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VASTENVIERING   HET VEER   22 maart 2020 
 

‘WAAR HALEN WE DE MOED VANDAAN?’ 

 
 
Welkom en verontschuldigingen 
 Een goede morgen en van harte welkom op deze viering. 
Wij verontschuldigen vandaag… 
 
Openingsgebed 
Samen: Moge God als een Vader, als een Moeder, zich over ons ontfermen,  
               Zijn vleugels over ons heen spreiden en ons zo dichter bij Hem en bij  
               elkaar brengen.  
Voorganger:  

- En als teken van Zijn aanwezigheid, willen wij de Paaskaars ontsteken. 
Zij schenkt ons licht en warmte. 

- Ook willen wij onze geliefden eren en herinneren, zij die er vandaag niet of niet meer bij kunnen 
zijn. Laten wij ons hart openen om hen vrije doorgang te verlenen. 

- Als symbool van onze liefde voor hen ontsteken wij deze kaarsjes met het vuur van de paaskaars.  
       
Inleiding op het thema.  
 
In deze vastenviering willen wij 3 klemtonen leggen: 

- Aandacht voor het vasten 
- Het loslaten van oude gevestigde structuren en tradities. 
- Zoektocht: Waar halen wij de moed vandaan?    

Het vastenthema van Broederlijk Delen dit jaar is “delen”.   
Volgend jaar ligt het accent op “verdelen” en in 2022 op “her-verdelen”. 
Maar niets houdt ons tegen om aan deze aspecten ook nu al de nodige aandacht te geven.    
Volgens Mgr. P. Hoogmartens is delen “een dimensie van ons geloof die wij moeten 
herontdekken”. 
Dat zou erop wijzen dat “delen” onder het stof is komen te liggen. 
Het Marcus evangelie (Mc 2,18-22) bevat een verrassende visie - althans voor de toenmalige 
geloofsgemeenschap – op “Vasten”. 
Vooral met de gelijkenis van de wijnzakken tracht Jezus de omstaanders duidelijk te maken dat 
heersende tradities soms moeten kunnen losgelaten worden. 
Onze aandacht willen wij vandaag ook vestigen op ‘moed’: waar halen wij die moed of 
onverschrokkenheid vandaan? Zit die (diep) in onszelf of hebben wij hulp of motivatie van 
“buitenaf” nodig om moedig te zijn? 
In ieder geval is kracht een raar fenomeen. Soms heb je er ongelooflijk veel van en soms lijkt het 
alsof je kracht verdwenen is… 
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De toepassing van deze 3 aandachtspunten of werkpunten in ons persoonlijk leven vereist een 
nieuw enthousiasme, dat ons denken voortdurend moet vernieuwen, een doorlopend proces, een 
“never ending story”. 
 
Jaarlied nr 60 : “Wat de toekomst ons zal geven” 
 
Schriftlezing: uit het Marcus evangelie 2,18-22 
 
Toen de leerlingen van Johannes en de Farizeeën eens een vastendag hielden, kwam men Hem 
vragen: “Waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel, maar uw 
leerlingen niet?”  
Jezus sprak tot hen: “Kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten zolang de bruidegom bij 
hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben kunnen ze niet vasten. Er zullen echter 
dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd, zullen ze vasten. 
Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. Anders trekt het ingezette 
stuk eraan, het nieuwe stuk aan het oude, en de scheur wordt nog groter. En niemand doet jonge 
wijn in oude zakken, anders doet de wijn de zakken barsten en de wijn gaat verloren met de 
zakken. 
Neen, jonge wijn in nieuwe zakken.” 
 
Duiding (en uitnodiging tot reflecteren) 
In het evangelie van Marcus vragen de omstaanders waarom Jezus’ leerlingen niet vasten. Zij 
vinden dat dit zo hoort en zijn misschien wel verontwaardigd. Jezus respecteert de Joodse Wet 
maar brengt voor de omstaanders enige nuances aan. Hij doet dit door een wedervraag te stellen 
en Hij geeft zelf een antwoord of een verduidelijking. Hij illustreert zijn antwoord aan de hand van 
2 praktijkvoorbeelden. Eentje van de verstellap op een oud kleed en een ander van jonge wijn in 
nieuwe of oude zakken. Jezus was van vele markten thuis… Hij gebruikte heel gewone symbolen 
uit het dagelijkse leven. 
 
Duiding tafelversiering: ….. 
 
De gelijkenis van de wijnzakken vinden wij ook terug in het evangelie  van Mattheus en Lucas. Het 
toont aan dat dit verhaal vele jaren na de kruisdood een sterke indruk moet gemaakt hebben op 
zijn volgelingen. 
Kernwoorden in de 2 praktijkvoorbeelden zijn “oud” en “nieuw”:         
nieuwe verstellap, nieuwe wijnzakken, oud kleed en oude wijnzakken. 
De toeschouwers merken het verschil tussen de groep rond Jezus en de anderen en wij mogen 
hun opmerking niet enkel lezen als uitdrukking van kritiek op Jezus. Marcus vraagt aan zijn 
apostelen en aan ons, lezers,” om in zijn oproep voor engagement mee te gaan. 
Het illustreert hoe verschillend Jezus en de officiële religieuze vertegenwoordigers denken 
(dachten) over dezelfde God. 
Marcus geeft aan hoe men volgens hem naar Jezus en naar God in de medemens moet kijken. 
Maar laat ons eerlijk zijn, wij gedragen ons ook heel vaak als die omstaanders. 
Wij voelen ons comfortabel in onze gewoontes, tradities, regeltjes, principes… m.a.w. wij zijn 
conservatief of principieel. Misschien zijn wij wel eens verontwaardigd als iemand een andere 
mening heeft.  
“Het is toch goed zoals het was, waarom dan veranderen?” Maar Jezus roept ons op om ons 
denken, indien nodig,  bij te sturen en te vernieuwen. 
Immers de tijd en de omstandigheden veranderen voortdurend.  
Als de nieuwe wijn in een oude wijnzak wordt gegoten  en die wijnzak barst, dan moge dit ons aan 
het denken zetten. 
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En hoewel niet alles zich even duidelijk manifesteert, durven we vele dingen voortdurend in vraag 
stellen. Durven slaat op moed…en waar halen wij die durf, die moed, die kracht, die 
onverschrokkenheid vandaan. 
Wel, God beschikt over eindeloos veel kracht en energie en Hij wil ons in Zijn kracht en sterkte 
laten delen.  
In de eerste brief van Petrus (1 Petrus 5:10) lezen wij: 
“God zal U sterk en krachtig maken, zodat U staande zult blijven en niet meer zult wankelen”. 
En Anton Korteberg getuigt als volgt van deze Goddelijke kracht: 
“Al lijk ik er wat wankel bij te staan, vergis je niet! Ik heb een fundament diep in mezelf. Ik richt mij 
altijd op. Ik ben door niets, door niemand neer te slaan”. (Duikelaar) 
Om dingen te veranderen is ook inzicht nodig: Hoe juist handelen? 
Maar weten is daarom nog niet doen. Bij moed gaat het niet zozeer om een fysieke kracht, maar 
wel om innerlijke kracht. 
Moed is een ziele eigenschap. Is dit de Geest die in ons werkzaam is? Misschien is moed wel een 
samenwerking van innerlijke kracht, inzicht en durf…. Als één van de 3 faalt is het netto-resultaat 
zwakker. 
Het vasten is een methode bij uitstek die ons kan helpen om oude gevestigde structuren en ideeën 
los te laten. Vasten omvat niet allen de klassieke manier die ons is aangeleerd. Het is tegen de 
stroom in durven gaan en durven zoeken naar onze eigen armoede, onze gevoelsarmoede, onze 
gedachtenarmoede, het missen van enthousiasme, het missen van ideeën.  
Vasten is ook loslaten: traditie is altijd in beweging, als ze verstart en vastroest gaat ze verloren. 
Het Marcus evangelie wil ons duidelijk maken dat Jezus staat voor juist handelen (orthopraxie) 
eerder dan kennis ten toon te spreiden (orthodoxie). 
Dit is een manier van leven, een levensoptie. Marcus zegt dat het een kwestie is van leven winnen 
of verliezen, ja van het leven te winnen door het te verliezen. 
Het vastenthema van vandaag roept ons op om te delen, te verdelen en om te herverdelen. 
In onze huidige maatschappij geldt helaas vaak het tegengestelde principe: door te delen hou ik 
minder voor mezelf over. “Pakken wat je krijgen kan…” is de leuze. 
In het Oude Testament legt Jezus Sirach 31,3-4 ook de nu nog heersende situatie bloot: “De rijke 
spant zich in en verzamelt geld en als hij ermee ophoudt, kan hij genieten. De arme spant zich in 
en krijgt niet genoeg en als hij ermee ophoudt is hij noodlijdend”. 
Waar zit het dan fout? Kunnen we onze vrijheid wel aan, is er misschien sprake van misbruik van 
onze vrijheid?  Welk is de oplossing voor het probleem? 
O.a. in delen, eerlijk verdelen en rechtvaardig herverdelen. 
 
Het besef mag groeien dat door te delen, het gedeelde niet “stuk” is, het weggegeven deel leeft 
verder op een andere plaats, in een ander lichaam (mens, dier, plant) in een andere ziel, in een 
ander hoofd, in een andere gemeenschap. 
Je kan immers alles delen: eten, drinken, geld, vreugde, verdriet, vriendschap, je huis, liefde, 
kennis en ervaring….En delen moet niet alleen met de armen… 
Jouw weggegeven deel komt misschien terecht in een andere goede zaaigrond, waar het 
honderdvoudig vrucht kan opbrengen? 
Een ander besef mag groeien, namelijk dat “alles met alles verbonden is”.  
Komaf maken met de illusie van “afgescheidenheid”. 
Dus het weggegeven deel is niet weg, het blijft deel uitmaken van het grote onafscheidelijke 
geheel, het Al. Neen, delen maakt je niet armer, het maakt jou in tegendeel rijker; want wat je 
weggeeft komt in veelvoud terug. 
Om het conform Marcus af te ronden een kleine doe-activiteit:  
even overleggen… 
 
Op de  kaartjes die je kreeg staan enkele vragen: 
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- Wat wil ik het liefst, wat mij bezig houdt, delen met anderen? 
Waarmee heb ik het moeilijk om te delen?  

- Wanneer moet ik al mijn moed verzamelen?  
Waar of wanneer zou ik nog wat moed kunnen gebruiken?  

- Waar herken ik mezelf als “oude wijnzak?  En wanneer als “nieuwe wijnzak?” 
Heb ik moeite om oude denkpatronen of principes te verlaten? 
 
Voorbeden 
 L 1:  Heer, U zet mij aan om me niet op te sluiten in vaste denkpatronen. U daagt me uit om me 
niet vast te klampen aan oude gewoontes maar ontvankelijk  te zijn voor het nieuwe. Help mij dat 
ik een open geest en hart mag hebben.   
 
Allen: Waar mensen elkaar dragen nr. 19D 
 
L 2:  Ieder van ons draagt die mogelijkheid in zich: de mogelijkheid om te geven en te delen. En 
ja, geven en delen kan soms pijn doen. Maar wij zijn niet alleen krijgers, alhoewel goed kunnen 
ontvangen ook een daad van liefde is. 
Help ons Heer op de juiste manier en op het juiste moment te geven, te delen en te krijgen. 
 
Allen: Waar mensen elkaar dragen nr. 19D 
 
L 3:  Heer, U leert ons dat het niet gaat om goede dingen te hebben, maar ook om goed te zijn. 
U nodigt ons uit om deel te nemen aan uw Goedheid, een Goedheid die ons draagt, voedt en 
verbindt. Laat ons op die uitnodiging ingaan. 
 
Allen: Waar mensen elkaar dragen nr.19D 
 
L 4:  God, Vader, Moeder leer ons dat wij ons niet angstig moeten verschuilen achter steriele 
regels, maar dat wij zien wat er moet gebeuren en beseffen dat wij verantwoordelijk zijn voor 
onze daden. Help ons om moedige beslissingen te nemen, die mensen en onze planeet doen 
herleven en open bloeien. 
 
Allen: Waar mensen elkaar dragen nr.19D 
 
Collecte  ten voordele van Broederlijk Delen en klaar maken van de tafel 
Muziek: “Je kunt niet zonder de anderen” Zjef Vanuytsel 
 
Tafelgebed 
 
“Het wonder ligt in jezelf” (Eric Stynen) 
Ieder is de moeite waard, maar je moet het durven geloven. 
Zie je leven als een geschenk, elke dag opnieuw zit het vol verrassingen, het zijn misschien 
allemaal mooie woorden en voornemens die stuk springen als zeepbellen en toch begint elke 
bekering in jezelf. 
Ik denk aan die unieke mens Jezus, die het ons allemaal heeft voorgeleefd. 
 Hij had het doel scherp voor ogen. Hij wilde een nieuwe wereld. 
Hij koos de weg van de oprechtheid en de trouw.  
Hij ging de problemen niet uit de weg. 
Hij zocht geen uitvluchten en verontschuldigingen. 
Hij nam het op voor de arme en weerloze mens, Zijn leven was delen, 
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En daarom nam Hij wat brood en wijn en deelde het uit aan Zijn vrienden met als opdracht: deel 
met elkaar, ontvlucht elkaar niet, breng het geluk dichterbij, voor iedereen en altijd, wees elkaars 
antwoord, zoek het niet zover, de Heer leeft in elke mens, geef het beste van jezelf, pas dan zul je 
echt gelukkig zijn. 
 
Delen van het brood 
Drinken van de wijn met heildronk op mensen en wensen 
 
Onze Vader 
Bron van Zijn die ik ontmoet in wat mij ontroert 
ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig 
Vestig uw rijk van eenheid nu uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. 
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden opdat wij ook anderen hun 
misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
Uit U wordt geboren de al werkzame wil de levende kracht om te handelen 
 en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 
(Bram Moerland, geïnspireerd door het Aramese Onze Vader) 
 
Vredeslied (melodie zie lied nr.52) 
Kom, zing een vredeslied en leer het aan je broeders. 
Ja zing een vredeslied, zoek in elkaar het goede. 
Jaag nijd en grief uit de wereld, open je hart voor iedereen. 
Sluit vriendschap voor je leven, strooi de liefde om je heen.  
Reik nu de hand aan elkander en wijd een warme vreugdezang  
aan al je medemensen die de vrede wensen. 
Kom, zing een vredeslied en leer het aan je broeders. 
Ja zing een vredeslied, zoek in elkaar het goede. 
 
Slotbezinning (Edith Stein) 
Ik wens je ogen toe  
die de kleine dingen van de gewone dag zien en in het licht zetten. 
Ik wens je oren toe die de nuances en de ondertonen in het gesprek met anderen opnemen. 
 Ik wens je handen toe die niet lang overleggen of ze zullen helpen en goed zullen zijn 
Licht dringt door het venster van de ziel in ons binnenste  
en straalt terug in onze omgeving 
onderweg met medemensen.  
Je moet als een venster zijn  
waardoor Gods liefde in de wereld schijnt. 
 
Mededelingen 
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Liturgie en Spiritualiteit – Vasten 2020 – Broederlijk Delen 
Geert Van Oyen: De Marcus code, Averbode, 2005 
Eric Stynen: Het wonder ligt in jezelf, 1979 
Marc Desmet: Het evangelie volgens mij, Lannoo 2008 
Edith Stein: Na de medidatie: Ik wens je ogen toe 
Anton Korteweg: Duikelaar   
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Slechts het water dat wij te drinken geven  
zal ons verkwikken 
 

Slechts het brood dat wij te eten geven  
zal onze honger stillen  
 

Slechts het gewaad dat wij wegschenken  
zal ons bekleden 
 

Slechts het woord dat leed verzacht  
zal ons troosten 
 

Slechts de zieke die wij bezoeken 
zal ons genezen 
 

Slechts de gevangene die wij verlossen 
zal ons bevrijden  
     H. Franciscus  

Marie-Alice, René, Monique 

 
 

 


