
Iemand zei eens: ‘Als je op niets richt, 
weet je zeker dat je het zult raken…’ Ik 
geloof dat God ons vasten zal belonen, 
als we Hem zoeken in geloof en met 
de juiste motieven, dus laten we eens 
gaan kijken naar het doel van vasten.

Door Derek Prince, samengesteld door 
DPM uit het boek ‘Vasten’.

Bijbelse voorbeelden van vasten
De defi nitie die ik vaak gebruik van vasten, is ‘zich 
onthouden van voedsel voor een geestelijk doel’. In 
de Bijbel zien we dat vasten een normaal, regelmatig 
onderdeel van het leven van Gods volk was. Onder 
het Oude Verbond vroeg God ten minste eenmaal 
per jaar van Zijn volk een collectief vasten op Grote 
Verzoendag, maar ook bij andere gelegenheden. Veel 
koningen van Israël riepen een vasten uit voor het hele 
volk. Ook vinden we beschrijvingen van individueel 
vasten, bijvoorbeeld Mozes, David en Elia. In het boek 
Handelingen vinden we verhalen over de vroege 
Kerk die gezamenlijk in groepen vastte voor speciale 
noden. De vroege Kerk vastte een aantal eeuwen lang 
op de maandag en vrijdag van elke week. John Wesley 
stelde niemand in een geestelijk ambt aan die zich 
niet toewijdde om wekelijks twee dagen tot vier uur ‘s 
middags te vasten. Maar waarom eigenlijk?

Door vasten verootmoedig je jezelf
Wanneer we vasten, verootmoedigen we onszelf. 
David zei: …ik verootmoedigde mij met vasten… (Psalm 
35:13, NBG). We moeten hierbij in gedachten houden 
dat nederigheid geen emotie is; niet iets vaags en 
ongrijpbaars; het is heel expliciet en specifi ek! God 
zal ons niet verootmoedigen, want Hij heeft ons 

opgedragen om dat zelf te doen. Vasten is een manier 
om dat te doen. Als ik mezelf verootmoedig, oftewel 
verneder, dan zal God mij verhogen. Dat principe 
komen we steeds opnieuw tegen, door de hele 
Bijbel heen. In Mattheüs 23:12 staat: En wie zichzelf 
zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal 
vernederen, zal verhoogd worden.
We moeten een keuze maken. Wil ik vernederd 
worden? Dan kan ik het me veroorloven mezelf te 
verhogen. Maar wil ik graag verhoogd worden? Dan 
moet ik me nu verootmoedigen. Ik geloof dat een heel 
eenvoudige manier voor een gelovige om zichzelf te 
verootmoedigen, is door te vasten! 

Dichter bij God en Zijn Woord
Een eerste reden om ons te verootgmoedigen door te 
vasten, is om Gods Woord beter te verstaan en dichter 
bij God te komen. Jakobus schrijft in 4:8: Nader tot God, 
en Hij zal tot u naderen. 
Uit ervaring heb ik geleerd dat als ik God zoek in een 
tijd van vasten, Hij mij een beter en dieper begrip van 
Zijn Woord geeft. 

Gods leiding zoeken
Een volgende heel belangrijke reden om te vasten is 
om Gods wil voor jou te ontdekken en Zijn leiding in 
je leven te ontvangen. De priester Ezra zei: 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… Opnieuw is mijn ervaring en getuigenis, 
dat wanneer ik mezelf verootmoedig voor de Heer 
met vasten en Hem zoek voor richting en leiding, Hij 
mij op het juiste pad leidt. In heel wat situaties waarin 
we van hot naar her moesten reizen voor ons werk of 
moesten kiezen tussen verschillende bedieningen en 
evenementen, heb ik ervaren dat wanneer we de tijd 
namen om te vasten en bidden, in ootmoed zoekend 
naar Gods leiding, we die leiding ook ontvingen.

Sterk je geloof door vasten 
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Toen riep ik een  vasten  uit, om ons te verootmoedigen
voor het aangezicht van onze God... (Zie Ezra 8:21)



Genezing zoeken
Een derde, veel voorkomende reden om te vasten 
is om genezing te zoeken. Jesaja 58:8 zegt: Dan zal 
uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel 
intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de 
heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn.

Wat hier staat, geldt ook voor bevrijding van boze 
geesten. Jezus zei ergens over een bepaald type boze 
geesten: ‘Maar dit soort gaat niet uit dan door  bidden  
en  vasten’ (Mat. 17:21). Voordat Jezus zelf begon aan 
Zijn bediening van genezing en bevrijding, bracht Hij 
veertig dagen door met bidden en vasten!

Gods tussenkomst vragen
We kunnen ook vasten om Gods speciale ingrijpen te 
vragen in een crisis, of voor een probleem dat we niet 
met gewone middelen de baas kunnen. Hier staan vele 
voorbeelden van in de Bijbel. 

In 2 Kronieken 20 bijvoorbeeld, zagen koning 
Jehosafat en het volk van Juda zich geconfronteerd 
met een vijandig leger, dat ze niet aankonden met 
hun gewone, normale militaire 
kracht en mogelijkheden. Ze 
verootmoedigden zich daarom 
voor God, kwamen bij elkaar en 
vastten en baden. En God rekende 
af met het aanvallende leger. Ze 
hoefden verder geen enkel wapen te gebruiken! God 
versloeg hun vijand volledig voor hen. Ik geloof niet 
dat God er enige ‘lievelingetjes’ op nahoudt. Ik geloof 
dat Hij gewoon reageerde op hun hulpvraag, die zij 
kracht bijzetten door te vasten. En ik geloof ook dat Hij 
vandaag nog steeds hetzelfde zal reageren als we Hem 
zoeken met gebed en vasten.

Vasten is een vorm van voorbede
Een laatste reden om te vasten, is dat je voorbede wilt 
doen voor anderen. Vele mensen komen naar me toe 
om raad met betrekking tot onbekeerde familie- of 
gezinsleden. Dan vragen ze: ‘Wat kan ik doen zodat 
mijn familieleden gered worden?’ Vaak vraag ik hen 
dan: ‘Heb je ooit gevast en gebeden voor je onbekeerde 
echtgenoot of voor je zoon of dochter die de Heer 
(nog) niet heeft aangenomen? Ben je bereid om daar 
een persoonlijk offer voor te brengen – iets doen wat je 
echt iets zal kosten?’ Er bestaan vele getuigenissen van 
gelovigen hoe God hun gebed voor familieleden dat 
gepaard ging met vasten beantwoord heeft.

Een daad van geloof
Ik geloof dat we de discipline van het vasten moeten 
benaderen met een houding van positief geloof: 
Het is Gods wil voor mij om te vasten, en Hij zal 
me zegenen als ik in lijn met Zijn wil besluit dat 
ook te doen. Ik geloof dat het Gods wil is omdat de 
Bijbel dit openbaart. We hebben geen bijzondere 
openbaring nodig om te weten dat God wil dat we 
bidden. Dit staat helder en duidelijk in de Bijbel. 
Zo hebben we ook geen speciaal gevoel of speciale 
openbaring nodig om te vasten. De Bijbel leert ons 
dit immers al heel duidelijk. Mensen die wachten 
op een speciale openbaring over iets wat al klip en 
klaar in de Bijbel staat, zullen zo’n openbaring maar 
zelden krijgen en zullen daardoor Gods doel voor 
hun leven mislopen.

Als je een speciale periode van vasten neemt of apart 
zet – meer dan een dag ofzo – of als je een speciaal 
doel hebt met je vastenperiode, dan is het soms 
goed om een expliciete lijst te maken van de doelen 
of dingen waarvoor je vast, en die op te schrijven. 
Leg die lijst vast, zodat je later kunt terugkijken 

waar je ook al weer voor gevast hebt. 
Ik ben blij dat ik bij verschillende 
gelegenheden vroeg in de jaren ’50 
zulke lijsten heb gemaakt. Toen ik 
eens op deze lijsten terugkeek, zag ik 
met verrassing en verbazing hoe vele 

dingen waar ik voor had gevast, door de Heer waren 
beantwoord! En sommige van die gebedspunten 
waren grote, geweldige dingen! 

Om je een voorbeeld te geven, ik bad en vastte voor 
de geestelijke redding van mijn moeder… En ook al 
heeft dit vele lange jaren geduurd, God heeft haar 
uiteindelijk beslist en wonderbaarlijk gered, bijna 
op het allerlaatste moment. Op het nippertje kreeg 
ik zekerheid dat zij het Evangelie en de noodzaak 
van redding begreep, en ontving zij een heerlijke, 
geweldige bekeringservaring. Waarmee ik wil 
zeggen: het loont om te bidden en te vasten! 

Als ik vandaag mijn lijstjes teruglees, prijs ik de Heer 
voor de geweldige antwoorden op mijn gebeden. 
Een gebedslijst zou sowieso een goed idee kunnen 
zijn in je normale gebedsleven. Daarmee wil ik niet 
zeggen dat iedereen dat moet gaan doen, maar als je 
besluit het te gaan doen, dan zal er een dag komen 
dat je de Heer dankt en prijst om die manieren 
waarop Hij je gebed verhoord heeft! 
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God beloont wie Hem 
zoeken met geloof en 

de juiste motivatie


