
Samen vasten maakt het 
verschil





-Mattheus 6:2 Wanneer je almoezen 
geeft......                                                                                

-Mattheus 6:5 Wanneer jullie 
bidden...............                                                                   

-Mattheus 6:16 Dus wanneer jullie 
vasten…..



Joel 2:12 'Keer nu terug tot Mij met 
heel je hart en begin te vasten’



2 kronieken 20:1 Enige tijd later trokken de 
Moabieten en de Ammonieten, samen met een 
deel van de Meünieten,  tegen Josafat ten 
strijde. 2 Boodschappers kwamen Josafat 
melden: ‘Een groot leger valt u aan vanuit Edom,  
aan de overkant van de zee. Ze zijn al bij 
Chaseson-Tamar.’ (Dat is Engedi.) 3 Josafat 
schrok hevig en hij besloot de HEER om raad te 
vragen. Hij kondigde in heel Juda een vastendag 
af, 4 en uit werkelijk alle steden van Juda kwam 
men bijeen om de HEER om raad te vragen.



14 In hun midden bevond zich ook Jachaziël, de zoon van 
Zecharja, die de zoon was van Benaja, de zoon van Jeïël, de 
zoon van Mattanja, een Leviet uit de familie van Asaf. Hij werd 
ter plekke gegrepen door de geest van de HEER en zei: 15 
‘Juda en Jeruzalem en u, koning Josafat, luister goed! Dit zegt 
de HEER: Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote 
legermacht die jullie bedreigt, want dit is niet jullie strijd, 
maar die van God. 16 Ga hun morgen tegemoet. Zij trekken 
nu over de pas van Sis. Waar de wadi uitkomt in de woestijn 
van Jeruel, zullen jullie hen treffen. 17 Jullie hoeven in deze 
strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie 
zien hoe de HEER, die jullie, Juda en Jeruzalem, bijstaat, voor 
jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang 
voor te zijn. Ga hun morgen tegemoet, de HEER staat jullie 
bij.’



En er waren in Antiochië, in de gemeente 
aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk 
Barnabas, Simeon, die Niger genoemd 
werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die 
met Herodes, de viervorst, opgegroeid 
was, en Saulus. 2 En terwijl zij de Heere 
dienden en vastten, zei de Heilige Geest: 
Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus 
af voor het werk waartoe Ik hen geroepen 
heb. 3 Toen vastten en baden zij, en nadat 
zij hun de handen opgelegd hadden, lieten 
zij hen gaan. (Handelingen 13:1-3) 



Daarom vastten wij en 
vroegen onze God om 
hulp, en hij verhoorde 

ons. Ezra 8:23



Johannes 4:31 Intussen zeiden de 
leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet 
iets eten.’ 32Maar hij zei: ‘Ik heb 
voedsel dat jullie niet kennen.’ 33‘Zou 
iemand hem iets te eten gebracht 
hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. 
34Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de 
wil doen van hem die mij gezonden 
heeft en zijn werk voltooien.  



Daniel 10:12 En hij zeide tot mij: Vrees 
niet, Daniël, want van de eerste dag af, 
dat gij uw hart erop gezet had om 
inzicht te verkrijgen en om u voor uw 
God te verootmoedigen, zijn uw 
woorden gehoord, en ik ben gekomen 
op uw woorden.



Psalm 42:2 Zoals een hinde smacht 
naar stromend water, zo smacht mijn 
ziel naar u, o God. 3 Mijn ziel dorst 
naar God, naar de levende God, 
wanneer mag ik nader komen en Gods 
gelaat aanschouwen? 4 Tranen zijn 
mijn brood, bij dag en bij nacht


