



Week van Bidden & Vasten 
15-22 januari 2023


Deze week sluiten we aan bij de Nationale Week van Gebed qua gebedsonderwerpen. Daarnaast 
willen we elkaar aanmoedigen om deze dagen ook de tijd te nemen om te vasten. 


Hieronder vind je 25 redenen waarom je kunt bidden en vasten. Ben van Tienen heeft deze 
overgenomen en bewerkt vanuit een studieboek van Herman Boon. In deze PDF lees je iets meer 
info over bidden en vasten en de weken die hij landelijk organiseert.


25 redenen om te bidden en vasten 
1. Om je te verootmoedigen 
God had oorspronkelijk het vasten als opdracht aan het volk gegeven om hun nederigheid en 
verootmoediging te leren.

David zegt in Psalm 35:13 ‘lk verootmoedig mij met vasten’. Ezra 8:21 Toen riep ik daar bij de 
rivier de Ahava een vasten uit om ons te verootmoedigen voor onze in God.

 

2. Het reinigt je 
Zonde komt aan het licht en dan kan je er ook mee afrekenen. Zie Jesaja 58:6 en 1 Petrus 1:16. 
Wees heilig want IK ben heilig. In 1 Joh.1:9 staat: Als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw 
en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde.

 

3. De echte vijand komt aan het licht 
Mensen zijn nooit je vijand, maar de duivel, zie Efeziers 6:12. De duivel haat vasten, want dat doet 
hem tevoorschijn komen. Hij kan zich niet langer verborgen houden als mensen gaan bidden en 
vasten. Kijk naar Jezus in de woestijn, waar Hij de duivel ontmoet. Als we bidden en vasten 
krijgen we ook de kracht om de duivel te weerstaan, zie 1 Johannes 4:4b.

 

4. De wonderen gaan komen 
Nadat Jezus uit de woestijn was gekomen, begonnen de wonderen. Lucas 4:35 en 40, Hij genas 
hen allemaal.

 

5. Zo word je op de proef gesteld 
Onderzoek jezelf. Al je motieven komen aan het licht. Wil je God werkelijk dienen? Wil je echt 
achter Jezus aan? Wil ik doen wat Hij van je vraagt? Zie bijv. Deut. 8:2 en 2 Kor. 13:5.

 

6. Zo ga je zien wie je echte God is 
Toen Jezus verleid werd om tijdens het vasten te gaan eten, zei Hij in Matth. 4:4 In de boeken 
staat, dat eten niet het belangrijkste is, maar dat echt leven bestaat uit het gehoorzamen van elk 
gebod van God. Paulus waarschuwde in Filippenzen 3:18 Je buik is je God. Hoeveel mensen zijn 
niet verslaafd aan eten?

 

7. Zo ga je ontdekken dat God echt voor je zorgt 
Als je gaat bidden en vasten, stel je je heel afhankelijk op naar God. Je zult dan ontdekken wat 
een geweldige Vader Hij is. Zoals Hij zorgde voor het volk van Israël in de woestijn, 40 jaar lang 
versleten hun kleren niet, zie Deuteronomium 8:4. Hoe bijzonder is dat? Zo zal Hij ook voor ons 
zorgen als wij gaan bidden en vasten.


https://biddenenvasten.nl/wp-content/uploads/2021/01/BV@Home-handleiding.pdf


 

8. God wil je opvoeden  
Lees Hebr. 12:5-11. God wil je tuchtigen. Dat betekent: je corrigeren ten goede. Als je gaat bidden 
en vasten geef je Hem daar de gelegenheid voor. Zie vers 11

 

9. Je krijgt autoriteit om boze geesten te verjagen 
Mattheus 17:21 Dit soort boze geesten worden alleen verdreven, wanneer jullie ervoor bidden en 
vasten.

 

10. Het geeft zelfbeheersing 
Moeite met discipline word overwonnen door vasten. Bidden en vasten zet de Heilige Geest vrij. 
En één van de vruchten is zelfbeheersing. Het is ook onze opdracht om gedisciplineerd te 
worden, zie Lucas 9:23. Jezus spreekt hierover jezelf verloochenen. Dat is "nee" leren zeggen 
tegen je eigen verlangens.

 

11. Verkeerde gewoontes verdwijnen  
Lees Hebr. 12:1. Slechte gewoontes of verslavingen doorbreken. Bijv. eet- of drankverslaving, 
porno- of rookverslaving, ongeduld, te snel oordelen, enz.

 

12. Angst en twijfel verdwijnen 
Je krijgt lef om je mond open te doen, zie 1 Johannes 4:18. Denk maar aan Petrus. Eerst was hij 
heel bang, zie Mattheus 26: 30-35, 56, 58, maar na zijn 10 dagen bidden en waarschijnlijk ook 
vasten, was hij compleet veranderd. Hij ontving de doop met vuur en preekte vrijmoedig Gods 
woord, waarna ongeveer 3000 mensen tot bekering kwamen. Zie Handelingen 2:14-41.

 

13. Je komt op 1 niveau met God 
Bidden en vasten is geen hongerstaking om je zin te krijgen, maar het is om op 1 niveau te komen 
met God. Je gaat meer denken en doen zoals Hij, zie Romeinen 8:29. Je ervaart de aanwezigheid 
van God veel meer. Je word scherper in de Geest, het maakt ie hart zachter en ie word gevoeliger 
voor de leiding van de Heilige Geest, zie Romeinen 8:14 en Jacobus 4:8.

 

14. Het onmogelijke wordt mogelijk 
Denk aan Josafat die door een overmacht werd belaagd en niet meer wist wat hij most doen, 
maar hij ging samen met zijn volk bidden en vasten 2 Kronieken 20:12 en God gaf hem de 
overwinning. Denk ook aan Esther, zie Esther 4:15-16.

 

15. Het geeft geestelijk inzicht 
Het opent je geestelijke ogen. Denk aan de profetes Anna. Zij was een vrouw van gebed en 
vasten, zie Lucas 2:36-38. Toen zij Jozef en Maria ontmoette herkende zij hun baby als de redder 
van de wereld.

 

16. Het brengt redding 
Mensen worden gered door gebed. God wil dat niemand verloren gaat. En ons bidden is een 
belangrijk onderdeel in het redden van mensen 1 Timotheüs 2:1+4.

 

17. Om Gods oordeel af te wenden  
Lees Jona 3:10. God had gesproken: over 40 dagen gaat de stad Nineve eraan. Maar de koning 
van die stad kreeg berouw…. Hij riep in de stad een vasten uit. Het gevolg was dat God de straf 
die Hij had aangekondigd, introk.

 

18. Je gaat ontdekken wie je bent in Christus  
19. Het maakt je bereid Gods wil te doen 
20. Je krijgt oog voor de nood om je heen Jesaja 58:6, 7  
21. Gods woord gaat veel meer voor je leven Hebreeën 4:12 
22. Het maakt je verliefd op Jezus Jesaja 30:18 
23. Je gaat gedoopt worden met vuur 
24. Het brengt de hemel op aarde 
25. Het brengt opwekking
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