel. Het is alsof Jezus op dit  moment zijn roeping uit de hemel krijgt. Nu weet  ie het zeker. 
Nu moet ie aan het werk. En het verhaal over de verzoeking in de woestijn volgt dan direct.

Opvallend is hoe de Heilige Geest direct een centrale rol heeft. Het is de duivel die Jezus verzoekt, 
maar het is de Heilige Geest die Jezus in handen van de duivel speelt. Het is de Geest  die hem als 
het ware wil uittesten. Daar ligt het initiatief.

Veertig dagen en nachten vasten. Veertig dagen en nachten in de woestijn. Voor de lezer een 
herinnering aan de uittocht. Nadat het volk weinig vertrouwen had betoond, moest het veertig jaar 
lang beproefd worden. Pas toen kon men verder.
Grappig vind ik de constatering van de schrijver dat Jezus na die tijd honger had. Wie durft te 
beweren dat de bijbel geen humor kent!

Dan volgen er drie beproevingen. Het gaat om drie zeer herkenbare verleidingen die Jezus worden 
voorgehouden: eten, onkwetsbaarheid en macht. De duivel laat een groot  psychologisch inzicht 
zien. Want ten diepste willen we dit  natuurlijk allemaal: bevrediging van directe verlangens, 
onkwetsbaarheid en macht. De schrijver vertelt het prachtig. Aan de hand van bijbelteksten wordt 
de verleiding geschetst. 

Het zijn allemaal zaken die een beetje Zoon van God zou moeten kunnen realiseren. Van stenen 
broden maken, moet toch niet moeilijk zijn, als je de verhalen van de wonderbare spijzigingen kent. 
Jezus antwoordt spitsvondig: de mens leeft niet alleen van brood. Maar ook de duivel is scherp: 
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spring toch naar beneden. Engelen zullen je op handen dragen. Maar ook hier volgt een mooi 
antwoord: je moet God niet verzoeken.
De laatste verzoeking is ook een universele. Wie macht wil hebben in deze wereld, moet zijn 
handen vuil maken. Als je doet naar de manieren van de wereld, dan kom je heel ver. Buig je voor 
die verleiding, dan kom je ver. Ik zal de voorbeelden uit de wereldliteratuur of de cinematografie 
niet aanhalen. Die kent u zelf wel. Maar het is universeel. 

Het antwoord laat zien waar de prioriteiten van Jezus liggen. Aanbid alleen de Heer. De duivel 
vertrekt en blijkt geen greep te hebben op Jezus.

Het bijzondere van het verhaal is dat de duivel zo gelijk heeft. In alles klopt toch wat hij zegt: zou 
Jezus geen brood kunnen maken van stenen, zou Jezus niet uiteindelijk gedragen worden, zou hij 
niet de Heer der wereld worden.

Maar het is allemaal te gemakkelijk, zoals de duivel het schetst. En in het  gemakkelijke zit de ware 
verleiding.

En daarmee kom ik bij mijn derde en laatste gedeelte van de preek: geloven zonder al te 
gemakkelijke zekerheden.

Voor mijn gevoel ligt daar de essentie van de boodschap  voor vandaag. Het is de diepste verleiding 
van elk geloof. Namelijk de al te gemakkelijke zekerheid.

Ik gun een iedereen zijn geloofszekerheid die bergen verzet, maar ik ben hem in het  alledaagse 
leven niet vaak tegengekomen. Voor gelovigen is het leven zeker niet gemakkelijker dan voor niet-
gelovigen. Voor Jezus niet, voor zijn navolgers niet. Niemand krijgt het leven cadeau. Geloven is 
geen garantie dat alles goed gaat. Ons overkomt tenminste even veel ellende als andere mensen. 
Wie dacht door te geloven veilig af te zijn, komt van een koude kermis thuis. Dan zit het leven vol 
teleurstellingen en verdrietigheden. De allergrootste verleiding van geloven is denken dat we 
daarvoor gespaard zullen worden.

Wie van ons kent niet het gevoel het eigenlijk onrechtvaardig te vinden als onheil ons treft? Dat 
hadden we toch niet verdiend. Dat had het Opperwezen toch beter voor ons kunnen regelen?

Waar geloof bestaat niet  bij mooi weer als alles goed gaat, maar is standhouden wanneer het 
moeilijk wordt. Wanneer angst en ellende, ziekte en dood, verdriet op onze deur kloppen.
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Geloof is dan vasthouden. Niet door stil maar, wacht maar, te zingen, maar door met elkaar houvast 
te zoeken en te weten dat dingen ondanks alles zullen goed komen. Geloven is en blijft je als de 
Baron Von Münchhausen aan je eigen haren uit het moeras te trekken. En pas achteraf weet je dat 
anderen je hielpen. Dat het misschien God was, die je toch nog vast hield. Achteraf. Onverwachts 
en onvermoed. 

Zelfs het leven van Jezus verliep op die manier. Geen leven lang steunen op ren stem uit de hemel, 
maar zoeken en zuchten door een bestaan heen.

In de liederen van vandaag zingen we en hebben we gezongen van die dubbelheid. Van 
onontkoombare duisternis, die ons allen overkomt. Van tochten door de woestijn die wij allemaal te 
maken hebben. Van verdriet  en onzekerheid. Van angst, doem en teleurstelling. Maar tegelijkertijd 
telkens opnieuw de twijfelende zekerheid dat er ook iets is, wat ons blijft dragen. Van geroepen zijn, 
van er mogen zijn, van verder kunnen.

Van iets dat ons zomaar overkomt, waar we niets aan kunnen of hoeven te doen.
Van er mogen zijn in het licht van Hem die alles en ook ons gemaakt heeft.

Daar hoeven we niet iets speciaals voor te doen. We hoeven niet te vasten of ons te onthouden. We 
mogen zelfs nog steeds elke dag achter Facebook zitten. We hoeven ons niets te ontzeggen. We 
mogen er zijn, zoals we zijn. Alleen moeten we het ons gunnen om er af en toe eens aan te denken. 
Maar ik geloof dat dat vanzelf gaat. Als we onze ogen en oren maar open houden. En dan kan het 
niet anders, dan dat we zomaar aan ons roeping toe komen.
Amen.
Orgelspel

Gebeden
Eeuwige God,

Geef het  ons, dat wij in het leven van alle dag naar u op zoek gaan. Dat wij elke dag in onze 
medemens en in uw schepping een glimp zien van u die ons roept en die ons een taak in de wereld 
geeft.
Uw inspiratie is niet  ver weg. U zit  ons onder de huid, u leeft in ons hart, u vormt ons geweten. 
Buiten u zijn we nooit.
Maar help ons daarnaar te leven.
In dankbaarheid, in vreugde, in hulpvaardigheid en in betrokkenheid.

Ontferm u over ons, als het leven niet meevalt.
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Als mensen ons ontvallen en we alleen verder moeten.
Als ziekte ons treft en we weten dat we niet lang meer te leven hebben.
Als we ouder worden en voelen dat we niet meer kunnen doen, wat vroeger voor ons gebruikelijk 
was.
Als we bang en verdrietig zijn, al begrijpen we soms ook niet waarom.
Als we het maatschappelijk moeilijk hebben, als we ontslagen worden en nergens meer nodig zijn.
Als we steeds minder geld hebben en ons zorgen voor de toekomst maken.
Als we boos zijn over onrecht dat  ons treft, als anderen niet zien hoe goed wij ons best hebben 
gedaan.
Als we ons miskend voelen en terzijde geschoven.

Wilt u ons, o God, blijven dragen.
Geeft u ons mensen die met ons zijn.
Help ons, als uw handen, onze medemensen te dragen.

Zo bidden we u in de stilte.
Spreken we namens uit van wie we liefhebben.
Zijn we stil voor u.

[…]
Zo komen onze gedachten en gebeden samen in de woorden die uw zoon ons heeft leren bidden:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen

Collecte
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Slotlied 362

Uitzending en zegen
Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde,
aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap,
haar taak in deze wereld met haar noden
en gaan wij dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht,
onder Gods zegen.

De Heer zegene en Hij behoede u.
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.
g. Amen, amen, amen.
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