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‘Door vasten komt er meer ruimte voor
de Heilige Geest en de werking daarvan’
Jannie Janssens (52) is afgelopen week

begonnen met vasten. Het is niet alleen

iets voor de veertigdagentijd en Pasen, wat

haar betreft. Ze wil het vaker gaan doen.

Vastentijd
Lodewijk Born

Vastentijd

J annie Janssens is lid van Stads-
kerk De Wijngaard en heeft dit
jaar al eerder gevast. Ze deed
een week lang mee met een

vastencampagne van Herman Boon.
Nu kiest ze ervoor om in de veertig-
dagentijd weer te gaan vasten.

U gaat vasten, waarvan precies?
,,Ik heb besloten om in de weken
richting Pasen één dag in de week
helemaal te vasten. Dan drink ik
alleen thee, water en bouillon – en
dus geen maaltijden en ander vast
voedsel. De dag waarop ik vast is
niet één vaste dag in de week. Ik
kijk daarvoor naar mijn agenda,
waar het het beste past bij mijn
werktijden. Ik kan naast mijn werk
– in de zorg – geen hele week vas-
ten, dat is te veel. Het liefst vast ik
op een vrije dag omdat ik dan meer
tijd heb om contact met God te
hebben door Bijbellezen en stil te
zijn en te bidden.”

,,Verder ga ik proberen om veer-
tig dagen lang geen koffie te drin-
ken. Ik denk dat ik per dag toch al
snel tegen de tien koppen koffie
drink. Ik weet dat het mezelf koffie
ontzeggen wel iets is wat ik moeilijk
ga vinden. Het ‘koffiemomentje’,
bijvoorbeeld ’s ochtends na mijn
werk, is een vast ritueel waar ik
echt van geniet.”

,,Ik heb wel eerder thuis met
mijn man gevast. Dan aten we geen
vlees, maar dan deed ik meer ‘met
hem mee’. Dat was niet omdat ik
het zélf, vanuit een geestelijke

motivatie wilde doen. Nu is dat
anders. Dat komt ook door het
bidden en vasten bij Herman Boon.”

Dat vasten in januari, hoe was dat?
,,Een heel bijzondere en mooie
ervaring, een tijd van heel bewust
bezig zijn met God en in Zijn aanwe-
zigheid zijn. Wat ik ervaren heb is
dat vasten mijn geloof heeft ver-
diept en God dichterbij is gekomen
in mijn leven. Dat je kijkt: wat staat
er nu preciés in de Bijbel? En wat
vraagt God van mij om gehoorzaam
aan het Woord te zijn? Ik hou ook
vaker stille tijd. Ik merk dat ik het
verlangen heb om meer met mijn
geloof te doen. Ook in praktische
zin. Je wordt vrijmoediger om te
getuigen, zeker in de tijd net na het
vasten. Dan voel je je heel sterk.”

Het vasten, wat betekent dat in essentie
voor u?
,,Ik vast omdat het voor mij een
gerichte manier is om meer tijd en
aandacht aan God te schenken. De
tijd die ik anders bijvoorbeeld be-
steed aan het klaarmaken van eten
– en de maaltijd zelf – dan ben ik nu
aan het bidden en aan het Bijbelle-
zen. Ik denk dat we vaak niet door-
hebben hoeveel tijd het bezig zijn
met voedsel – ook in je hoofd –
eigenlijk kost.”

,,Ik geloof dat vasten een heel
krachtig iets is. Door vasten komt er
meer ruimte voor de Heilige Geest
en de werking daarvan. Dat kun je
ook lezen in de Bijbel. Hoe er gevast
werd zodat er dan een doorbraak
kwam, een verandering in een
situatie van mensen of van het volk
Israël. Ik bid zelf nu bijvoorbeeld
voor specifieke mensen, maar ook

voor de kerkelijke gemeente en
voor de stad Leeuwarden. Ik heb in
januari ook gevast met het oog op
een geestelijke doorbraak bij mijn
kinderen die Jezus nog niet hebben
aangenomen. Het diepe verlangen
bij mij en mijn man is er dat zij

Jezus aannemen als hun Verlosser.
Of dat is gebeurd? Nog niet, maar ik
blijf daar voor bidden.”

Wat heeft het vasten voor u met de
lijdenstijd te maken?
,,Pasen draait om het lijden, sterven
en de opstanding van Christus. Hij
heeft voor ons geleden en is voor
ons gestorven. De veertigdagentijd
voor Pasen is een tijd van soberheid.
Ik verbind dat in deze periode ook
met proberen ‘om van iets af te
zien’. Zoals gezegd de koffie en
eten, waar mij lichaam zo sterk aan
gewend is.”

,,Ik zie dat niet als een vorm van
lijden, maar dat je iets ‘loslaat’. En
door dat te doen ligt je gerichtheid,
je focus op iets anders. Iets veel
belangrijkers: namelijk het beter

leren kennen van God, en wie Hij
is.”

Hoe gaat u verder na de veertigdagen-
tijd?
,,Ik wil kijken of ik het vasten
onderdeel kan laten worden van
mijn dagelijks leven. Hoe precies
weet ik nog niet. Voor mij staat
voorop dat ik Gods stem meer wil
laten spreken in mijn leven. Dan is
het voor mij belangrijk dat ik mo-
menten inbouw waarbij ik Hem en
de Geest meer ruimte geef. Omdat
ik me dan verootmoedig en meer
tijd doorbreng met mijn Hemelse
Vader. Daartoe is vasten een krach-
tig middel, denk ik persoonlijk.”

Dit is deel twee in serie over
vasten in de veertigdagentijd
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