
 

 

 
 

 

 

 

Themablad 
 

 

Gelovig vasten is  

met aandacht verlangen naar daadwerkelijk leven 

en liefhebben 
 

 

Uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 

(Mt 6, 13.15) 
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Lees met elkaar Matteüs 6, 1-6.16-18 
(Evangelielezing van 1 maart, Aswoensdag) 
 

Reactie: 
Wat valt jou op of wat spreekt jou aan in deze tekst en waarom?  

Spreek er met elkaar enkele minuten over. 
 

Toelichting op het thema 
Deze bekende tekst uit de Bergrede wijst ons de weg naar binnen, de weg 

van ons innerlijk. Volgens Augustinus is daar de ware schat te vinden van 

onze relatie met God, daar maken we ruimte voor de liefde voor de naaste. 

Daar ontdekken we wie wij zelf zijn, als kinderen van God. De 

Veertigdagentijd, de vasten, is een tijd van oefening om die innerlijke 

rijkdom te ontdekken. De traditionele oefeningen van gebed, vrijgevigheid en 

vasten zijn er vooral op gericht dat we innerlijk evenwichtige mensen 

worden. Mensen die in balans zijn, die hun persoonlijke bronnen weten aan 

te boren en die zo voor anderen ook een bron van rust en vrede zijn. 
 

Richtvragen 

Heb je voldoende ruimte om aandacht te geven aan je innerlijk? 

Op welke manier geef je dat vorm?  

Wat vind je moeilijk van de veertigdaagse vasten? 

Heb je een gebed, een tekst, een icoon of iets anders dat jou hierin dierbaar 

is? Wil je erover vertellen? 
 

Gekoppelde voorbede 

Voor hen die te druk bezig zijn om tijd in te ruimen voor bezinning. 

Voor hen die afhankelijk zijn van de zorg van anderen, dat zij daarin Gods 

nabijheid ervaren. 

Voor hen die zich voorbereiden op doopsel en vormsel in de paasnacht, dat 

zij bevestigd worden in hun geloof. 
 

Opdracht 

Maak in de veertigdagentijd - op een vast moment, op een stille plek - tijd voor 

gebed. Vind in je innerlijk de ware schat van de relatie met God en word een 

bron van rust en vrede voor anderen. 


