


DE
GROTE

VASTEN
“God, schep in mij een zuiver hart, vernieuw mijn geest, maak hem standvastig.” - Psalm 51:10

De Grote Vasten is een periode van boetedoening 
waarin de Kerk als gemeenschap 48 dagen van 
vasten en gebed in acht neemt om haarzelf voor te 
bereiden voor het Grote Feest van Pasen. Maar wat 
is nou de Grote Vasten en hoe bereiden wij ons er 
voor? Er zijn enkele essentiële woorden waarmee 
wij de Grote Vasten kunnen uitleggen en hoe wij 
ons eraan horen te houden. Deze zijn vreugde, 
onthouding, niet veroordelen, berouw en boven alles 
vergeving.

Wij beginnen de Grote Vasten met vreugde. Want 
metanoia, dat betekent de verandering van het hart, 
is een vreugdevolle gebeurtenis. Dit wordt duidelijk 
geïllustreerd in de Parabel van de Verloren (of 
Kwistige) Zoon welke wij terug kunnen vinden in 
de Evangelie van Lukas. De verloren zoon keerde 
terug naar zijn vader nadat hij zich gerealiseerd 
had in welk toestand zijn ellendige leven was. Zijn 
terugkeer naar de vader was een vreugdevolle 
gebeurtenis voor zowel hem als zijn vader. 

Ten tweede, onthouding. We horen ons niet alleen 
te onthouden van eten en drinken, zoals vlees en 
-melkproducten,  maar zelfs belangrijker, van de 
onzuiverheid van de gedachten,  de spraak en het 
lichaam.
 
 

 
 
Ten derde, niet veroordelen. Daarmee bedoel ik, niet onze broeders en zusters veroordelen en om niet een fout 
proberen te vinden bij onze naaste. Laten wij niet vergeten dat wij allemaal zondaars zijn. Sommigen van ons zijn 
bekwamer dan de ander in het verbergen van hun fouten en overtredingen, maar wij allen zondigen en wij allen 
hebben behoefte aan berouw. Daarom, horen wij niet ruchtbaarheid te geven aan de zonden van onze broeders en 
zusters maar veeleer Gods vergeving voor ons en hen te vragen opdat God genade heeft voor ons allemaal. Het is de 
moeite waard om de woorden te onthouden van de zevende-eeuwse mysticus, St. Isaak de Syriër, die in zijn vijfde 
homilie het volgende zegt: 
 
 Heb zondaars lief, maar verwerp hun daden. Veracht hen niet vanwege hun tekortkomingen, opdat je   
 niet ook op dezelfde wijze bekoord wordt. Onthoud dat ook jij deelt in de stank van Adam, en dat ook jij in  
 zijn zwakheid gekleed bent. - Homilie 5 B 79

Ten vierde, wij moeten deze vastentijd aangrijpen als een kans voor ons om te berouwen en ons leven te vernieuwen 
door te vasten van al onze onzuiverheden, en door het doen van liefdadigheid en naastenliefde zoals het geven van 
aalmoezen aan de armen en behoeftigen. Op deze manier, door het helpen van onze broeders en zusters, leggen wij 
het fundament van onze spiritualiteit en daarbij kunnen wij bouwen op dat fundament om te groeien in ons geloof 
en om de Heer te zien in onze broeders en zusters.

Tot slot komen wij bij vergeving. In onze Syrisch-orthodoxe traditie, voorafgaand aan het begin van de Grote 
Vasten, is er een dienst van vergeving waarin de leden van de kerk vergiffenis van elkaar vragen door te zeggen: 
“Vergeef mij mijn broeders en zusters voor alle zonden en kwaad die ik jegens jullie heb begaan”. Het antwoord 
hierop is: ´Wij vergeven je zodat God ons ook moge vergeven”.

“Laten wij niet vergeten dat 
wij allemaal zondaars zijn” 

“Zonder 
vergeving 
is er geen 
Vasten.”

....→



....→

Zonder vergeving is er geen Vasten. Want in de Bijbel wordt er gezegd: “Als je iets tegen jouw broeder of 
zuster hebt, verzoen je eerst met je broeder of zuster voordat je de communie ontvangt” (cf. Mat. 5:23) Op een 
vergelijkende manier, als we een begin maken aan onze reis van boetedoening en vasten, horen wij schoon te zijn 
en niets tegen onze broeder of zuster hebben. Anders, hoe kunnen wij dan het Onze Vader bidden naar de Heer en 
zeggen: “en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons”? Simpel gezegd, 
vergeving is het begin en de fundament van de Grote Vasten. Als we onze broeders en zusters vergeven, zal God 
zeker onze zonden vergeven en onze zwakheden genezen.  

Laten wij reflecteren op de volgende prachtige homilie over Onze Lieve Heer dat toegeschreven is aan St. Efrem. 
In de hymne gebruikt hij een genezende beeldspraak over de zondige vrouw die naar Jezus kwam in het huis van 
Simon de Farizeeër, het is gericht aan de luisteraars als een getuigenis van Gods liefde en genade. Het gaat als volgt,

    Hoor en wees getroost, mijn geliefden, hoe barmhartig God is:
    Aan de zondige vrouw Hij vergaf haar schuld;
    Ook gaf hij haar standvastigheid want zij was [zwak] droevig.
    En in het geval van de blinde man opende Hij zijn ogen met klei,
    En de pupillen van zijn ogen aanschouwden het licht.
    En ook de verlamde gaf hij herstel,
    Hij stond op, liep en droeg zijn bed. 
    En aan ons gaf hij de parels:
    Zijn heilige lichaam en bloed [ter verzoening].
    Hij droeg Zijn medicijnen in het geheim,
    En genas ze openlijk.
    En Hij dwaalde rond in het land van Judea,
    zoals een arts die zijn medicijnen draagt. 
   
    En tenslotte, mijn geliefde broeders en zusters, laten wij, tijdens deze vastenperiode,   
    berouw tonen van onze zonden en zoals de berouwvolle vrouw genezing –verlossing  
    - zoeken bij de enige die het werkelijk kan geven, Jezus Christus hemzelf. 

       + Mor Polycarpus Augin Aydin
       Aartsbisschop van Nederland



EEN
KANAÄNITISCHE

VROUW
Op zondag 3 april 2016 herdenken wij dat de Here Jezus de dochter van een 
Kanaänitische (of Kananese) vrouw genas van een demon, dankzij haar geloof in Jezus.
Het verhaal over de Kanaänitische vrouw is terug te vinden in Matteus 15:21-28. Hierin 
staat het geloof in Jezus centraal. De bijbel leert ons hier namelijk dat wanneer wij met 
volle overtuiging geloven, hetgeen wij verlangen ook zal geschieden.

De Kanaänieten en de Joden waren in de tijd van Jezus aartsvijanden van elkaar. Het 
was daarom ongebruikelijk dat een Kanaänitische vrouw hulp vroeg aan Jezus. Toen 
de vrouw Jezus om hulp smeekte met de woorden: ‘Heb medelijden met mij, Heer, 
Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ stelde Jezus 
haar geloof daarom op de proef door haar eerst te negeren en door haar vervolgens te 
beantwoorden met: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van 
Israël.’ 

  De vrouw hield echter vol. Ze naderde Jezus nog meer en smeekte om  
  hulp. Jezus stelde de vrouw nogmaals op de proef door te antwoorden  
  met: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan  
  de honden te voeren.’ De vrouw toonde op deze manier haar sterke  
 geloof aan Jezus door het volgende te zeggen: ‘Zeker, Heer, maar de honden  
 eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ 

De vrouw was ijverig in haar geloof. Het woordje ijverig heeft vele synoniemen: 
naarstig, energiek, arbeidzaam, volhardend, aanhoudend, vastberaden en fanatiek. 
Geen wonder dat Jezus tegen haar zei, “O vrouw, groot is jouw geloof! Moge het jou 
vergaan zoals jij verlangt”! Mor Yuhanon Fuhmo Dahbo (St. Johannes Chrysostomus) 
legt uit, ‘Het maakt niet uit’ zegt hij ‘dat je onwaardig bent. Wees waardig door jouw  
 ijverigheid. Want het is mogelijk dat de onwaardigen waardig worden bevonden  
 door hun ijverigheid’. Het volk van Israël was het uitgekozen volk van God,  
 echter was het een heidense die heviger de Heer aanriep. Laten wij dus altijd  
  roepen: ‘Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij   
  een zondaar.’

Heer Jezus 
Christus, Zoon 

van God, 
ontferm u over 

mij een zondaar

“





Wij kijken vol enthousiasme uit naar de Suryoyo Youth 
Global Gathering 2016 (SYGG16) die zal plaats vinden 
in Stadskanaal van 21 t/m 25 Juli. Om een beter beeld 
te geven van wat de gathering inhoud houden wij 
informatiebijeenkomsten. Wij komen graag bij jullie 
langs om te vertellen waarom je de deelname aan dit 
event niet aan jou voorbij moet laten gaan. Mocht jouw 
parochie hierin geïnteresseerd zijn laat het ons gerust 
weten en mail naar info@sy-gg.org. Ben je er al uit voor 
jezelf en zou jij je graag willen aanmelden, dan kan dit 
via de website www.sy-gg.org

SYGG16 
STADSKANAAL



Reacties, vragen of kritiek?   
Of wil jij een artikel schrijven voor de nieuwsbrief 
van het SOJP? 
 
  Mail ons naar: sojp@morephrem.com  
Meld je aan voor de nieuwsbrief via: www.sojp.nl  
Volg ons ook op Facebook: fb.com/hetsojp

Inzamelingsactie 
 
Dit jaar vieren wij net als alle andere jaren het paasfeest in het klooster. Net als vorig jaar 
willen wij ook eten en drinken verzamelen voor de daklozen in Enschede. Vorig jaar 
was het een groot succes, en als God het wil dit jaar ook! Wat kun je zoal meenemen? 
Sowieso alles met een lange houdbaarheidsdatum. Hieronder een voorbeeldlijst: 
 
Koffie, thee, limonadesiroop, hagelslag, pindakaas, jam, boter/margarine, koekjes,  
chocolade-, mueslirepen, voedsel in blik of potten zoals: soep(cup a soup mag ook), 
mais, augurken, tonijn/ sardines/makreel, appelmoes, soep. Versnaperingen zoals: 
pinda’s, amandelen, rozijnen, chips. Rijst, pasta’s.  
 
Alles in originele verpakking graag.   
 
 

Doopsels 
Na een lange traject van catecheonderwijs, zullen de doopleerlingen Pascal en Lindsey 
(zie vorige nieuwsbrief voor meer info over hen) zich dopen en lid worden van het 
Lichaam van Christus! Iedereen is van harte uitgenodigd om deze bijzondere gebeurtenis 
bij te wonen. Wij beginnen om 21.00u met de doopsels en aansluitend zal de paasdienst 
beginnen.  
 
 

Dienst  
 
Tijdens de paasdienst kan men ook de communnie nemen. Houd er rekening mee dat 
je minimaal drie uur niks mag eten en drinken voor het nemen van de communnie. De 
communnie wordt niet op het einde gegeven maar tijdens de dienst, ga dus niet de kerk 
uit als je communnie hebt genomen. Wij zullen ook zorgen voor een vertaling van de 
dienst.    

‘Een sleutel tot Gods gaven is 
gegeven aan het hart door middel 

van liefde tot zijn naaste. ‘ 
 

St. Isaak de Syriër 
 


