
De Vreugde van de Veertigdagentijd 
 

Vreugde 

Ook na 38 jaar kloosterleven blijft het hoofdstuk uit de Regel van Benedictus over het 

houden van de veertigdaagse Vasten mij inspireren. De eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen 

dat ik nog altijd niet spontaan met vreugde uitzie naar deze tijd. Het binnengaan van deze 

nieuwe ruimte in het liturgisch jaar betekent ook telkens weer het overschrijden van een 

serieuze drempel. Maar elk jaar opnieuw vallen mij weer andere facetten op die sint 

Benedictus in het 49e hoofdstuk van zijn Regel aanstipt en die het zinvolle van deze heilige 

tijd voor mij inzichtelijk en aantrekkelijk maken. Dit jaar treft mij het woord ‘vreugde’, dat 

tot tweemaal toe voorkomt in dit hoofdstuk (49, 6 en7). Benedictus wenst ons toe dat wij 

“ieder uit eigen beweging  en met de vreugde van de heilige Geest  aan God iets aanbieden 

dat boven de maat van onze verplichting uitgaat ” (49,6). De vreugde waarvan hier sprake is 

heeft niets van doen met een ‘hoera-stemming’. Het is de vreugde van de Geest. Deze 

vreugde is een van de zeven vruchten van de heilige Geest die Paulus in de Galatenbrief 

opsomt, samen met liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en 

ingetogenheid (5, 22). De Geest, die dé gave van Pasen bij uitstek is, is de drijvende kracht in 

ons christelijke en monastieke leven, zoals Hij ook Jezus vervulde vanaf zijn doop in de 

Jordaan. 

Over Jezus lezen we in het evangelie dat Hij “door de Geest” naar de woestijn werd gevoerd 

om daar op de proef te worden gesteld (vgl. Mc. 1, 12; Mt. 4,1; Lc. 4, 1). De vreugde van de 

Geest is die waarin Jezus het “uitjubelde”en sprak: “Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en 

aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt… Alles is Mij door mijn Vader in 

handen gegeven”  (Lc. 10,21 e.v.). Het is ook deze ‘vreugde van het verlangen, dat uit de 

Geest is’ (vgl. RB 49,7) die Jezus tot zijn leerlingen deed zeggen op de avond voorafgaand 

aan zijn lijden: “Vurig heb Ik verlangd, eer Ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten”  (Lc. 22, 

15). Deze vreugde is eigen aan de Heer Jezus en Hij schenkt ze aan zijn leerlingen. Tijdens de 

afscheidsrede zei Hij: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb Ik ook u liefgehad. Blijft in 

mijn liefde…  Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge 

worden.”  (Joh. 15, 9.11). En vooruitlopend op zijn verrijzenis kondigt Hij zijn leerlingen aan: 

“Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Wanneer de vrouw gaat 

baren is zij bedroefd omdat haar uur is gekomen; maar wanneer zij het kindje ter wereld 

heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is 

gekomen. Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich 

verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen.”  (Joh. 16, 20-22).  

Zo wordt duidelijk dat Benedictus van meet af aan, vanaf het eerste vers van dit hoofdstuk, 
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als hij stelt dat: het leven van de monnik altijd moet zijn zoals in de Veertigdagentijd, dit ene 

doel voor ogen heeft. Het gaat om onze deelname aan het mysterie van Christus: in zijn 

menswording, en dus ook in zijn vasten. De veertigdagentijd is onze deelname aan zijn lijden 

en sterven om daardoor ook deelgenoten te worden van zijn verrijzenis en verheerlijking. 

Veertigdagentijd 

Vreugde en vasten lijken elkaar uit te sluiten. Heeft Jezus zelf niet gezegd dat zijn leerlingen 

bedroefd zullen zijn als Hij, de bruidegom, van hen is weggenomen en dat ze dán zullen 

vasten (vgl. Mt. 9, 15)? De vertaling van de titel van RB 49 zet ons eigenlijk meteen al op het 

verkeerde been, want in de Latijnse tekst is feitelijk geen sprake van vasten. De observatione 

quadragesimae   betekent zoveel als: het onderhouden van de veertigdagentijd. Ook de 

liturgie spreekt nergens van Vastentijd, maar vanouds van wat we zouden kunnen vertalen 

met ‘de tijd van het veertigtal’. De Veertigdagentijd is van meet af aan een voorbereiding op 

het jaarlijkse Paasfeest geweest, met name voor de doopleerlingen. Maar ook de gedoopten 

worden in deze tijd opgeroepen zich te bezinnen op de trouw aan hun doopbeloften en zich 

te bekeren. De Vaders van het Tweede Vaticaans Concilie hebben bij de liturgievernieuwing 

ook heel bewust het oorspronkelijk karakter van de Veertigdagentijd willen herstellen. Die 

traditie kende een tweevoudig karakter: de herdenking van het doopsel (of het 

voorbereiden erop) en de boete (vgl. SC, 109). De kerkelijke boetepraktijk, met name 

gedurende de Veertigdagentijd, wordt na Vaticanum II gekenmerkt door: 1) een ijveriger 

luisteren naar het woord van God; 2) een bijzondere toewijding aan het gebed; 3) het 

beoefenen van werken van vroomheid en van liefde; 4) zelfverloochening, door de eigen 

verplichtingen getrouwer te vervullen, en 5) “vooral door de vasten en onthouding te 

onderhouden” (vgl. CIC, c. 1249). 

In het licht van de herbronning die het Tweede Vaticaans Concilie heeft ingezet en 

aangemoedigd loont het voor ons de moeite om stil te staan bij de invulling en vormgeving 

van de Veertigdagentijd in de Regel van Sint Benedictus. En dan valt in het eerste vers van 

hoofdstuk 49 al meteen op dat hij de observantie van de Veertigdagentijd eigenlijk als de 

dagelijkse praktijk van de monnik beschouwt. “Eigenlijk moet het leven van de monnik altijd 

zijn zoals in de veertigdagentijd.” 

Benedictus is een realist. Op meerdere plaatsen in de Regel refereert hij aan de discrepantie 

tussen ideaal en werkelijkheid. Wat eigenlijk altijd en overal moet worden gedaan, moet op 

zijn minst tijdens de veertigdagentijd onderhouden worden. Het getal veertig verwijst in de 

Bijbel naar een persoonlijke ervaring van Gods aanwezigheid. Zo duurde de zondvloed, 

waarmee God alles wat bestond van de aardbodem wegvaagde, veertig dagen en veertig 

nachten(Gen. 7,4). De woestijntocht van de Israëlieten naar het beloofde land duurde 

veertig jaar (vgl. Ex. 16,35; Jozua 5,6). Veertig dagen kreeg Ninive van de Heer de tijd om zich 

te bekeren (Jona 3,4).  
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Wat de veertigdaagse vasten betreft gelden Mozes en Elia als oudtestamentische 

voorbeelden. Mozes verbleef veertig dagen en nachten geheel alleen op de berg Sinaï om er 

van God de verbondsbepalingen te ontvangen. En Elia liep veertig dagen en nachten zonder 

te eten en te drinken naar de berg Horeb om er de Heer te ontmoeten in de zachte bries (1 

Kon. 19,8). Mozes en Elia vastten als voorbereiding op een ontmoeting met God, en op een 

zending van Godswege.  

Christus heeft de symboliek van het veertigtal geheiligd door zijn eigen vasten in de woestijn 

als voorbereiding op zijn zending: de voltrekking van het nieuwe verbond door zijn sterven 

en verrijzen. Christus is voorbeeld en gids voor de gelovigen, en dus bij uitstek voor de 

monnik, in deze tijd van voorbereiding op Pasen. Door na veertig dagen vasten honger te 

krijgen bewijst Jezus dat Hij waarlijk een van de onzen is en verlost Hij zodoende reeds in zijn 

vasten de menselijke natuur die Hij heeft aangenomen (vgl. Ireneüs van Lyon, Adv.Haer. III, 

22, 2). De veertigdagentijd is daarom een heilige tijd, want het is een tijd die door God zelf is 

geheiligd in de menswording van zijn Zoon. En Benedictus spoort ons dan ook aan om juist in 

“deze heilige dagen ” (RB. 49,3) alle nalatigheden van de andere tijden uit te wissen. Toch 

lijkt de tekst van de Regel te suggereren dat Benedictus deze tijd niet primair als een radicale 

boetetijd beschouwd, maar van meet af aan primair als “veertigdagentijd” d.w.z. als 

voorbereidingstijd op Pasen, dat is: de verwachting van de opstanding van Christus. Het 

eerste vers van hoofdstuk 49 verwijst daarmee al naar het 7e vers waarmee Benedictus de 

lijst van de observantie van de veertigdagentijd afsluit: “Laat hij dan met de vreugde van het 

verlangen, dat uit de Geest is, uitzien naar het heilig Paasfeest.” 

Iets meer dan gewoonlijk 

“Laat ons daarom gedurende deze dagen iets toevoegen aan de gewone dagtaak die wij al 

verschuldigd zijn: bijzondere gebeden en onthouding in eten en drinken.”  (RB 49,5). 

Benedictus somt verschillende mogelijkheden op. Niet alleen door minder eten en drinken 

kun je ‘vasten’, maar ook door je ‘wat slaap te ontzeggen, wat praten, wat schertsen’(vgl. RB 

49, 7). Maar ook dat is geen doel op zich. Wat opvalt is de matigheid van Benedictus ten 

opzichte van de traditie van de woestijnmonniken. In de Veertigdagentijd wil Benedictus dat 

we ‘iets’ (aliquid ) toevoegen aan onze gewone dagelijkse discipline.  Benedictus roept niet 

op tot grote prestaties, maar tot een grotere innerlijke bereidheid om iets meer te geven 

dan gewoonlijk. Dat ‘meer’ is voor iedereen anders. Er wordt geen drukkende verplichting 

opgelegd. Ieder wordt uitgenodigd ‘vrijwillig’ (propria voluntate ) iets aan te bieden aan God.  

Het gaat weliswaar om een ‘offer aan God’: “offerat Deo”  (RB 49, 6) dat echter “met de 

vreugde van de heilige Geest”  wordt aangeboden. Deze formule, ontleend aan 1 Tess. 1,6, 

kleurt het hele hoofdstuk en daarmee ook de beleving van de Veertigdagentijd. De monnik 

moet niet bezield zijn met een geest van ‘vreesachtigheid’(vgl. 2 Tim. 1,7) maar van vreugde, 

die een vrucht is van de Geest. Het is de vreugde, die niet voortkomt uit de eigen prestatie, 
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maar een gave van de Geest van God is. Benedictus spreekt weinig over emotie. Daarom is 

het veelzeggend dat hij juist met betrekking tot de Veertigdagentijd spreekt van vreugde en 

verlangen. Het is de vreugde van Pasen die haar licht vooruit werpt over de Veertigdagentijd. 

Zoals ook de vrijdag van het lijden Goed wordt genoemd omwille van de verrijzenis die erop 

volgt. 

Onthouding 

De liturgie van de Veertigdagentijd plaatst ons vanaf dag één in de leer en de navolging van 

Christus. Een monnik wiens levensroeping erin bestaat niets dierbaarders te kennen dan 

Christus (vgl. RB 5, 2) en niets stelt boven de liefde van Christus (4, 22), zal van binnen uit: 

“uit eigen beweging” (RB 49, 6) iets offeren. Vasten en onthouding zijn echter geen doelen, 

maar middelen. Het gaat niet om de uiterlijke prestaties van bidden, onthouding en 

liefdadigheid, maar om de innerlijke toewijding aan de Heer. Het is vanuit die geest dat 

Benedictus ook zo sterk de nadruk legt op de toestemming die de monnik moet hebben van 

zijn abt waar het om de persoonlijke vastenpraktijken gaat. IJdele glorie en eigenwaan zijn 

hier – zoals in heel het monastieke deugdenleven – de grootste vijanden van de monnik. 

“Bidt /vast niet voor het oog van de mensen, maar voor uw Vader die in het verborgene is… .” 

Het is in dit licht ook verdienstelijker om je te voegen naar wat er in de gemeenschap wordt 

gedaan dan op eigen kompas te varen. Te aanvaarden dat de praktijk anders is dan je hoopte 

of zou willen kan ook als een vasten-offer beschouwd worden.  

De vorm van de veertigdagentijd beschrijft Benedictus met de klassieke elementen uit het 

antieke monnikendom die hij samenvat met abstinentia  –  onthouding. Het bedwingen van 

de ondeugden is daarbij het voornaamste. Het werkwoord “temperamus ” (RB 49, 4) dat 

Benedictus gebruikt kan ‘matigen’ betekenen, maar hier vertaalt pater Vromen terecht: paal 

en perk stellen. Het gaat erom vrij te worden van de hartstochten die ons leven kunnen 

overheersen. De Griekse Vaders noemen dit de ‘apatheia’, te verstaan als gelijkmoedigheid. 

Het gebed onder tranen brengt de boetvaardigheid van de monnik tot uitdrukking die beseft 

dat hij zich voortdurend moet bekeren. Samen met de rouwmoedigheid van hart vormt dit 

een beslissend thema van de monastieke vasten. Het belang van de lectio onderstreept 

Benedictus door een aparte ordening voor de Veertigdagentijd: een uur langer dan in de rest 

van het jaar. De in hoofdstuk 48 vastgelegde drie eerste uren van de dag zijn in de 

monastieke traditie de oorspronkelijke tijd voor de lezing als ontmoeting met Christus in zijn 

Woord. Voor die lectio ontvangt ieder een boek dat in de komende veertig dagen integraal 

moet worden gelezen. Maar het welslagen van al deze praktijken hangt af van de ieders 

persoonlijk engagement. Benedictus legt niets op maar “raadt aan” (49, 2) en spoort aan: 

“laten wij matigen (4); “iets toevoegen” (5). Uiteindelijk moet ieder “uit eigen beweging 

aanbieden wat boven de gestelde maat uitgaat” (6). “Wat ieder wil aanbieden moet hij wel 

aan zijn abt voorleggen” (8). Hieruit spreekt ook de grote mate van individuele vrijheid om 

de inhoud van de vasten zelf te bepalen zij het wel in overleg met de abt om  “aanmatiging 
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en ijdele eer” te voorkomen. Dit zijn namelijk precies de ondeugden die Benedictus wil dat 

we bestrijden tijdens de Veertigdagentijd! 

 

Vasten 

Als laatste element van de Veertigdaagse observantie noemt Benedictus ten slotte het 

vasten (49,4). In vers 7 expliciteert hij (en relativeert hij) nog wat verder: “door namelijk zijn 

lichaam wat voedsel te ontzeggen, wat drinken, wat slaap, wat praten, wat schertsen.”  

Dat brengt ons dan ten slotte tot de matiging van eten en drinken. We moeten ons wel goed 

realiseren dat ten tijde van Benedictus in de Veertigdagentijd slechts eenmaal werd gegeten: 

na het negende uur, ofwel na 15.00 uur, het stervensuur van Jezus. Dus tot in het tijdstip van 

de maaltijd was er de link met het Christusmysterie. Het spreekt vanzelf dat we die oude 

praktijk niet in ere zullen herstellen! Wij houden de dagelijkse ordening aan van de drie 

vastgestelde etenstijden van ontbijt, middagmaal en avondeten, waarbij het ontbijt een 

privékarakter houdt en niet verplicht is, maar wel aanbevolen. Als gemeenschappelijk 

vastenpuntje zou ik eenieder willen uitnodigen om in deze tijd eens te proberen niet buiten 

de vastgestelde uren te eten. De zoete tussendoortjes (koekjes) zijn, ook uit oogpunt van 

gezondheid, de grote boosdoeners. En ook de maat van het drinken van koffie en thee 

kunnen we eens kritisch bezien. Doorgaans zijn de kleine aandachtspunten veel ingrijpender 

én effectiever dan de grote in het oog springende gebaren. Een maaltijd overslaan is niet zo 

moeilijk. Wél het wekenlang volhouden van de kleine verstervingen. Uiteindelijk gaat het 

ook hier niet om de prestatie maar om de ‘eigen beweging’ van de vrije wil.  

Naar de oude kerkelijke en monastieke praktijk wordt er doordeweeks geen vlees gegeten. 

De zondag geldt vanouds- als feestdag van de verrijzenis- nooit als vastendag. Over het nut 

en de spirituele tekenwaarde van vleesderving in deze tijd kun je van mening (en smaak!) 

verschillen. En voor menigeen is de kaasvariant eerder een traktatie dan een versterving. In 

onze welvaartssamenleving kan het geen kwaad om aan den lijve te voelen hoe goed we het 

eigenlijk hebben! In de Veertigdagentijd worden we uitgenodigd om vrijwillig iets aan ons 

eten en drinken “te onttrekken” (RB 49, 7): een vorm van onthouding (abstinentia ; RB 49, 5) 

te praktiseren in eten en drinken die dient in de strijd tegen de eerste hoofdzonde: die van 

de gulzigheid of de vraatzucht. Maar van de andere kant zou ik onze focus toch niet zozeer 

willen laten rusten op “wat zullen we eten of wat zullen we drinken”. We zoeken immers 

eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid (vgl. Mt. 6, 33). 

In dit verband zou ik willen verwijzen naar een belangrijk aspect van de levenshouding van 

de monnik zoals die in  het hoofdstuk in de Regel over de maat van de drank naar voren 

komt: namelijk de tevredenheid. “Waar intussen door de plaatselijke omstandigheden zelfs 

de genoemde hoeveelheid niet te krijgen is, maar veel minder of helemaal niets, moeten zij 
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die er wonen God zegenen en niet mopperen. Want daar dringen wij vooral met kracht op 

aan, dat de monniken zich onthouden van ieder vorm van gemopper.”  (RB 40, 8-9). 

Mopperen en elke vorm van ontevredenheid is iets waar Benedictus een afschuw van heeft. 

Gemopper duidt op onvrede in het hart. In RB 34, 6  noemt hij de ontevredenheid zelfs een 

“kwaad”dat onder geen enkel voorwendsel de kop mag opsteken. Het is als een kanker 

(gemopper = gekanker!) die het leven van de monnik van binnenuit verziekt en zo ook de 

gemeenschap schade toebrengt. In het hoofdstuk over de gehoorzaamheid waarschuwt hij 

de broeder, die in zijn hart ontevreden is, dat hij “de straf van de mopperaars” zal oplopen 

(vgl. RB 5, 19; vgl. 5, 14). De blijken van ontevredenheid en gemopper zijn bij Benedictus 

uitingen van de dood en horen daarom niet in het klooster, het Huis van God, thuis. Ik zou 

daarom willen oproepen om de tevredenheid als vastenpunt in het vizier te houden. 

Sint Benedictus herneemt dan ook aan het einde van dit hoofdstuk over de Veertigdagentijd 

zijn Paasfocus: dat we “met de vreugde van het verlangen, dat uit de Geest is, uitzien naar 

het heilig Paasfeest.”  Dat is ook de doelgerichtheid van heel het monastieke leven. De Regel 

kent in die zin ook wat ik een Paasinclusie zou willen noemen. Want zoals de Proloog eindigt 

met een verwijzing naar het lijden van Christus waaraan wij deel krijgen door ons geduld 

met het oog op ons deelgenootschap aan zijn Rijk, zo eindigt de Regel ook met een 

verwijzing naar Christus in RB 72, 11-12: “Volstrekt niets stellen zij boven Christus, die ons 

allen tezamen tot het eeuwig leven moge geleiden.” 
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