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Mattheus 9: 14-17

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 stroom eruit, en
de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden.
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Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de 
Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de 
duivel. En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg 
Hij honger.

En Jezus 
keerde door 
de kracht 
van de Geest 
terug naar 
Galilea, en 
het gerucht 
over Hem 
verspreidde 
zich door 
heel de 
omgeving.

Lucas 4: vers 1,2 en 14
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• Vasten omdat het kan
• Vasten omdat het moet
• Vasten omdat het mag
• Vasten omdat je het wilt
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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.

Mattheus 6: 16-18
Mattheüs 6:4

zodat uw 
liefdegave in 
het 
verborgene 
zal zijn; en uw 
Vader, Die in 
het 
verborgene 
ziet, zal het u 
in het 
openbaar 
vergelden.

Mattheüs 6:6

Maar u, wanneer 
u bidt, ga in uw 
binnenkamer, 
sluit uw deur en 
bid tot uw Vader, 
Die in het 
verborgene is; en 
uw Vader, Die in 
het verborgene 
ziet, zal het u in 
het openbaar 
vergelden.
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De vastende ervaart twee vreugden

“Iemand die vast ervaart twee vreugden: hij is vol vreugde wanneer hij zijn 
vasten verbreekt en hij is vol vreugde met zijn vasten wanneer hij zijn Heer 
ontmoet.” 

Zo zegt de HEERE van de legermachten: Het vasten in de vierde, het vasten in 
de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand, zal voor 
het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle 
feestdagen. 

Zacharia 8:19
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VANZELFSPREKEND:

En zij 
zullen
vasten

Vasten = intiem zijn met God

Vasten =strijden en overwinnen

Vasten = kracht ontvangen van de Heilige Geest

Vasten = vreugde


