
Pad 14. De Geestelijke Discipelschapsvoorwaarden
Jak. 1:22: “En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.”

D.T.P. periode 4 DAG 37

MAANDAG: OP HET SNELLE SPOOR
Lezen: Ezra 8:21-23 en Matt. 6:16-18 (Vasten)

Het vasten is waarschijnlijk een van de meest effectieve onderdelen
voor toewijding aan God, maar ook het minst begrepen of
onderschat. Vasten is het niet eten of drinken of andere dingen laten
voor een bepaalde periode met als doel om dichterbij God te komen.
In Matt. 6:16 zei Jezus dat het belangrijk is om te vasten. Hij zei:
"wanneer je vast", en niet "als je vast". Bepaalde soorten van vasten
zijn ook goed voor je lichaam, ook al zullen onze magen soms klagen. De sleutel
om met succes te vasten is dat je weet waarom, hoe en hoelang je vast. Er
kunnen een heleboel redenen zijn waarom mensen vasten. Er waren leiders in de
Bijbel die gevast hebben omdat ze spijt hadden. Een zakenman vastte eens drie
dagen omdat hij een belangrijke zakelijke beslissing moest nemen. Een vrouw
vastte tien dagen om te bidden dat haar huwelijk beter zou worden. Een
zendelinge in India heeft 40 dagen gevast (niet gegeten) omdat ze graag wilde
dat de moslims in haar buurt tot bekering zouden komen. Sommige mensen
vasten een dag in de maand alleen maar om hun aandacht te richten op God.
Hoe je vast hangt af van je persoonlijke situatie. Sommige vasten door niet te
eten, anderen laten lekkernijen staan zoals chocolade of snoep. Anderen eten
alleen fruit of sappen. Sommigen vasten door geen TV te kijken of muziek te
luisteren. Het laatste onderdeel is dat je weet hoelang je moet vasten. Als je de
Heer vraagt hoe lang je zult vasten zal Hij je een antwoordt geven en ben je
voorbereid wanneer de duivel je probeert eerder te laten stoppen.

Als je nog nooit gevast hebt, vraag de Heer en meer ervaren christenvriend en
hoe je kan beginnen met vasten.

Naslag: Jes. 58:3-8; Joël 1:14; Matt. 17:19-21; Hand. 13:2-3


