
Vastentijd 
 

In de vakmap 'godsdienst' bij 'documenten' zie je een document 'Vastentijd'. Lees dit 

even door: het zijn korte tekstjes over de vasten, een tijd om te bezinnen. 

Jouw opdracht: 

kies er 3 tekstjes uit en antwoord op volgende vragen: 

 

1.Welk tekstje koos je eerst? 

       Waarom koos je dit? 

 

2.Welk tekstje koos je als tweede? 

       Waarom koos je dit? 

 

3.Welk tekstje koos je als derde? 

       Waarom koos je dit? 

 

4.Zoek bij elk een bijpassende prent/foto 

       of maak zelf een tekening. 

 

5.Hoe kan je jouw gekozen teksten linken 

      aan de coronatijd waarin we nu 

       terechtgekomen zijn? 

 

6.Maak zelf een kort persoonlijk tekstje 

      (min. 5 zinnen/regels) 

 

Zet alles netjes in een word-document dat je upload (VOOR Pasen (12/4) in de 

map 'Vastentijd' Gebruik volzinnen a.u.b. 

Laten we samen hopen dat Pasen dit jaar een nieuw 

begin kan betekenen! 



Vasten is ook:  

eens wandelen in de vrije natuur, 

en letten op de dingen die het 

milieu aantasten. 

 

Vasten is ook geld geven,  

delen, wat minder eten, drinken, 

roken en snoepen. 

 

Vasten is ook blij leven, 

en doorheen je hartelijkheid het 

thuis en op school eens gezellig 

maken. 

 

Vasten is oog hebben voor je 

medemens, 

en iets doen samen met een andere 

leerling die je niet zo goed kent. 

 

 

Teksten vasten 
 

Neem de tijd 

Neem de tijd 

ja neem 40 dagen de tijd 

Neem de tijd 

om met mensen 

samen te zijn en te voelen: 

'We hebben elkaar nodig'. 

Neem de tijd 

om een blik op de wereld 

te werpen en te voelen: 

'We hebben elkaar nodig'. 

 

Ja neem de tijd, 

wel 40 dagen lang 

om te voelen: 

'Ik leef en Hij leeft in mij'. 

Toon Vandeputte 

 

Ik ben… 

 

Ik ben maar 

een stofje in de lucht 

niet beroemd of berucht 

 

een hoopje gevoelens 

een bergje gedachten  

een stukje leven 

een beetje verstand 

 

ik ben maar een lettertje 

gezet door Gods hand 

in een boek 

vol toverspreuken 

 

Elke Meeuws 



Vasten : 

De veertigdagentijd is een uitnodiging om eens van levensritme te veranderen, 

een tijd om eens na te denken over waar we eigenlijk mee bezig zijn... 

De veertigdagentijd... 

even de tijd stop zetten en bezinnen,  

ons heroriënteren. 

Nieuwe energie en levenskracht opdoen. 

Gewoon blij zijn dat we Gods kinderen zijn. 

Veertigdagentijd...  

een boeiende snuffeltijd in de rommelzolder van ons hart. 

Veertigdagentijd betekent  

dat je veertig dagen tijd krijgt  

om je af en toe eens terug trekken  

op je eigen plaats,  

jouw woestijn,  

jouw bos,  

jouw kamer. 

Het is stilstaan  

en voelen  

hoe belangrijk andere mensen zijn  

Het is soms 'neen' kunnen zeggen  

en kiezen voor weinig.  

Zo kan men meer tijd maken  

voor de anderen. 

Handen om te … 
Je hebt vragende handen 

Je hebt dragende handen 

Je kan een schouderklop geven  

Je kan een handdruk geven  

Je hebt werkende handen 

Je hebt scheppende handen  

Je kan slaan met je handen 

Je kan vuisten maken 

Je hebt biddende handen  

Je hebt smekende handen 
 

Je hebt  een handje van een pasgeborene 

Je hebt de diepe en rijke levenslijnen van een hand van een bejaarde 

Wees jij de juiste hand op het juiste moment voor iedereen … 



God, 

wil Jij ons  

leren zien,  

en leren luisteren. 
 

Ik zag iemand alleen. 

Dat mag niet meer gebeuren. 

Want Jij bedoelde dat niet zo –  

dat mensen alleen moeten blijven. 

 

Jij wilt dat mensen  

samen zijn. 

Niet  ziek zijn van verdriet. 

Geen angst. 

Geen pijn. 

Alleen maar gelukkig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Gulzig 

 

   Het is goed dat het vasten is, God,  

 

   want we leven zo gulzig. 

   Gulzig met onze ogen.  

   Gulzig met onze oren. 

   Gulzig met onze tong.  

   Gulzig zijn we met heel ons bestaan,  

   want we willen niets missen.  

   Groter en aparter  

   moeten onze ervaringen zijn. 

 

   Het is goed  

   dat het vasten is. 

Tijd voor   
stilte,  

bezinning,  

‘n tekst of boek,  

Een spel,  

een bezinning,  

een gesprek, 

 een gebed,  

een goede daad 

Kortom denk eens 

aan een ander… 



 

 

Ja,  

Ja, vasten      is zoveel 

 

Zo kan de vastentijd een bijzondere tijd zijn 

God danken voor alles wat je hebt, 

kun je aan anderen te danken hebben 

God vragen je te aanvaarden met je tekorten en je wensen 

God loven en danken en geloven dat Hij bestaat 

 

Maar wij moeten er in geloven dat het kan, 

en het kan! 

 

Laten we daarom vandaag starten 

met goed te zijn 

voor elkaar. 

 

 

 

Als alles in je leven 

zo evident en normaal is geworden,  

dan wordt het tijd om te vasten.  

 

Vasten wordt dan 

een loskomen uit dat alledaagse ritme  

en teruggaan naar 

de hartslag van het leven.  

 

Vasten wordt dan 

een loswringen uit gedwongen  

contacten en vriendschappen  

sluiten die het hart raken.  

 

40 dagen vasten weer 

 “echt mens” te worden. 

A. Vandeputte 

Bijsluiter bij een vastenaffiche 

 vsko – Leeftocht 

Vasten  

        =  

40 dagen lang : 

      

• Respect tonen 

• Volhouden 

• Denken 

• Danken 

• Doen 

• Geven 

• Lief zijn 

• Sober zijn 

• Tijd maken  

• ….. 



 

Ik wil als het water zijn 

dat in de rivieren klatert, 

en door het oerwoud stroomt, 

dat velden vruchtbaar maakt 

en overal leven brengt. 

Ik wil als het water zijn, 

dat al wat vies is, wast, 

dat iedere mens, hoe die ook heet 

weer toekomst heeft. 

Ik wil als het water zijn, 

de bron van alle leven, 

dat alle mensen samenbrengt, 

om samen, overal vandaan, 

het lief en leed te delen. 

God, ik wil als het water zijn, 

dat in uw richting stroomt, 

om in de wereld, overal, 

uw opdracht waar te maken: 

meer mens te zijn voor iedereen. 

 

Vastentijd 

een tijd van inzet 

een tijd van bezinning 

een tijd van vergeving 

een tijd van trouw 
 

een tijd van licht, hoop, 

goedheid, vreugde, kansen, …. 

 

Geloven in God 

 

Is voor velen niet meer  

van deze tijd,  

het is voorbijgestreefd, 

Alleen oude mensen,  

geloven nog. 

Toch blijven we geloven 

in elkaar 

in de liefde 

en hopelijk ook in de 

toekomst. 

Ook dat is geloven 

en dat blijven we  

nodig hebben 

elke dag opnieuw.  

 



 

Anders omgaan met je tijd. 

 

Tijd verliezen 

om tijd te winnen. 

Vastentijd 

even de woestijn 

van het leven intrekken, 

om stilte en rust te zoeken, 

weg uit de gejaagdheid 

en weg  van de 

oppervlakkigheid, 

even weg van ons 

dagelijks bestaan. 

 

 

 

 

Vastentijd : 

Is de tijd nemen om houdingen 

die krampachtig zijn geworden 

Wat te lossen. 

Vastentijd : 

Is die houdingen zuurstof geven 

Om zich aan te passen aan  

Nieuwe wijzen van samen leven. 

Vastentijd : 

Is 40 dagen lang 

Laten horen, zien en voelen 

Dat loslaten bevrijdend kan zijn. 

 

Antoon Vandeputte 

Laat ons… 

 

deze 40 dagen 

goed gebruiken. 

Geef aandacht 

aan elkaar. 

Luister echt 

naar elkaar. 

Wees minder 

hard voor 

elkaar. 

Breng sfeer en 

zon in elkaars 

leven. 

 



Laat het doodgewone los 

van elke dag, 

doorbreek je levensritme: neem de tijd 

       wel 40 dagen en veel meer, 

       om te kijken hoe anderen 

       opkomen voor elkaar, 

       om te kijken hoe anderen 

       spreken met elkaar, 

       om te voelen hoe anderen 

       vreugde geven aan elkaar 

       en je ontdekt 

 

       - VAST EN zeker - 

       nieuwe krachten 

       voor jou! 

 
 

 
 

 

 

 

 

Vasten, stilstaan bij onze overvloed. 

Er breekt een tijd aan van bekering, 

van loslaten en wegtrekken. 

Er is bezinning nodig om stappen  

te zetten naar anderen toe. 

 

Dit heet  SOLIDARITEIT 

“RECHTVAARDIGHEID” 

“BROEDELIJK DELEN”. 

 



 

 

 

 

40-dagentijd 
‘n boeiende snuffeltijd 

in de rommelzolder 

van ons hart 

‘n grote schoonmaak 

in ons hart 

dit brengt 

nieuwe vreugde 

en energie  

in ons hart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede God,  

Gij zorgt voor liefde 

tussen de mensen.  

Gij wilt het leven 

mooi, prettig en 

gelukkig maken 

voor iedereen.  

Toch 

volgen mensen 

de weg van het kwade. 

Help ons tijdens deze 

vastentijd na te 

denken. 
 

Dan komt ons hart 

tot inkeer en kunnen 

wij beter doen wat 

Jezus ons heeft 

voorgedaan. 

Amen  

 

Heer, 

Geef ons allen een goede 
aanzet, 

een basis, 

een start, 

maar ook een grote toekomst. 
 

Laat ons niet aan ons lot over, 

bescherm ons van het begin 
tot het einde. 
 

Amen.  



Heer, onze God. 

Als we in dit leven 

iets willen bereiken, 

moeten we ons 

daarvoor inspannen. 

Mogen wij dan ook vragen 

om ons kracht te geven 

om van ons leven 

iets schoons te maken. 

Hier en nu en alle dagen. 

Amen. 

God, 

Bidden is 

onze sterkste kant 

niet 

 

Wij hebben 

het een beetje 

verleerd 

 

Het komt er  

niet van 

 

Aanvaard 

onze enkele 

momenten 

van bezinning 

 

Amen 

 

 

 


