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Voor Laura, de liefde van mijn leven 
en mijn medepelgrim op de weg;

bedankt dat je samen met mij zaait, huilt en blij bent.
Hoewel je verjaardag altijd valt in de vastentijd,

is onze toekomst altijd een feestmaal,

en door het raam zie ik ons Huis.
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Inleiding

Op een dag, kort na onze verloving, bevonden mijn vrouw 
(destijds mijn verloofde) Laura en ik ons in een patstelling, 
terwijl we onze lunch deelden bij een broodjeszaak: naar 
welke kerk zouden we gaan nadat we getrouwd waren?

Het gesprek begon beleefd genoeg, maar liep hoog op.
Ik wilde een kerk vinden met een rijke liturgie, waar de 

Bijbel op een geweldige manier werd verklaard. Laura had 
liever een kerk met liederen die je raakten en emotionele ver-
halen over veranderde levens.

‘Wat is er mis met getuigenissen?’ vroeg ze me. ‘Wat is er 
zo erg aan om Gods liefde te ervaren door aanbiddingsliede-
ren?’

Het was die dag veel moeilijker om een knoop door te hak-
ken over de kerk dan over de lunch, en wat de kerk betreft 
konden we niet los van elkaar ‘bestellen.’

Op een betuttelende toon gaf ik (een zelfverzekerde oude-
rejaars theologiestudent) antwoord op Laura’s oorspronke-
lijke vraag over wat er mis is met getuigenissen in de kerk: 
‘De dienst is bedoeld om God te prijzen, niet mensen. Getui-
genissen horen plaats te vinden in kleine groepen. Er is al 
genoeg hype en individualisme in Amerikaanse kerken!’

Ik was zo trots op mijn (in eigen ogen) hoogontwikkelde 
religieuze smaak, dat dit gesprek op niets uitliep. Week na 
week zochten we vergeefs naar de goede kerk, en iedere 
ervaring gaf ons iets nieuws om te bekritiseren.

Uiteindelijk kregen we van een vriend de tip om eens te 
gaan kijken bij de Opstandingskerk, een anglicaanse kerk in 
de westelijke buitenwijken van Chicago. Ik herinner me nog 
dat ik de website voor het eerst bekeek en een gek plaatje zag 
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van mensen in mantels die achter een tafel stonden met hun 
armen uitgestrekt naar de hemel, met een glimlach op hun 
gezicht. Wat is dit voor kerk? dacht ik.

Toen we er op een zondag heen gingen was de kerk zich 
aan het voorbereiden op een reis die wij zelf nooit waren 
aangegaan: de veertigdagentijd of vastentijd. Zonder te 
weten waarom, voelden we ons aangetrokken om er nog-
maals heen te gaan, en deze vreemde gemeentegebruiken te 
observeren, zoals antropologen een bezoek brengen aan een 
onbekende cultuur. Zijn al deze rituelen geen teken van een 
opvatting van verlossing door werken? Waarom zou je het jezelf zo 
moeilijk maken? God heeft die bijdrage van ons niet nodig! Zoals 
veel evangelische christenen die het evangelie liefhebben, 
had ik zo mijn twijfels over de veertigdagentijd.

Maar toch, op de een of andere manier leek iedereen die 
we ontmoetten en die meedeed aan de vastentijd minder 
onder een last gebukt te gaan dan ik. Zij leken meer opge-
wekt en tevreden, alsof de Heilige Geest iets met hen deed. 
Terwijl ik me voorbereidde op mijn huwelijksreis, bereidde 
iedereen in mijn omgeving zich voor op Pasen. Ik had het 
geld dat ik over had besteed aan een cruise door de tropen, 
terwijl die rare anglicanen uit vrije wil het geld dat ze niet 
over hadden doneerden om de vervolgde kerk te steunen in 
de Nigeriaanse plaats Jos. Ik zal eerlijk toegeven dat ik bezig 
was met een dieet om er ook in mijn zwembroek goed uit te 
zien, ik onthield me van snoep uit naam van de ijdelheid. Zij 
volgden het Goede Vrijdagdieet, waarbij ze vastten, dus niet 
aten, om dichter bij Jezus Christus te leven. Ik voedde mijn 
hunkering naar snoep. Zij beleden hun zonden. Ik had min-
der plichten, maar zij hadden meer vrijheid.

En niemand werd gedwongen om mee te doen aan de 
veertigdagentijd, om God of henzelf tevreden te stellen. 
Iedereen ging in op een vriendelijke, oude uitnodiging om te 
wandelen met Jezus Christus, op een tastbare manier, veer-
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tig dagen lang. De mensen die ‘ja’ zeiden op deze uitnodi-
ging stelden zich slechts gracieus en vol blijdschap op ten 
opzichte van de anderen onder ons, die ‘nee’ hadden gezegd, 
of ‘ik ben nog niet zover.’

Toen ik eindelijk toe was aan de sprong in het diepe, 
kwam ik erachter dat het meedoen aan de vastentijd geen 
geforceerde routine is van rechtvaardiging door werken. Het 
was wel een goed medicijn tegen mijn autonomie, zelfge-
noegzaamheid, geestelijke onafhankelijkheid, en tegen de 
pijnlijke afstand tussen wat ik van God wist en wat ik van 
Hem ervoer.

Laura en ik gingen alsnog mee met die cruise. Aanvanke-
lijk was het heerlijk, maar de luister werd iedere dag minder. 
We aten bij de chocoladebar. We kochten souvenirs. We 
speelden minigolf. Tegen de tijd dat we van boord gingen, 
concludeerden we dat de ervaring het geld niet waard was. 
In de tussentijd had iedereen in onze nieuwe kerk gevierd 
dat Jezus de geschiedenis op zijn kop had gezet.

In de dertien jaar die sindsdien zijn verstreken, hebben 
we geen cruise meer geboekt. Maar we blijven steeds terug-
komen bij de veertigdagentijd; soms met tegenzin, en altijd 
met onvolkomenheden. Nu we vier jonge kinderen hebben 
die we door dit seizoen heen willen leiden, kost deze tijd ons 
meer moeite dan ooit. Maar toch ervaren we iedere keer 
wanneer we aankomen op de paaszondag de vreugde dat 
het iedere moeite waard is geweest, en meer dan dat.

Inmiddels ben ik predikant in een anglicaanse kerk in 
Chicago, die vol zit met mensen zonder of vrijwel zonder 
achtergrond in de cyclus van het kerkelijk jaar: de oude 
manier om de tijd te ordenen rondom het leven van Christus 
en Zijn kerk. De hoogtijdagen daarvan zijn advent, Epifanie, 
de veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren. Ik voer vaak 
gesprekken met christenen en geestelijke zoekers die zich 
aangetrokken voelen tot het wandelen met Christus door de 
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beoefening van de vastentijd, maar die ook basiskennis 
nodig hebben. Dit boek is het resultaat van deze gesprekken.

Misschien lees je dit omdat jij je ook aangetrokken voelt 
tot de reis van de veertigdagentijd, en er meer over wilt 
weten. Het intrigeert je als je ziet hoe anderen, die je respec-
teert, deze oefening omarmen, maar ook wil je graag begrij-
pen hoe hij aansluit bij je eigen protestantse achtergrond. 
Misschien vraag je je wel af: Is de veertigdagentijd een solitaire 
bezigheid, of een gemeenschappelijke, of beide? Hoe kan ik de veer-
tigdagentijd beoefenen als mijn kerk dat niet doet? Je hebt prakti-
sche vragen over de manier waarop vasten, persoonlijke 
schuldbelijdenis en ruimhartigheid in het kader van de veer-
tigdagentijd er voor jou zouden kunnen uitzien. Dit boek 
beantwoordt je belangrijkste basisvragen en helpt je op weg.

Misschien ben je een predikant of kerkplanter die zoekt 
naar informatie over manieren om zijn of haar gemeente mee 
te nemen door de veertigdagentijd. Je wilt niet veranderen 
van denominatie, maar wilt deze houding van ‘onversneden 
christendom’ (omdat hij deel uitmaakt van iedere grote 
geloofsstroming) laten passen binnen je eigen context. Je wilt 
de geschiedenis, de intentie en de theologische onderbou-
wing van de veertigdagentijd leren kennen om goed geïnfor-
meerd leiding te kunnen geven en je preken te kunnen 
structureren. Je zou wel wat advies kunnen gebruiken voor 
speciale vieringen als Aswoensdag, Palmpasen en Witte 
Donderdag. Dan is dit boek voor jou.

Of je staat wellicht sceptisch tegenover de veertigdagen-
tijd. Misschien lees je dit omdat je een familielid hebt of een 
geliefde die eraan meedoet en die je wilt begrijpen, ook al sta 
je niet achter de overtuiging of gebruiken van diegene. Ben jij 
die lezer, besteed dan extra aandacht aan deel 1, een pleidooi 
voor de veertigdagentijd, en vooral aan hoofdstuk 7, waarin 
ik inga op gangbare bezwaren tegen de veertigdagentijd.

Ten slotte is dit boek bedoeld als bemoediging door een 
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predikant voor al diegenen die zich geroepen voelen iets te 
doen met de endemische geestelijke onrust en onverschillig-
heid onder christenen. Je houdt van Jezus, maar je passie is 
verflauwd. Je hebt er genoeg van om op Goede Vrijdag te 
doen alsof je rouwt en op Pasen alsof je blij bent. Misschien 
ben je tegen een bepaalde geestelijke muur opgelopen of 
voel je de instabiliteit van de tijd waarin we leven en wil je 
kunnen rusten in een groter, dieper, ouder gebruik dat de 
tand des tijds heeft doorstaan. Ben jij dat, blijf dan lezen. En 
weet dat ik voor je heb gebeden.

In deel 1, ‘Het pleidooi voor de veertigdagentijd,’ onder-
zoek ik de Bijbelse en historische basis voor de vastentijd, en 
hoe deze periode de levens vervult van iedereen die Jezus 
wil volgen. In hoofdstuk 17 gaat het over hoe de veertigda-
gentijd ons verbindt aan Jezus Christus: Zijn Woord, Zijn 
kerk en Zijn werk. Naarmate we afstand doen van wat we 
niet nodig hebben, winnen we Christus en onze werkelijke 
identiteit.

In deel 2, ‘Het pad van de veertigdagentijd,’ word je mee-
genomen door de praktische aspecten van het vasten, het 
gebed en de gulheid (in de vorm van liefdadigheid) die 
horen bij de veertigdagentijd. Aangezien de veertigdagentijd 
een seizoen is van berouw zoals in de evangeliën, heb ik ook 
een hoofdstuk in het boek opgenomen over manieren om 
zonden te belijden en naar deze belijdenissen te luisteren. En 
vergeet vooral niet hoofdstuk 12 te lezen, ‘Alles bij elkaar 
genomen,’ dat bedoeld is om je te helpen het grote geheel te 
overzien en een op maat gemaakt plan voor de veertigda-
gentijd op te stellen, gebaseerd op Gods werk in je ziel dit 
jaar.

Deel 3, ‘Anderen door de veertigdagentijd leiden,’ is opge-
zet voor ouders, predikanten en kerkleiders, en biedt prakti-
sche handreikingen voor leiderschap, liturgie en preken 
tijdens de veertigdagentijd. Ik zal ook met je delen hoe Laura 
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en ik de kinderen door dit seizoen heen leiden. Ook voor hen 
is het wonderlijk betekenisvol.

Her en der heb ik getuigenissen van gewone mensen 
opgenomen (waarbij ik om de privacy te waarborgen som-
mige namen en omstandigheden heb veranderd) die de reis 
van de veertigdagentijd hebben afgelegd, en die geen van 
allen volmaakt zijn, maar wel hebben gemerkt dat hun leven 
in Christus is veranderd tijdens de veertigdagentijd. Jazeker, 
in de afgelopen dertien jaar ben ik de kracht gaan inzien van 
persoonlijke getuigenissen! En zoals de heiligen en vaders 
die me zijn voorgegaan, heb ik geleerd dat mijn vrouw altijd 
gelijk heeft.



DEEL 1

Het pleidooi voor de  
 

veertigdagentijd


