Inleiding
‘Heiligt u,..’ We vinden het fijn dat je meedoet aan de periode van gebed, vasten en persoonlijke
toewijding. We zien ernaar uit wat God in jouw leven en binnen de gemeente gaat doen. De Bijbel is
zo vol met rijke beloften voor degenen die bereid zijn om zichzelf te vernederen en ernaar verlangen
om Zijn stem te horen en te doen wat Hij vraagt. Mocht je de preek van Pieter-Jan hebben gemist
over de kracht van vasten bekijk hem dan hier: PREEK ONTDEK DE KRACHT VAN VASTEN
Graag geven we je wat praktische tips en richtlijnen om je te helpen bij jouw persoonlijke invulling
van de 14 dagen. Bedenk daarbij hoe deze informatie van toepassing is op jou en je persoonlijke
omstandigheden en overtuigingen.
We bidden dat je Gods aanwezigheid en macht op een bijzondere manier zult ervaren als je je de
komende 14 dagen aan Hem toewijdt! Besef dat Hij een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken!

Voorlopig programma
Datum
Zon 31 jan.
Maa 1 feb.
Din 2 feb.
Woe 3 feb.
Don 4 feb.
Vrij 5 feb.
Zat 6 feb.
Zon 7 feb.
Maa 8 feb.
Din 9 feb.
Woe 10 feb.
Don 11 feb.
Vrij 12 feb.
Zat 13 feb.
Zon 14 feb.
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10:30-12:00

Contactmoment
Samenkomst “Het brandofferaltaar”

20:00-21:00

Zoom Introductie en gebed

20:00-21:00

Zoom Introductie en gebed

10:30-12:00

Samenkomst

20:00-21:00

Zoom Introductie en gebed

20:00-21:00

Zoom Introductie en gebed

10:30-12:00

Samenkomst “Getuigenissen”

Studie thuis
Het brandofferaltaar
Het brandofferaltaar
Het koperen wasvat
Het koperen wasvat
De tafel met toonbroden
De tafel met toonbroden
De kandelaar
De kandelaar
Het reukofferaltaar
Het reukofferaltaar
De ark van het verbond
De ark van het verbond

Gebed
Probeer iedere dag tijdens de 14 dagen bidden en vasten een moment van gebed en Bijbellezen te
hebben. Je kunt hierbij gebruikmaken van de aangereikte studiematerialen. Deze zullen je worden
toegezonden per mail en zijn via de website van de LEG beschikbaar. Houd het eenvoudig. Denk aan
de twee of drie dingen die je het meest na aan het hart liggen en zoom daarop in met God. Schrijf
deze gebedspunten op en sta open voor wat God je daarin wil laten zien. Je zult dichter bij Jezus
leven en dat zal je gaan merken aan bijvoorbeeld een doorbraak in een moeilijke situatie, wonderen
en antwoorden op je gebeden.
Maak het je doel om Jezus beter te leren kennen en te ervaren. Bid gebeden van totale overgave en
maak God groot met hoe je leeft. Focus op Gods goedheid en grootheid en bekijk alles door die filter.
Zet elke dag een plaats en tijd apart waarop je God zoekt in gebed, praat gewoon met Hem. Vind je
het moeilijk om los te komen van de drukte van je dag? Aanbiddingmuziek luisteren en zingen is een
goede manier om je hart voor te bereiden op gebed. In de studies staan ook suggesties voor muziek.
Vanwege corona is het helaas niet mogelijk om gezamenlijk in ons gebouw te bidden. Wel zullen we
op de dinsdagen en donderdagen om 20.00 uur met elkaar via zoom bidden. Naast gebed zal er ook
ruimte zijn voor getuigenissen.
Daarnaast is er gelegenheid voor diegenen die thuis niet goed in staat zijn om te bidden (ivm
gezinsdrukte) om doordeweeks in het gebouw te komen bidden. Je moet je wel van te voren
aanmelden via de link op de website.

Vasten
Belangrijk: overleg eerst met je behandelend arts als je gezondheidsproblemen hebt, zeker als je
medicijnen gebruikt, suikerziekte of een chronische ziekte hebt of zwanger bent.
We geven je wat tips en richtlijnen over hoe je kunt vasten, maar de ene soort vasten is niet
geestelijker dan de andere soort. Het belangrijkste van vasten is dat je dichter bij God komt, en niet
wat je wel of niet eet.
Een paar tips:

1. Begin waar je bent
We zijn allemaal op een andere plek in onze wandel met God, onze baan, school, dagelijkse routine,
gezondheid en mate van energie die alles vraagt. Start daarom waar je bent. Het vasten mag best
wat uitdaging hebben, maar ken je lichaam en laat je hierin leiden door de Heilige Geest. Het doel is
niet om eten te laten staan, maar om dichter bij God te komen.
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2. Vind je “vasten-zone”
De meeste mensen ervaren wel wat ongemak als ze met vasten beginnen, maar het is mogelijk om
snel te wennen aan je nieuwe routine. Het belangrijkste is dat je leert te vasten op een manier die
voor jou werkt. Je bent in je “vasten-zone” als je je geestelijk in harmonie voelt, je geestelijk
energieker voelt en je je makkelijk op God en geestelijke dingen kunt richten.
Het werkt het beste wanneer je niet in 1 keer stopt met cafeïne als je nu regelmatig koffie drinkt,
maar minder van te voren al langzaam zodat je voorkomt dat je chagrijnig wordt en last hebt van
ontwenningsverschijnselen in plaats van te genieten van Gods nabijheid. Minder van te voren ook al
een beetje met de producten die veel suiker bevatten. Ook dit zal ervoor zorgen dat je minder
ontwenningsverschijnselen zult ervaren. Er is niet 1 methode die voor iedereen werkt. Volg de
Heilige Geest, mix de verschillende vormen van vasten, kom erachter wat voor jou werkt en blijf dan
in je “vasten-zone”!

3. Kies je vorm van vasten
Het is belangrijk dat je van te voren bedenkt welke manier van vasten, of welke combinaties je wilt
gaan volgen. Dit helpt je zowel bij je voorbereiding als bij het volharden. Hierna volgen wat
verschillende vormen van vasten waaruit je kunt kiezen. Bedenk daarbij hoe deze informatie op jou
en je persoonlijke omstandigheden en overtuigingen van toepassing is.
Je kunt alle 14 dagen vasten, maar ook periodes hierbinnen. Dat is helemaal aan jou, bedenk dat al
biddend.
Verschillende vormen van vasten:

Vasten van bepaald voedsel of van bepaalde activiteiten
Bij deze vorm van vasten schrap je bepaalde onderdelen uit je menu. Bijvoorbeeld rood vlees, fast
food en/of snoep. Dit is voor de meeste mensen goed te doen, en ook bruikbaar bij speciale
dieetbehoeften.
Meestal betekent vasten dat je bepaald voedsel niet neemt, maar je kunt ook veel baat hebben bij
het vasten van een activiteit, zoals tv kijken of social media gebruiken e.d. Probeer zoveel mogelijk
afleidingen te vermijden en je vrijgekomen tijd te besteden aan iets dat je geestelijk voedt.

Daniël-vasten
Het Daniël-vasten is een goed voorbeeld van een vorm van vasten. Deze manier van vasten is erg
effectief in het bewerken van geestelijke focus, lichaamsdiscipline en zuivert lichaam en ziel. In het
boek Daniël vind je twee keer dat Daniël vast. In Daniël 1 staat dat hij alleen groente at en water
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dronk. In Daniël 10 staat geen specifieke lijst, maar wel dat hij geen smakelijk voedsel en vlees at en
geen wijn dronk. De basis van het Daniël-vasten is fruit en groenten, maar zoek God en laat je door
Zijn Heilige Geest leiden naar jouw “vasten-zone”.

Sapvasten
Bij sapvasten drink je groente- en fruitsapjes en water in plaats van vast voedsel. Veel mensen
voegen hier dan proteïnen aan toe. Je kunt ook bijvoorbeeld 1 of 2 maaltijden per dag vervangen
door sappen. Op internet kun je diverse suggesties vinden voor sapcombinaties.

Watervasten
Dit soort vasten is wat de Bijbel normaal gesproken bedoelt met vasten. Als je wilt watervasten
adviseren we je om vooraf te overleggen met je (huis)arts en het te beperken tot 1 of 2 dagen.

Totaal vasten
Bij een totale vasten eet en drink je helemaal niets. Wij raden dit sterk af omdat dit schadelijk voor je
lichaam kan zijn.

Vasten bij zwangerschap en borstvoeding
Je prioriteit is de gezondheid van de baby die God je heeft toevertrouwd. Ga hier vanuit als je mee
wilt doen aan deze periode én overleg met je arts.

Vasten en eetstoornissen
Als het voor jou een struikelblok is om voedsel uit je menu te schrappen, kun je overwegen om
activiteiten te schrappen. Televisie kijken, social media gebruiken, shoppen, gamen, het kunnen
allemaal dingen zijn die je afleiden van je werkelijke probleem. Onthoud dat je bedekt bent met Gods
genade. Hij zal je laten zien wat goed is. Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. Zijn manier zal je ziel tot
rust brengen.

4. Begin en eindig het vasten goed
Afhankelijk van het soort vasten dat je kiest is het belangrijk om je lichaam al een beetje voor te
bereiden op wat komen gaat. Bouw de dingen die je gaat schrappen geleidelijk af richting het vasten
en bouw het gebruik daarvan ook weer geleidelijk op na afloop.

5. Stel je eigen vasten-menu samen
Je kunt doordeweeks een andere vorm van vasten kiezen dan in het weekend. Of wissel het type
vasten af per week. Kijk wat werkt voor jou. De sleutel is om een plan te maken voordat je begint en
er vervolgens niet “wettisch” mee om te gaan. Kies de dingen die je gaat eten bewust en probeer het
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zo natuurlijk mogelijk te houden met sapjes en dressings. Blijf vooral genoeg drinken zodat je lever
goed blijft functioneren.

6. Pastoraat en zorg
Wanneer we onszelf toewijden aan gebed en vasten kan er ook behoefte ontstaan voor extra zorg en
pastoraat. Graag willen we je dan vragen om allereerst contact op te nemen met je
groeigroepleider(s). Indien je geen deel uitmaakt van een groeigroep en toch behoefte hebt aan een
pastoraal gesprek dan kun je een mailtje sturen naar pastoraat@leg.nl. Vermeld in het mailtje je
contactgegevens en in enkele zinnen waarom je graag een pastoraal gesprek zou willen hebben. Er
zal dan contact met je worden opgenomen.

7. Zoek een gebedsmaatje/buddy
Samen sta je sterker. Tijdens bidden en vasten zullen er ook momenten kunnen komen dat je het
moeilijk hebt, het lastig vindt om vol te houden, strijd met verleiding hebt. We willen je daarom
stimuleren om in de periode van bidden en vasten een gebedsmaatje te vinden. Iemand met wie je
regelmatig contact hebt om: samen te bidden, elkaar te bemoedigen, bij wie jij je zonden kunt
belijden. Door samen op te trekken kan een periode bidden en vasten een rijke ervaring worden.

8. Laatste tips
Nog een paar ideeën die je kunnen helpen om het vasten plezieriger te maken:
- Maak een kalender die bij je plan past en schrijf erop hoe elke dag eruit zal zien.
- Koop alleen wat je gaat gebruiken zodat je minder gevoelig bent voor verleidingen.
- Neem deel aan de digitale contactmomenten zodat jij je kunt laten bemoedigen en je niet het
gevoel hebt dat je het alleen doet.
- Als je samen met anderen vast als groep, kun je op vaste momenten digitaal bij elkaar komen.
- Raak niet ontmoedigd als het niet lukt. Gewoon opnieuw beginnen en het vasten oppakken. Gods
weldaden zijn iedere morgen nieuw (Klaagliederen 3:22-23). Hij wil dat je het haalt en zal je de
genade en kracht geven om dat te doen. Moge God met je zijn als je aan dit vastenavontuur begint!

Persoonlijke toewijding
Net als bidden en vasten gaat het lezen van je Bijbel over je op een krachtigere manier verbinden
met God. Zijn Woord is levend en werkt! Net als bij gebed is het belangrijk om de tijd en plaats te
kiezen voor deze tijd van dagelijks Bijbellezen en persoonlijke toewijding. Hier volgen vier dingen die
je kunnen helpen het beste te halen uit jouw persoonlijke tijd met God.

1. Lees consequent
Het is beter om elke dag een beetje te lezen dan twee uur aaneengesloten. Het is heel belangrijk dat
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je Gods woord tot je neemt in behapbare porties. We verstrekken een Bijbelleesrooster per dag met
daarbij iedere dag twee gebedspunten. Hou het dus eenvoudig en zorg dat je het vol kunt houden.

2. Lees biddend
Praat met God als je leest, heb geen haast. Als je iets tegenkomt dat je niet begrijpt, stop dan even
en vraag God ernaar. Biddend lezen is tijd en ruimte maken om met God te spreken en Hem ook de
ruimte geven om tegen jou te spreken.

3. Leef verwachtingsvol
Je staat op het punt om deel te nemen aan het brood des levens. Geloof dat God tot je zal spreken
door Zijn Woord en in gebed tot jou

4. Gebruik de S.O.A.P. methode
Een goede en eenvoudige manier om je persoonlijke tijd met God vast te leggen is door middel van
de S.O.A.P. methode. S= Scripture (Bijbel), O-Observation (Waarneming), A=Application (Toepassing),
P= Prayer (Gebed).
We bidden dat in de komende 14 dagen jouw passie voor God en Zijn Woord wordt ontstoken en dat
je honger naar Zijn aanwezigheid groter mag zijn dan ooit tevoren!

Vasten en een gewoontepatroon
Graag willen we je aanmoedigen om gebed, vasten en persoonlijke toewijding een onderdeel te
maken van je “gewone” leven. Bescherm de tijd en ruimte met God die je hebt gecreëerd. Laat het
elke dag een prioriteit van je zijn om van gebed, vasten en persoonlijke toewijding je levensstijl te
maken. Zoek uit wat werkt voor jou, en maak het onderdeel van je leven. Neem geen genoegen met
minder dan een leven vol passie en geestelijke ijver voor God. Hou het vuur voor God in je hart
brandend en doe wat nodig is om je geestelijke honger naar God te stillen.
Bij eventuele vragen kun je een email sturen naar: info@leg.nl.
.
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