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Introductie

Binnen het kader van de lessen voor het levensbeschouwelijk vak orthodoxe 

godsdienst vormen de vastenperiodes en meer bepaald de zogenaamde ‘Grote 

Vasten’, die een prelude zijn voor het Paasfeest, een vast jaarlijks terugkerend 

onderwerp binnen het lessenpakket. 

Er is weinig lesmateriaal hieromtrent beschikbaar en met deze werkbundel 
gericht op het 2e jaar ASO is het een poging om een leemte op te vullen. Gericht op 

klassen in het 2e jaar van het ASO maar mits een aantal kleine wijzigingen of 
deskundige begeleiding kan deze bundel best ook wel als werkmateriaal dienen 

voor richtingen in de tweede graad van het TSO of BSO. 

Het lesmateriaal is deels theoretisch met afwisselend oefeningen en puzzels ( 
woordzoeker, doolhof….) Als aanvulling is er een practicum toegevoegd waarbij de 

klas aan de slag kan gaan in de keuken om een vastenmaaltijd te bereiden. 

Als laatste deel is er een literatuurlijst opgenomen en verwijzingen naar 
websites die kunnen dienen als aanvullende bronnen voor zowel docenten en 

leerlingen die meer informatie zoeken betreffende dit onderwerp. 
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De Grote Vasten…………….reis naar 
Pasen.
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1. Inleiding. 

Als iemand een reis gaat ondernemen moet hij weten naar waar hij toe gaat. 
Men zal een weg uitstippelen, een vervoersmethode kiezen, een lijst maken 

van benodigdheden en informatie vergaren over de bestemming. 

Zo is het ook voor christenen die zich voorbereiden op het feest van Pasen.  

Deze voorbereiding zit volledig binnen de tijd van de Grote Vasten en 

eigenlijk al een tijd ervoor met een opwarmingsoefening  die we aanduiden 

als de voorvasten. De voorvasten als een opwarming om klaar te zijn voor de 

eigenlijke grote reis met eindbestemming Pasen. 

Denk hierbij ook aan een marathonloper. Voor hij de lange marathon zal 
starten is deze atleet al lange tijd bezig om zich fysiek én mentaal klaar te 

stomen. Hij zal lang voor de wedstrijd een trainingsschema opstellen en 

dagelijks gaan lopen. Stap voor stap bouwt hij zijn conditie op en hij 
ondersteunt dit door ook een speciaal dieet te volgen zonder veel vet maar 
met voldoende vitaminen om sterk te blijven. 

Zo gaat het ook in de periode van de Grote Vasten.  Maar het gaat hier vooral 
om een geestelijke reis met als eindbestemming Pasen, het feest der feesten. 
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2. De voorvasten. ( De zondagen van de voorbereiding op 
de vasten.) 

De 4 zondagen voor de start van de Grote Vasten zijn bedoeld om onszelf 
voor te bereiden. Dit zal voor ieder van ons een tijd van berouw en bekering 

worden. 

2.1 De zondag van de Tollenaar en de Farizeeër. 

De 1ste zondag van de voorvasten heet de zondag van de Tollenaar en de 
Farizeeër. 
De Evangelielezing Luc 18:10-14 toont ons een man die erg tevreden is met 
zichzelf en een zondaar, die in de tempel gaan bidden. De zelfingenomen 

was trots op zijn goedheid en dacht dat hij beter was dan de zondaar. Maar 
het gebed van de zondaar behaagde God meer, omdat hij zich nederig 

gedroeg. 

2.2 De zondag van de Verloren Zoon. 

Op de 2de zondag van de voorvasten luisteren we naar de Parabel van de 
Verloren Zoon Luc 15:11-23. De verloren zoon, zo wordt verteld, ging van huis 
weg en vertrok naar een ver land en verkwiste daar zijn erfdeel. Toen hij zijn 
misstap inzag besloot hij een andere weg in te slaan. Hij keerde naar zijn 
vader terug en had werkelijk spijt of berouw over datgene wat hij gedaan 
had. 

We moeten ook berouw hebben over onze fouten en net zoals de Verloren 

Zoon besluiten een andere weg in te slaan en terug te keren naar God. 

2.3 De zondag van de vleesonthouding ( Zondag Laatste Oordeel) 

De Evangelielezing op de zondag van de vleesonthouding leert ons hoe we 

ons moeten voorbereiden op het Laatste Oordeel Matt. 25:31-46. God zal over 
ons komen oordelen al naar gelang we ons goed of slecht gedragen hebben 

tegenover onze naaste. Alles wat we doen om anderen te helpen doen we 

om God te dienen. 

2.4 Vergevingszondag 

Zo zijn we aangeland bij de allerlaatste dagen voor de Vasten. De laatste 

zondag voor de Grote Vasten heet Vergevingszondag of de verbanning van 

Adam uit het Paradijs, de Heerlijkheid. De Evangelielezing is uit Matt 6:14-21. 

De Traditie wil dat we op deze dag samenkomen in de kerk, om deel te 

nemen aan de l i t u r g i e . Tijdens of na deze plechtige dienst vragen we 

aan iedereen om vergeving. Daarom wordt deze zondag ook Vergevings 
zondag genoemd. 
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3.Oefeningen. 
Oefening 3.1 

De zondag van 
de Verloren 

Zoon

Zondag van het 
Laatste Oordeel

Vergevings
zondag

Zondag van de 
Farizeeër en de 

Tollenaar

Naar God 
terugkeren

De verbanning 
van Adam uit 
het Paradijs

Nederigheid

Zondag van de 
vleesonthouding

We kunnen de 4 zondagen van de voorbereiding op de Grote Vasten 

herkennen aan hun naam maar ook aan een treffende omschrijving. 

Verbind elke zondag van de voorbereiding uit de linker kolom met de 

juiste beschrijving die je in de rechter kolom vindt. 
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Oefening 3.2 

De volgende uitspraken horen we in de kerk tijdens één van de zondagen 

van de voorbereiding op de Grote Vasten. 

“Laten wij vluchten voor het 
hoogmoedig gepraat van de 
Farizeeër en laten we leren van de 
nederige woorden van de 
Tollenaar…”

……………………………

“..tegen U heb ik gezondigd o 
barmhartige vader, neem mij aan 
terwijl ik boete doe en ik smeek 
U, maak mij tot Uw 
dienstknecht…”

……………………………

……………………………

……………………………

“…wat ge gedaan hebt voor de 
minsten der Mijnen dat hebt ge 
Mij gedaan…”

“Als gij uw naasten hun fouten 
vergeeft, zal de Hemelse Vader u 
ook vergeven.”
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4. De erediensten tijdens de vastentijd: hymnen, gebeden en 
lezingen. 

De Grote Vasten is een tijd waarin we proberen aan ons leven een andere 

wending te geven en zo streven naar een vereniging met God. De kerk 

helpt ons daarbij met speciale hymnen, gebeden en lezingen voor de 

Grote Vasten. Daarin wordt uitgelegd hoe God wil dat wij leven. 

4.1 De canon van de Heilige Andreas van Kreta. 

De canon van de Heilige Andreas van Kreta is de start van de Grote Vasten. 

Uit deze lange hymne spreekt de Liefde en Zorg van God tot ons. 
De beste omschrijving is die van een boetezang die de ganse omvang en 

diepte van de zonde uitdrukt en de ziel schokt door wanhoop, berouw en 

hoop. 

De Heilige Andreas heeft op meesterlijke wijze de grote Bijbelse thema’s- 
Adam en Eva, Paradijs en zondeval, de Patriarchen, Noah en de zondvloed, 

David, het beloofde land en uiteindelijk Christus en de Kerk- doorweven 

met zondebesef en berouw en deze gebeurtenissen getoond als 
gebeurtenissen in mijn leven. De canon begint met mij heel persoonlijk 

aan te spreken. 

“Hoe zal  ik  een  klaagzang 

aanheffen, en  alles  wat  ik  in 

mijn  armzalig  leven  gedaan 

heb, bewenen? 

Waar moet ik beginnen, O Christus?” 

Stuk voor stuk worden mijn zonden blootgelegd en telkens opnieuw 

ontdek ik dat de geschiedenis van God met de wereld ook mijn 

geschiedenis is. 

“Naarstig heb ik de eerst geschapen mens, Adam, 

nagevolgd in zijn overtredingen. 

Naakt ben ik door mijn 

zonden en ver van God. 

En ver van de eeuwige 

vreugden van Zijn Rijk…” 

Ik heb alle Goddelijke Gaven verloren: 
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De canon wil ons de zonde duidelijk voor ogen stellen en ons tot berouw 

bewegen. 

“De gerechtigheid van Abel heb ik niet nagevolgd, O Jezus. 

Ik breng geen offer en ik verricht geen daden die welgevallig waren aan God. 

Mijn leven was alles behalve onberispelijk…”

4.2 Het vastengebed van Heilige Efraïm de Syriër. 

Orthodox vastengebed Efraïm de Syriër
“ Heer en meester van mijn leven. Geef 

mij niet de geest van ledigheid, 
kleinmoedigheid, heerszucht en onnutte 

woorden.
Maar geef mij de geest van 

zelfbeheersing, deemoed, geduld en 
liefde. 

Ja, Heer en Koning, laat mij mijn eigen 
fouten zien en geen oordeel vellen over 
mijn broeder, want Gij zijt gezegend in 

de eeuwen der eeuwen, Amen.

Iedere bede wordt gevolgd door een buiging tot de grond. Daarna volgen 12 

kleine buigingen bij de woorden: “Heer, reinig mij van mijn zonden.” 

Ten slotte wordt het hele gebed nog eens herhaald en besloten met een buiging 

tot de grond. 
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Het vastengebed wordt normaal gezien alle dagen van de Grote Vasten gebruikt 
behalve op zondagen. Het is een hulpmiddel om onze focus en waakzaamheid 

niet te verliezen. De vastenperiode is namelijk een periode van bezinning en een 

ommekeer. Niets echter staat in de weg om ook een persoonlijk gebed te maken 

dat je speciaal voor deze periode zou kunnen gebruiken. Denk een tiental 
minuten na en schrijf hieronder je persoonlijk gebed in eigen woorden dat je 

zou kunnen gebruiken tijdens de Grote Vasten. 
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4.3 De Heilige Schrift. 

Elke dag tijdens de vastendiensten zal men volledig drie boeken van het 
Oude Testament lezen. Deze drie boeken zijn: Genesis, Jesaja en 

Spreuken. 

Genesis 
Bevat de geschiedenis van de Schepping, van de val en ten slotte van de 

belofte en het begin van de verlossing door Gods Verbond met zijn 

uitverkoren volk. God beloofde aan Abraham, Isaac en Jacob ontelbare 

nakomelingen en steeds zou Hij zijn volk beschermen. 

Spreuken 
Spreuken onderricht ons over Gods wijsheid. Het laat ons zien hoe erg 

we van God vervreemd zijn. 

Schrijf in de tekstballonnen wat je leest in: 

Spreuken 14:9: 

Spreuken 21:21 

Spreuken 27:1
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De profeet Jesaja. 

Jesaja is de grootste onder de Profeten en zijn boek wordt gedurende de 

Vasten in zijn geheel gelezen om het Grote Mysterie van de verlossing 

door het Lijden en het Offer van Christus nog eens ten volle te 

benadrukken. 

Zijn naam betekent: Redding van de Heer. 

Het boek bevat profetieën over Christus de Verlosser: Zijn Geboorte: “Zie 

de Maagd zal ontvangen en een Zoon baren. Zij zal Hem noemen: 

………………………………………………………………” Jes. 7:14 

De Psalmen 

De Psalmen zullen gedurende de Vasten veel meer aan bod komen in 

alle dagelijkse diensten, bij de vespers, de metten en de uren. 

Thuis kunnen we de Psalmen ook aan ons gebed toevoegen. Elke dag 

lezen we een Psalm als deel van ons gebed. 

4.4 Doel van de vasten. 

Doel van het vasten is zeker en vast niet om te lijden. Het is ook zeker 
geen dieet ! Het vasten is een middel en geen doel. Het is een middel om 
onszelf te veranderen door middel van gebed, door het helpen van 
anderen en minder te denken aan onze eigen pleziertjes. Het vasten dient 
om onszelf te beschermen, te zuiveren en slechte gewoonten en slechte 
gedachten te vermijden en in het beste geval te doen stoppen.  
Bijvoorbeeld kan iemand de beslissing nemen om gedurende de periode 
van de Grote Vasten iets te doen aan zijn rookverslaving, of de 
hoeveelheid tijd beperken die hij op internet doorbrengt. De tijd die hij 
vrijmaakt kan ingevuld worden om meer te bidden, meer kerkdiensten bij 
te wonen of iemand die eenzaam is te bezoeken.  Vasten is een heel 
individueel iets en het is belangrijk ruim op tijd te starten met een soort 
van schema en lijst van de dingen die jij persoonlijk bij jezelf wil zien 
veranderen.  Net zoals een atleet een training schema heeft zullen wij een 
geestelijk trainingsplan opstellen eventueel in samenspraak met onze 
priester.  Het lichamelijke vasten ( onthouding van bepaalde 
voedingsmiddelen) dient te ondersteuning van ons geestelijk werk.



!  

5.  

DE GROTE VASTEN �14

Het accent ligt dus op een poging om ons innerlijke te veranderen en zo dichter bij 
God te komen.  Zonder deze poging om ons geestelijk te veranderen hebben de Grote 
Vasten geen zin en wordt het geheel teruggebracht tot een dieet periode.  Nadien 
zullen we dan misschien teleurgesteld zijn en minder zin hebben om in de toekomst 
nog actief deel te nemen aan een vastentijd. Vraag ook hulp en raad bij het vasten aan 
je priester.  Stel voor jezelf voor dat de kerk een hospitaal is maar dan eentje voor 
geestelijk kwaaltjes.  De priester is onze dokter en geeft ons elke week een pilletje; ( de 
communie). De priester kan echter ook raad geven bij vragen hoe we moeten bidden, 
wanneer we dit het best doen, hoe kan ik een verslaving bestrijden, hoe kan ik een 
ruzie terug goed maken, relatieproblemen verhelpen en noem maar op.
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Vastenperiodes in de Orthodoxe Kerk.

We hebben het in deze bundel vooral over de Grote Vasten als voorbereiding 
op het Paasfeest maar daarnaast zijn er nog verschillende momenten waarop 
er vasten zijn. Bekijk even het overzicht van vastenperiodes hieronder.

Vastendagen: Iedere woensdag en vrijdag ( behalve tijdens een volle week).

Wie van jullie weet wat men wil zeggen met een volle week?

De dag voor Theofanie ( Doop van Christus) 5(18) januari.
De dag van de dood van Johannes de Doper 29/8 of 11/9.
De dag van Kruisverheffing 14(27)/9.

Waarom zie je bij de feesten 2 verschillende data staan?

Vastenperiodes: De Grote Vasten ( duur 40 dagen).
      De Grote en Heilige Week ( Lijdensweek).
      De Kerstvasten ( duur 40 dagen).
      De Moeder-Gods vasten ( duur 14 dagen, 1 tem 14/8)
      De Apostelvasten ( duur variabel, enkele weken, van
      maandag na Allerheiligen tot 29 juni/ 11juli.

Probeer met de informatie hierboven eens uit te rekenen hoeveel 
vastendagen er jaarlijks ongeveer zijn in de Orthodoxe Kerk.
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4.4.1 Oefening: 

Zoals voorheen al vermeld gaan de vasten over het bereiken van een innerlijke 

verandering en zijn de onthouding van bepaalde voedingswaren een hulpmiddel 
hierbij.  Maar welke zijn nu die voedingswaren die men zal proberen te mijden 

tijden de Grote Vasten of andere vastenperiodes ? 

Ken jij de voedingsregels tijdens de Grote Vasten ?   

Hieronder zie je een lijst met allerlei etenswaren. Schrijf op volgend blad in de 

linkerkolom alle voedingsmiddelen die je niet mag eten tijdens een vastenperiode 

en in de rechterkolom de producten die je wel mag eten. 

salami - wortelen - aardbeien - brood -

kaas - ajuin - biefstuk - kip - eieren -

bier - sterke drank - spaghetti - rijst - 

hamburger - mayonaise - frieten -

banaan - aardappelen - appels - pizza -

wijn - koffie - sinaasappelsap - vis -

kippensoep - tomatensoep - chocolade -

chips - pop-corn - speculoos - pindanoten-

melk - kiwi’s - citroen - coca-cola - 

havermout - muesli - cornflakes- mosselen -

vol-au-vent - omelet - pannenkoeken -
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Mag je niet eten. Mag je eten.

Zoals je kan zien valt het best nog wel mee en zijn er aardig wat zaken die je kan 

eten tijdens een vastenperiode.  Als je goed hebt opgelet merk je op dat je 

eigenlijk zowat alles kan eten behalve dierlijke producten en de afgeleide 

producten hiervan. Dus vlees mag je niet eten en ook geen eieren of melk want 
deze zijn ook van dierlijke afkomst.  Alle fruitsoorten en groenten zijn ok en 

verder ook alle tarwe producten. Dus alle soorten brood en pasta mogen gegeten 

worden. Tegenwoordig vind je in veel supermarkten vegetarische schotels die 

net smaken alsof je vlees aan het eten bent.  Maar wees er voorzichtig mee want 
eigenlijk is dit een beetje vals spelen. Wat denk je hier zelf over?  

Welke zaken zou jij het meest missen om gedurende lange periode niet meer te 

eten? 
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           Vasten voorschrift

5. Vasten voorschrift. 

Schrijf in het voorschrift hieronder de zaken op waar jij tijdens de Grote Vasten 

wil aan werken. Welke zaken wil je bij jezelf veranderen en hoe ga je de 

vastenperiode fysiek en geestelijk invullen? Volg je de voedingsregels of leg je 

jezelf andere taken op?
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6. De zaterdagen van de Grote Vasten en speciale diensten. 

De Grote Vasten is een speciale tijd, het is een tocht, een pelgrimstocht. Het 
is een tijd van voorbereiding en vooruitkijken naar Pasen. 

De Grote Vasten duurt 40 dagen, 40 dagen lang trekken we door de 

woestijn die de Vasten is. In deze vastentijd worden er speciale diensten 

gecelebreerd. Doorheen deze diensten beginnen wij te voelen en te 

begrijpen wat de werkelijke betekenis is van deze Grote Vasten; het 
mysterieuze samengaan van wanhoop en hoop, van duisternis en licht. 

6.1 De liturgie van de vooraf Gewijde Gaven. 

Tijdens de weekdagen van de Grote Vasten verbiedt men de viering van de 

Heilige Liturgie. Dit wil zeggen: dat onder geen enkele omstandigheid de 

Heilige Liturgie in de Vasten gevierd mag worden, van maandag tot en 

met vrijdag, maar met 1 uitzondering: het Feest van Maria Boodschap, 

indien dit op één van deze dagen zou vallen. 

De reden is: daar de Goddelijke Liturgie, een vreugdevolle viering is over de 

Opstanding van de Heer. Maar vasten is een tijd van lijden en berouw. 

Als spirituele hulp staat de Kerk ons toe, tijdens de weekdagen van de Grote 

Vasten de communie te ontvangen in een speciale dienst. 
Op woensdag en vrijdag is er een speciale dienst. Dan is er een speciale 

avondcommunie- dienst, die men de Liturgie van de vooraf Gewijde 

Gaven noemt. 
Deze Gaven zijn tijdens de Eucharistie van de voorafgaande zondag 

geconsacreerd en bewaard op het altaar, om op woensdag- en 

vrijdagavond te worden uitgereikt. 

6.2 Herdenkingszaterdag. 

De zaterdagen van de Vasten hebben een thema van de dood en zijn gewijd 

aan de gedachtenis van al diegene die leven in de hoop van de Opstanding 

en het Eeuwige Leven. Deze zaterdagen, met uitzondering van de eerste 

zaterdag, die volgens de Traditie gewijd is aan de Heilige Theodorus van 

Tyron en de vijfde, die van de Akathist, worden de overige drie zaterdagen 

herdenkingszaterdagen genoemd. Op elk van deze zaterdagen bezorgen 

we  de priester al de namen van onze overleden familieleden of vrienden. 

De priester herdenkt hen in de zaterdag Liturgie. 
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6.3 Herdenkingslijst. 

Hiernaast zie je een typisch lijstje dat 
mensen aan de priester geven met 
daarop de namen van mensen die 

overleden zijn. De priester zal dan tijdens 
de liturgie voor de zielen van deze 

mensen bidden. In de orthodoxe traditie 

is het heel belangrijk dat we mensen die 

ons verlaten hebben herdenken. Er zijn 

niet alleen de herdenkingszaterdagen 

tijdens de Grote Vasten maar ook op 

regelmatige tijdstippen tijdens het jaar 
zijn er speciale diensten waarop de 

overledenen worden herdacht.  Misschien 

ken jij ook mensen uit je familie of 
vriendenkring die ons spijtig genoeg al 
verlaten hebben.  Je kan de 

herdenkingslijst uitknippen en hun 

namen hierop vermelden.  Wanneer je op 

een zondag of een herdenkingszaterdag 

een kerkdienst bijwoont kan je dit lijstje 

aan de priester geven zodat hij ook zal 
bidden voor deze mensen.  Er zijn niet 
alleen lijstjes voor de overledenen maar 
ook voor de levenden. 

Deze hebben een rode kleur en hier kan 

je namen op vermelden van familieleden 

of vrienden en kennissen die nog in leven 

zijn. Ook voor hun wil je soms laten 

bidden omdat ze hulp nodig hebben. 
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Woordzoeker Grote Vasten.
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7 De zondagen van de Grote Vasten. 

De zondagen van de Grote Vasten hebben een speciale betekenis in het 
verloop van de Vasten en zijn op hun beurt toegewijd aan een speciale, 

afzonderlijke heilige of gebeurtenis binnen het kerkelijk leven. 

7.1 De zondag van de Orthodoxie. 

De eerste zondag van de Vasten wordt de zondag van de Orthodoxie 

genoemd. Op deze dag wordt de overwinning op het iconoclasme herdacht 
en het herstel van de verering van de iconen. 

Eén keer in de kerkgeschiedenis hebben de keizer en zijn volgelingen 

geprobeerd het gebruik van de iconen in de kerk af te schaffen. Ze vonden 

dat het volk de iconen vereerde alsof ze idolen waren. Daarom probeerden 

ze ook alle verering van de iconen te verbieden. Een lang dispuut resulteert 
uiteindelijk in het concilie van Nicea II in 787. Daar beslisten de kerkleiders 
dat iconen een belangrijk deel uitmaken van ons geloof in Jezus Christus. 
Zij verdedigen het juiste gebruik van iconen door te stellen dat iconen 

vereerd of geëerbiedigd worden maar niet aanbeden. De voorstanders  
duiden we soms aan met de term iconodulen, de tegenstanders zoals je net 
al kon lezen, iconoclasten. 

Hiernaast zie je een mooi icoon 
van de Heer Jezus Christus. 
Christus wordt hier 
voorgesteld als ‘Pantocrator’.

Zoek op internet even op wat 
dit woord betekent en schrijf 
het hieronder:

Pantocrator= ……………………

……………………………………

……………………………………
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7.2 De herdenking van de Heilige Gregorius van Palamas. 

De tweede zondag van de Vasten is opgedragen aan de Heilige Gregorius 
van Palamas. De Heilige Gregorius toont doorheen zijn leven en geschriften 
dat het voor ons ook mogelijk is deel te hebben aan Gods Glorie door de 
gratie van de Heilige Geest. 
Hij leert ons dat door te bidden en te vasten wij deel kunnen uitmaken van 

het licht en het leven in Gods Koninkrijk, zelfs in deze wereld. 

7.3 De zondag van Het Kruis. 

Op deze derde zondag, de zondag van het Kruis, concentreren we ons op 
de verering van het Kruis. Het Kruis wordt in plechtige processie naar het 
midden van de kerk gedragen en blijft daar de gehele week liggen. Na 
iedere dienst houdt men een speciale vereringsrite. Wat opvalt, is dat het 
thema van het Kruis die in de hymnen van die zondag overheerst zich 
niet uitdrukken in termen van lijden maar van overwinning en vreugde. 
We herdenken het lijden en de dood van Christus, maar ook dat wij door 
Zijn Lijden en Dood deelachtig worden aan een nieuw en eeuwig leven. 
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Het Kruis doet ons eraan denken dat wij geroepen zijn om onszelf klaar te 

maken om dit nieuwe leven waardig te zijn. 

Ook al betekent dit, dat wij ook moeten lijden om datgene te doen wat God 

van ons verlangt. 

7.4 De zondag van de Heilige Johannes Klimakos. 

De vierde zondag is aan de Heilige Johannes Klimakos toegewijd. Deze 

Heilige schreef de grondregels voor een christelijk leven. Volgens Johannes 
is het christelijk leven een voortdurende strijd, een gevecht tegen de kwade. 

Hij deed ons een aantal suggesties aan de hand over hoe te leven op het 
rechte pad en hoe we kunnen weerstaan aan de duivelse verleidingen. 

Iedere stap in de juiste richting is als het bestijgen van een trede van een 

ladder. Daarom noemde hij zijn boek: “De ladder van het Goddelijk 

Opstijgen” of “De ladder naar het Koninkrijk.” 
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7.5 De zondag van de Heilige Maria van Egypte.

De vijfde zondag van de Vasten is toegewijd aan de Heilige Maria van 
Egypte. Als jonge vrouw leidde ze een zeer zondig leven. Maar door oprecht 
berouw te tonen veranderde ze haar levenswijze volledig. Ze zei vaarwel 
aan haar slechte leven en trok zich terug in de woestijn. Daar bracht ze de 
rest van haar leven door in gebed, vasten en berouw tonen over al haar 
vroegere daden. Haar manier van leven laat ons zien dat wanneer wij ook 
oprecht spijt hebben en berouw tonen over onze zonden wij ook net als 
Maria van Egypte kunnen terugkeren tot een leven in God. 

We hebben nog een laatste zondag in de Grote Vasten. 
We zijn reeds ver gevorderd in onze reis naar Pasen. 
Denk nu eens even na over de voorbije zondagen die 
we hebben gezien.  Kunnen jullie een rode draad 
terugvinden in de verschillende thema’s die besproken 
worden op de verschillende zondagen?  Denk hierbij 
aan het uiteindelijke doel van de Grote Vasten en denk 
vooral ook aan de eindbestemming van de reis, Pasen.
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7.6 Palmzondag. 

De zesde en laatste zondag van de Grote Vasten heet Palmzondag. Het is het 
feest van de  intrede van de Heer Jezus Christus in Jeruzalem. De dag ervoor is 
Lazarus zaterdag.  Jezus Christus was op weg naar Jeruzalem om daar deel te 

nemen aan het Joodse feest Pesach. Tijdens zijn reis de week ervoor vernam hij 
dat een goede vriend van hem in de plaats Bethanië was overleden. Die vriend, 

Lazarus, werd door Christus uit de dood opgewekt en is eigenlijk al een 

voorafspiegeling van de gebeurtenissen de week erna wanneer Christus zelf zijn 

lijdensweg en kruisiging zal ondergaan.  Maar ook de verrijzenis en opstanding 

en de overwinning op de dood.   

Waarom spreken we over palmzondag ?  Wat weet je hierover te 
vertellen?

Wat weet je over het Joodse feest dat we ‘Pesach’ noemen?

Waarom komt Jezus Christus aangereden op een ezel en niet op een 
paard zoals je zou verwachten bij een koning?

Toen Jezus Christus aankwam riepen de mensen ‘Hossana’, wat denk 
je dat dit betekent?



!  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8. Doolhof: Vervolmaak je reis door goed of fout te beantwoorden op de vragen.
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9. Vasten: Een tijd van verandering. 

Het doel van de Grote Vasten is ons leven te veranderen en berouw te tonen. 

Zelfs de kerk verandert haar uiterlijk gedurende deze periode. 

9.1 Verandering van kleuren. 

De kerk is bekleed met donkere paarse of zwarte kleden of doeken. De priester 
en de altaar dienaars dragen ook purperen gewaden. Deze donkere, trieste 

kleuren worden gebruikt om ons berouw, voorbereiding en nederigheid aan te 

tonen. 

9.2 Speciale gezangen en melodieën. 

Speciale vastengezangen en melodieën worden gezongen tijdens de 

weekdiensten. De melodieën zijn traag, diep en plechtig en helpen ons na te 

denken over onze levensweg. De woorden van de hymnen helpen ons na te 

denken over hoe goed en mooi God ons gemaakt heeft en hoe Hij Zijn wereld 

aan ons geschonken heeft om door ons goed gebruikt te worden. We 

overdenken hoe we gefaald hebben te leven zoals God van ons verlangde. Ook 

proberen we een aantal mogelijkheden te bedenken om ons leven te 

veranderen en meer gelijkend te zijn aan Gods plan. 

9.3 Beleving van de vasten thuis: vasten,bidden,lezen. 

Het is niet altijd mogelijk om iedere dag naar de kerk te gaan gedurende de 

Grote Vasten. Daarom moeten we een inspanning leveren om ons leven te 

veranderen. Gedurende de Grote Vasten zullen we proberen niet te hervallen 

in onze dagelijkse beslommeringen. Als Orthodox christenen hebben we 

belangrijker zaken waarvoor we ons moeten interesseren. 

Er zijn verschillende manieren om ons leven thuis te verbeteren gedurende de 

Grote Vasten, zodat de “Godszaken” werkelijk belangrijk worden in ons leven. 

Vasten betekent niet alleen de ontzegging van ijs, frieten, films …. Het 
betekent een zekere controle uitoefenen over ons lichaam en leven, over wat 
we doen en wat we eten. We moeten de Vasten zien als een geestelijke 

uitdaging die om een antwoord vraagt, een beslissing, een plan, een niet 
aflatende inspanning. We offeren bepaalde zaken op zodat we ons kunnen 

concentreren op onze inspanningen tijdens het gebed. In stilte zullen we iets 
goeds doen voor iemand anders en onze tijd beter besteden. 
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Bidden is altijd belangrijk, maar tijdens de Vasten zullen we nog meer dan 

anders bidden. We doen er goed aan om het gebed van de Heilige Efraïm de 

Syriër aan ons ochtendgebed en avondgebed toe te voegen. Meer bidden dan 

anders is een manier om te tonen of een aandenken, dat we in de Vasten zijn. 

Het lezen van de Bijbel is een andere manier om samen met de Kerk de weg 

doorheen de Grote Vastenperiode te volgen. Goede Bijbellezingen vindt je 

bij: Genesis, Spreuken, de Profeet Jesaja en Psalmen. 

Deze extra lezingen zullen ons helpen om een andere en betere weg te vinden 

uit onze “gewone dagdagelijkse manier van leven.” 

De Grote Vasten geeft ons de tijd om te oefenen, datgene wat we eigenlijk 

gedurende het ganse jaar zouden moeten doen. Het helpt ons onszelf te 

concentreren enkel op datgene wat we moeten doen, ons niet te laten 

afleiden. Als we erin slagen, gedurende de Grote Vasten de juiste of goede 

manier van leven te volgen, dan kunnen we proberen deze weg altijd te 

volgen. 

10. Mijn ladder naar het Koninkrijk. 

De Heilige Johannes Klimakos schreef over datgene wat we nodig 

hebben om het Koninkrijk binnen te gaan. Iedereen kan tijdens de 

Vasten oefenen om nieuwe en betere wegen te vinden om zichzelf beter 
te gedragen zodat we de mogelijkheid krijgen in Gods Koninkrijk te 

mogen wonen. Schrijf op de onderste trede van de ladder op de 

volgende pagina je naam. Ga dan verder naar de volgende trede. Schrijf 
op elke trede datgene wat je wilt doen of gedaan hebt om je leven te 

beteren. Je kunt 1 of 2 treden invullen tijden elke week van de Grote 

Vasten. Schrijf alleen op datgene wat je al volbracht hebt of echt wil gaan 

doen. Ga niet naar een hogere trede zolang je je taak niet volbracht 
hebt. Probeer opdrachten en doelstellingen te bepalen waarvan je denkt 
dat ze haalbaar zijn. Overdrijf niet meteen door zaken te wensen die je 

niet kan halen binnen de beperkte tijd van de Grote Vasten.  Gevolg 

hiervan is dat je misschien zal teleurgesteld zijn waneer je niet het 
resultaat krijgt dat je voor ogen had. De vasten zijn niet alleen een 

periode van berouw en de wens te veranderen maar het moet ook een 

tijd zijn van vreugde en vrede en verlangen naar Pasen. 
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Mijn persoonlijke ladder van de Heilige Johannes van 
Klimakos. Welke doelstellingen wil ik bereiken tijdens 

de Grote Vasten.



!  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11. De reis naar Pasen. 

Aan de Grote Vasten komt een eind als we Jezus volgen op Zijn reis van Bethany 
tot Jeruzalem, van het Laatste Avondmaal tot Gethsemane en van Golgotha tot 
het Graf en Christus Glorierijke Opstanding. Elk van deze plaatsen is een 

belangrijke gebeurtenis in deze laatste reis die we vieren tijdens de Heilige 

Week. 

11.1 Bethany: Het huis van Lazarus.

Op de zaterdag voor 
Palmzondag, vieren we de 

opwekking van Lazarus, Jezus’ 
vriend. Alle aandacht is 
geconcentreerd op Lazarus, 
zijn ziekte, zijn dood, de smart 
van zijn verwanten en de 

reactie van Jezus op dit alles. 
Op deze dag kwam Jezus naar 
Bethany omdat Hij gehoord 

had dat Lazarus, die heel erg 

ziek was, nu gestorven was. 
Jezus, ging naar het graf van 

Lazarus en weende. Toen riep 

Hij uit: “Lazarus, kom naar 
buiten.” Lazarus kwam uit zijn 

graf en op deze dag geloofden 

héél veel mensen in Jezus.

Jezus, toonde dat hij de kracht had om 

mensen uit de dood te doen opstaan. De 

hele week zijn we zo bezig met het 
beschouwen van de komende 

ontmoeting tussen Christus en de dood, 

eerst in de persoon van zijn vriend, 

Lazarus, daarna van Christus zijn eigen 

dood en begrafenis. Deze gebeurtenis 
herdenken we op de vooravond van de 

Heilige Donderdag.

“ In Lazarus vernietigt Christus u reeds, o 
dood, en waar, o Hades, is uw 

overwinning…? ” 
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11.2 Jeruzalem, de Heilige stad. 

De volgende dag rijdt Jezus Jeruzalem, de Heilige stad binnen. Hij kwam als 
een nederig persoon, rijdend op een jonge ezel. Toen de mensen vernamen 

dat de man die Lazarus had doen opstaan uit de doden, de stad binnen reed, 

gingen ze Hem begroeten als een Koning.  Ze wuifden met palmtakken, ze 

spreiden hun mantels uit over de grond waar Hij voorbij kwam en juichten 

Hem toe: “Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer, de 

Koning van Israël.” 

Op Palmzondag ontvangen we gewijde palmtakjes in de kerk. We steken ze 

omhoog als een teken dat ook wij Jezus aanvaarden als onze God en Koning. 

Tijdens de volgende dagen gaf Jezus Zijn laatste instructies aan zijn leerlingen 

of discipelen. Hij leerde hen hoe zij zich konden voorbereiden op het 
Koninkrijk Gods en op Zijn Wederkomst. Dit herdenken we op maandag, 

dinsdag en woensdag tijdens de Heilige Week, speciaal tijdens de avondlijke 

“Bruidegom diensten.” 

Daar luisteren we naar de verhalen over het einde der tijden, dan zal Christus 
komen oordelen over alle mensen en iedereen die het waard is in Zijn 

Koninkrijk te worden ontvangen. 

11.3 Het Laatste Avondmaal en Gethsemane. 

De heilige dag van het Joodse paasfeest kwam naderbij. Jezus zei tegen zijn 

discipelen een avondmaal voor Hem voor te bereiden. 

Jezus zegende brood en wijn en gaf dit aan zijn discipelen zeggende: 

“Doe dit ter nagedachtenis aan Mij.” 

Voor de maaltijd waste Hij de voeten van zijn discipelen, zoals een bediende dit 
voor zijn meester zou doen. Hij leerde hen dat zij anderen moeten dienen. 

Deze gebeurtenissen worden op Heilige Donderdag herdacht. Na de maaltijd 

gaat Jezus naar de Olijfberg, naar de plaats Gethsemane genaamd, om daar te 

bidden. 

Hij wist dat zijn dood nabij was, daarom vroeg Hij zijn Vader om hulp. Toen zei 
Hij: 

“Laat Uw wil geschieden.” 

De soldaten kwamen. Judas verraadde Jezus met een kus en de soldaten namen 

Hem gevangen. Alle discipelen verspreidden zich, alleen Petrus volgde hen op 

een afstand. 
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11.4 Golgotha en het graf. 

Jezus wordt voor het gerecht gebracht en veroordeeld tot de dood aan het Kruis. 
Hij werd naar de heuvel geleid, Golgotha genaamd, waar Hij gekruisigd werd 

tussen 2 dieven. Simon van Cyrene hielp Jezus zijn Kruis naar Golgotha te 

dragen. Jezus’ dood op het Kruis wordt herdacht op de Heilige Vrijdag. 

Op de Heilige Zaterdag herdenken we de 3 dagen dat Jezus in het graf lag. De 3 

dagen lopen van vrijdag tot zondag. 

We herdenken de gelovige Jozef van Arimathea en de vrouwen die hielpen 

Jezus te begraven, en Nicodemus die kruiden meebracht om zijn Lichaam in te 

wrijven. 

11.5 De Opstanding. 

Op Pasen vieren we de Opstanding van Jezus Christus uit de dood. We noemen 

dit “Pascha” wat paaslam betekent. We vieren de overtocht van Christus vanuit 
de dood naar het leven en we kijken voorwaarts naar onze eigen opstanding 

uit de dood. 

We zingen: “Op deze dag van de Opstanding, laat ons verlicht worden, o volk! 

Door, via de dood naar het leven en via de aarde naar de hemel, heeft Christus 
onze God ons geleid, wanneer we het lied van de Overwinning zingen.” 
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12. Waar ben ik? Wie ben ik? 

Vul in op de stippellijn de juiste naam of plaats in die omschreven is. Als je hulp nodig 
hebt gebruik dan de Evangelieverhalen uit Mattheüs 26-27 en Johannes 11-12 en 18-19. 

1. De stad waar Jezus onthaald werd als een Koning. 
……………………………………………………………………………………………… 

2. De plaats waar het Kruis stond. 
……………………………………………………………………………………………… 

3. De plaats waar het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn discipelen plaatsvond. 
……………………………………………………………………………………………… 

4. De plaats waar Jezus bad tot Zijn Vader, voor zijn dood. 
……………………………………………………………………………………………… 

5. De stad van Maria, Martha en Lazarus. 
……………………………………………………………………………………………… 

6. De zusters van Lazarus. 
……………………………………………………………………………………………… 

7. Ik droeg Jezus’ Kruis. 
……………………………………………………………………………………………… 

8. Jezus werd in mijn graf gelegd. 
……………………………………………………………………………………………… 

9. Ik bracht kruiden en olie om Jezus Lichaam in te wrijven voor de graflegging. 
……………………………………………………………………………………………… 

10. De joden en de hogepriester Caiaphas brachten Jezus bij mij om Hem te berechten. 
……………………………………………………………………………………………… 

11. Ik ben een goede vriend van Jezus. Hij deed mij opstaan uit de dood. 
……………………………………………………………………………………………… 

12. Jezus zei mij, dat ik nog vandaag bij Hem in de Hemel zal zijn. 
……………………………………………………………………………………………… 

13. Ik vertelde de soldaten wie Jezus was en begroette Hem met een kus. 
……………………………………………………………………………………………… 

14. Ik ontkende aan de mensen dat ik Jezus kende. 
……………………………………………………………………………………………… 
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13. Herhalingsquiz. 

In de onderstaande lijst vind je de erediensten, lezingen… die plaatsvinden 

tijdens de Grote Vasten. Schrijf elk onderwerp in de juiste tekstballon. 

1. De Liturgie van de vooraf Gewijde Gaven 

2. Vasten melodieën 

3. De zondag van de Tollenaar en de Farizeeër 

4. De zondag van de Orthodoxie 

5. Spreuken 

6. Herdenkingszaterdag 

7. De kleuren van de gewaden 

8. De zondag van de Verloren Zoon 

9. De Heilige Gregorius van Palamas 

10. Genesis 

11. De Heilige Maria van Egypte 

12. Vergevingszondag 

13. Het vastengebed van de Heilige Efraïm de Syriër 

14. Job 

15. De zondag van het Laatste Oordeel 

16. De Heilige Johannes Klimakos 

17. De zondag van het Kruis 

18. Exodus 

19. Psalmen 

20. Jesaja 
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14. Hoe maken we een Heilige Week Foldorama. 

1. Gebruik stevig papier of dun karton en doorzichtige kleefband of lijm om je 
“foldorama” te maken 

2. Gebruik telkens 1 zijde van de “foldorama” voor elke dag van de Heilige Week in 
deze volgorde: 

1. Zaterdag: 6
de 

week van de vasten: Opwekking van Lazarus Joh 11:1-45 

2. Palmzondag: Intocht van Christus in Jeruzalem Marc 11:1-10 

3. Maandag van de Heilige Week: De dorre vijgenboom Matt 21:18-20 

4. Dinsdag van de Heilige Week: De Parabel van de 5 slimme en 5 domme meisjes 
Matt 25:1-14 

5. Woensdag van de Heilige Week: De vrouw die Jezus zalfde Matt 26:6-16 

6. Donderdag van de Heilige Week: Het Laatste Avondmaal Luc 22:7-23 

7. Vrijdag van de Heilige Week: Dood en begrafenis van onze Heer Luc 23:26-56 

8. Zaterdag van de Heilige week: Onze Heer in het Graf, Zijn Nederdaling tot het 
rijk der doden Matt 27:50-54 

3. Kopieer en knip de illustraties uit. Kleur ze in en kleef ze op de corresponderende 
zijden van de “foldorama” 

4. De hymnen voor de dagen van de Heilige Week. 

1. Door de opwekking van Lazarus uit de dood… bevestigt Gij 
de universele Opstanding. 

2. Wij prijzen U en zingen U: Hosanna in den Hoge! Gezegend is Hij 
die komt in de Naam van de Heer. 

3. De vijgenboom was verschrompeld door zijn 

onvruchtbaarheid. Laat ons broeders de vruchten van berouw 

naar Christus brengen. 

4. Ik heb mijn ziel laten sluimeren in luiheid. Ik heb geen 

vlammende toorts en gelijk op de dwaze maagden. Ik rust uit 
wanneer het tijd is om te werken. 
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5. De zondige vrouw mengde kostbare mirre met haar tranen en goot 
    het op Zijn edele voeten…vergeef ons zoals U haar vergeven hebt. 

6. Bij Uw mystiek avondmaal, O Zoon van God, aanvaard mij als een 

    genodigde. 

7. De hele Schepping wordt met vrees bevangen, U aan het Kruis te  

    zien hangen, O Christus. De zon verduisterde en de aarde beefde. 

8. Vandaag schreeuwt de hel het uit…”Hij kwam en vernietigde mijn 

    kracht!…Hij bevrijde de zielen die ik in gevangenschap hield.” 

  Merk je ook dat er acht hymnen zijn voor de dagen van de 

Heilige Week terwijl we toch weten dat een week slechts zeven 

dagen telt. Hoe komt het dat er dan toch acht hymnen zijn? 

Waarom denk je dat eieren veelvuldig voorkomen tijdens de 

viering van Pasen? Waarom hebben we het -ei- gekozen als 
symbool bij dit feest? 
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5. Schrijf onder elke illustratie de naam van de dag. Kleef op de achterzijde de hymne van de 
dag. Als je het Evangelieverhaal niet kent, zoek het dan op en lees elke dag het passende verhaal. 
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Gefeliciteerd, je hebt de eindbestemming gehaald,  Je kan nu Pasen vieren en 

de volgende uitspraak verkondigen: “ Christus is verrezen……. Hij is 

waarlijk verrezen.”
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15. Koken tijdens de Grote Vasten. 

Het volgen van een vastenperiode heeft uiteraard invloed op het menselijk  

lichaam.  Je stopt met het eten van dierlijk voedsel en vermindert op die manier 
de opname van een aantal voedingselementen die we gewoon zijn tot ons te 

nemen.  Dit is niet altijd zonder risico. Wanneer we deelnemen aan een vastentijd 

moeten we er voor zorgen dat ons voedingspatroon evenwichtig blijft en vooral 
de opname van bepaalde proteïnen kan problematisch zijn. Veel proteïnen 

krijgen we namelijk door dierlijk voedsel en als we dit plots laten vallen moeten 

we substituten zoeken.   

Belangrijk is steeds voor ogen te houden dat je in een goede gezondheid moet 
verkeren om aan de vasten deel te nemen. Hieromtrent worden ook in de 

Orthodoxe Kerk afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de vastenperiode 

voor iedereen zonder gevaren is. Zwangere vrouwen bijvoorbeeld hoeven niet 
deel te nemen aan de vasten. Hun lichaam moet aan de ongeboren vrucht energie 

en voedingsstoffen geven en vasten is voor hen geen gezonde activiteit. Ook 

kinderen jonger dan 12 jaar zijn van de vastenperiode vrijgesteld. Hun lichaam 

heeft alle elementen nodig om de groei te bevorderen en te voldoen aan het op 

die leeftijd grote energieverbruik. En dan zijn er uiteraard ook ziektebeelden die 

deelname aan een vastenperiode sowieso uitsluiten. Ook hoogbejaarde mensen 

raadplegen misschien best eerst hun arts vooraleer onbezonnen aan een lange 

periode van vasten te beginnen.  De regel is dus dat je moeten vasten met een 

gezond lichaam in een normale goede conditie. Heb je bijvoorbeeld te kampen 

met een griepaanval tijdens een vastenperiode dan kan je eenvoudig vragen aan 

je priester om vrijgesteld te worden van het lichamelijk vasten. 
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En vergeet alsjeblief nooit: ‘ Vasten zijn een middel en geen doel.’ 

Als je tijdens een vastenperiode ergens door niet-orthodoxen plots een lekkere 

maaltijd krijgt voorgeschoteld waaraan ze de hele dag hard hebben gewerkt, ga 

dan niet zeggen dat je dit niet hoeft omdat je vast. Aanvaard in vriendschap dat 
deze mensen je liefdevol een maaltijd aanbieden. Ook wanneer het vasten ervoor 
zorgt dat je de hele tijd geërgerd loopt te foeteren kan je best eens denken om 

de vastentijd op een andere manier in te vullen. En wat met mensen die heel de 

dag zware fysieke arbeid moeten uitoefenen. Ook voor hen kan er best wel een 

uitzondering gemaakt worden. Nogmaals, het is een middel en geen doel. 
Mensen in uitzonderlijke situaties kunnen in samenspraak met hun priester op 

zoek naar een andere manier om de reis naar Pasen te volbrengen. 

Het vieren van Pasen zelf  is de bekroning van de vastentijd en is meteen ook het 
einde ervan. Traditioneel in vele Orthodoxe Kerken is er een symbolische manier 
om de Grote Vasten ‘te breken’ zoals men dit noemt met een ritueel. Je breekt de 

vasten door samen met iemand anders twee eieren tegen elkaar te kloppen.   



DE GROTE VASTEN �43

16. Recept en bereiding van een vastenmaaltijd - keuken 
practicum. 

Spaghetti met garnalen in tomatensaus. 

Ingrediënten:  

500 gr. spaghetti 
1kg. fijngesneden tomaten (of 2 blikjes gepelde tomaten)  
2 fijngehakte uien  
1 teen knoflook uit de knijper  
2 eetlepels olijfolie  
1 eetlepel peterselie  
200-300gr. kleine garnaaltjes  
zout en peper naar smaak . 

Bereiding:  

Kook de spaghetti met een beetje zout in ruim water gaar en giet 
ze af.  
Bak onder tussen de uien en knoflook in de olie zachtjes glazig.  
Voeg de tomaten en peterselie toe. Laat ongeveer 5 minuten 
zachtjes pruttelen. 
Voeg als het vocht teveel verdampt is, een beetje water toe.  
Voeg zout en peper naar smaak toe.  
Laat de laatste 3-5 minuten de garnaaltjes zachtjes mee 
sudderen.  
Spaghetti op bord scheppen met de tomaten-garnalensaus erop 
serveren.  



DE GROTE VASTEN �44

17. Paaseieren op natuurlijke wijze versieren. 

Zowel in de Oosters Orthodoxe Kerken als in de Westerse Rooms Katholieke 

Kerken is er een lange traditie om eieren te decoreren voor het Paasfeest. Er zijn 

talloze manieren om dit te doen. Aangezien we net ons lekker spaghettigerecht 
hebben klaargemaakt kunnen we de keuken nu aanwenden om mooi versierde 

eieren te maken. En we zullen dit doen zonder verf en ze op natuurlijke manier 
inkleuren. Om de juiste kleur te verkrijgen gaan we verschillende ingrediënten 

nodig hebben. 

Benodigdheden. 

- pan 
- witte eieren ( dit is zeer belangrijk, ze moeten wit zijn voor een mooi resultaat) 
- oude nylonkousen 
- verse kruiden 

- gedroogde bloemetjes en kleine plantenblaadjes 
- elastiekjes 
- wasknijpers 
- kant 
- azijn 

Ingrediënten voor de juiste kleur. 

- Rood: uienschillen van rode uien 
- Bruin: één liter koffie 
- Geel: kurkuma ( een kruid afkomstig uit India) 
- Groen: verse spinazie 
- Roze: bieten 
- Blauw: een halve rode kool 
- Paars: een halve liter druivensap 
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werkwijze: 

Voor een patroon van lijntjes kan je simpelweg elastiekjes rond het ei binden. 

Voor bloemen en andere patronen breng je de kleine blaadjes of kruiden tegen 

het ei aan. Maak het ei eerst nat dan blijven de blaadjes beter kleven. Doe er dan 

een nylonkousje rond. Draai de nylonkous strak dicht en sluit af met een 

wasknijper.  

Kook gedurende een halfuur een liter water met 3 eetlepels azijn en de 

ingrediënten om de juiste kleur te verkrijgen. Roer af en toe met een houten lepel 
door het water. Als de eieren goed hardgekookt zijn spoel je ze af met koud 

water. Verwijder na afkoeling het nylonkousje en je hebt prachtige versierde 

eieren zoals hieronder afgebeeld. 

Zalig Pasen
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18. Addendum. 

Doelstellingen. 

- De leerlingen kunnen het doel en het belang van de Grote Vasten aangeven. 

- De leerlingen kunnen aangeven hoeveel vastenperiodes er zijn in het jaar en wanneer ze 
plaatsvinden. 

- De leerlingen kunnen vasten ‘naar de letter’ en ‘naar de geest’ onderscheiden. 

- De leerlingen kennen de zin en betekenis van de voorafgewijde gaven. 

- De leerlingen weten welke delen er onderscheiden worden in de periode van de Grote 
Vasten. 

- De leerlingen kennen de vastenregels en wanneer deze toe te passen én wanneer ze niet 
moeten worden toegepast. 

- De leerlingen kennen het vastengebed van Efraïm de Syriër. 

- De leerlingen kunnen termen en definities gelinkt aan de Grote Vasten en Pasen in eigen 
bewoordingen verklaren. 

- De leerlingen kunnen de gebeurtenissen tijdens de Heilige week weergeven. 

- De leerlingen kunnen het verband aantonen tussen Lazaruszaterdag en Palmzondag. 

- De leerlingen kunnen zelf doelstellingen opstellen die ze met de Grote Vasten willen 
bereiken. 

- De leerlingen kunnen een onderscheid maken tussen de Voorvasten en de Grote Vasten. 

- De leerlingen kunnen aanduiden in eigen bewoordingen waarom Pasen het belangrijkste 
feest is in de christelijke kerken. 

- De leerlingen kunnen zelf een vastengerecht klaarmaken. 

- De leerlingen kunnen door practicum zelf paseieren versieren. 
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Tips bij het gebruik van deze bundel. 

De werkbundel ‘Grote Vasten’ is opgesteld om een hiaat op te vullen in het beschikbaar 
materiaal dat omtrent het geheel ‘inherent’ aan het thema beschikbaar is.  Het kan worden 
aangewend om als een reeks van verschillende lessen aan te bieden. Het kan ook worden 
gebruikt om als rode draad op verschillend momenten tijdens de vastenperiode ter hand te 
nemen en een specifiek topic te bespreken. 

Het thema van de Grote Vasten komt in alle graden van ASO-TSO en BSO jaarlijks terug. 
De bundel is gericht naar de tweede graad van het ASO maar kan mits extra materiaal of 
specifieke benadering ook voor andere graden en niveau’s dienen. 

Ik heb getracht theorie en oefeningen te integreren met als sluitstuk een didactisch 
practicum dat kan worden overgenomen zoals het is opgesteld, of kan fungeren als 
voorbeeld om andere werkvormen in te lassen.   

Belangrijk is de leerlingen te introduceren met het belang van de Grote Vasten binnen de 
traditie van het Oosters Orthodox Christendom.  

Aansluitend bij het lessenpakket kan het ook zeer leerrijk zijn om binnen het tijdsbestek 
van de vastenperiode een bezoek te brengen aan een orthodoxe kerk. Leerkrachten die met 
een beperkte groep interesse hebben om dit te doen, kunnen hiervoor contact opnemen 
met auteur van pakket ( eddydevroey@gmail.com). 

Bronnen: 

 ‘Lenten workbook’ Prepared by the Staff of the Orthodox Christian Education 
Commission 1978.

“De Grote Vasten” Alexander Schmemann, Monastieke cahiers 42, Uitgeverij 
Tabor.
Originele bron, Great Lent, A. Schmemann St Vladimir Seminary Press, New-York 
ISBN: 9071837440 

Inclusieve godsdienstpedagogiek ( Bert Roebben) 
Grondlijnen voor levensbeschouwelijke vorming. 
ISBN: 9789462922686 

Vormgeving Stefaan D. 

mailto:eddydevroey@gmail.com
mailto:eddydevroey@gmail.com
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Handboek Oosters Christendom ( Herman Teule-Alfons Brüning) 
ISBN: 9789042934740 

Links: 

www.culinair.net  

https://www.herborika.nl/voedselveilig-paaseieren-verven/ 

https://orthodoxeinformatiebron.wordpress.com 

https://orthodoxwiki.org/Great_Lent 

http://www.culinair.net
https://www.herborika.nl/voedselveilig-paaseieren-verven/
https://orthodoxeinformatiebron.wordpress.com
https://orthodoxwiki.org/Great_Lent
http://www.culinair.net
https://www.herborika.nl/voedselveilig-paaseieren-verven/
https://orthodoxeinformatiebron.wordpress.com
https://orthodoxwiki.org/Great_Lent

