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537 ´Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft´

V

ertrouwd raken met het nieuwe liedboek

´Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft´ - LB 537
Vasten, wie doet dat? Je leest er over in de Bijbel. Je associeert het met carnaval en het rijke roomse
leven. Je hoort erover in het nieuws als de Ramadan begint of wordt afgesloten. Maar zelf? Doe je zelf
aan vasten? Doe je aan vasten in veertigdagentijd?
De laatste jaren is vasten ook in de kringen van de kleine gereformeerde kerken in beeld gekomen. Om
de persoonlijke bezinning en inkeer vorm te geven, om welbewust toe te leven naar Pasen, om stil te
staan bij de omgang met Gods schepping, om bewust te worden van de wereldwijde onevenwichtigheid
in de verdeling van voedsel en bezit, om meer aandacht te geven aan de ander, om te kunnen geven aan
wie minder heeft, om meer tijd te nemen voor Bijbelstudie en gebed, om af te zien in navolging van
Jezus Christus.
De periode van vasten begint op Aswoensdag, dit jaar op 18 februari. Een van de vaste schriftlezingen
voor die dag is sinds eeuwen Jesaja 58: ‘Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken,
je brood delen met de arme’. Daarover gaat het lied van de maand februari. De dichter, Huub
Oosterhuis, gaf het de titel mee ‘Het lied van het oprechte vasten’. Want daar gaat het over in Jesaja 58,
het oprechte vasten. In tegenstelling tot het schijnheilige vasten, dat wil zeggen vasten terwijl je
ondertussen je arbeiders afbeult, ruzie maakt en strijdt, de hongerige en de arme en de naakte aan hun
lot overlaat. Lees je in Jesaja 58 over het oprechte vasten, dan krijg je Jezus in beeld. Dat gebeurt in dit
lied ook: hij wordt bij name genoemd in de coupletten 3 en 4.
Is vasten afzien van van alles en nog wat? Of is vasten juist andere dingen doen, je levensstijl
veranderen, de werkwijze van God en zijn Koninkrijk aanleren? Een goede vraag om je in de
Veertigdagentijd over te buigen. Met Jesaja 58 voor ogen en dit lied op de lippen ontdek je, hoe je je
hart moet laten spreken.
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Bovenstaande tekst mag (met bronvermelding) overgenomen worden in het eigen kerkblad of op het
liturgieblad, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
Een eenvoudige geluidsopname van de melodie is hier te vinden:
http://www.kerklied.net/node/233
In EREdienst van januari 2014 is een uitgebreide toelichting op lied 537. Zie
http://www.eredienst.com/index.php/tijdschrift-eredienst
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