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DE VASTEN EN HET PAASMYSTERIE 
Enkele beschouwingen 

Olivier Clement 
 
 
 De rijke en genuanceerde teksten van het 'Vasten-Triodion' helpen ons de zin van de 
ascese te begrijpen. De natuur van de mens is ontdubbeld : het 'beeld van God' blijft 
gehandhaaft maar is op paradoxale wijze gescheiden van zijn archetype. Het is juist de 
afgeweken dynamiek ervan die de 'passies' verwekt, zoveel vormen van afgoderij. De twee 
'moeder-passies', de gulzigheid en de hoogmoed, krommen de wereld rond het ik dat tegelijk 
zichzelf verafgoodt en ontdubbeld is. Op de achtergrond, sluimert 'de verborgen angst voor de 
dood'. 
 
 Het geloof ontdoet de angst van elke denkbeeldige vrees. De angst wordt 'ontzag voor 
God', zij verhindert ons onszelf te identificeren met het vergankelijk spel van 'deze wereld'. 
De ascese verwijdert stap voor stap elke vorm van dood die zich mengt met wat wij het leven 
noemen opdat het waarachtige leven, het verrezen leven in ons zou opstijgen.  
 
 Het gaat dus wezenlijk om een ascese van de nederigheid en van het vertrouwen, 
om een strijd die niet uit is op verovering maar op overgave. De 'herinnering aan de dood' 
wordt 'herinnering aan God', aan de vleesgeworden God, aan de gekruisigde God, die niet 
ophoudt af te dalen in onze innerlijke hel om ons te doen verrijzen. De 'tranen', eerst van 
verbittering, dan van dankbaarheid, slagen er tenslotte in het 'hart van steen' om te vormen tot 
een 'hart van vlees'. Heel onze werkelijkheids-benadering transformeert zich : metanoia, niet 
alleen een affectief maar ook een cognitief berouw dat ons 'God' doet 'voelen' in het hart van 
alles en allereerst in het gelaat van de naaste. 
 
 Het vasten is een vrijwillige beperking van voedsel, maar ook van indrukken, van 
machtswellust, van 'ijdele woorden'. Voor een stuk bevrijdt het de begeerte van de behoefte 
om er begeerte naar God van te maken, naar 'elk woord uit de mond van God'. Het vasten is 
gebonden aan de zuiverheid, het vermogen om, door zichzelf te overstijgen, zich met zichzelf 
te verenigen, om de kracht van het leven te integreren in de interpersoonlijke relatie met God 
en met de ander. 
 
 Het waken, het ontwaken of het waakzaam zijn is een verwondering over de 
sacramentaliteit van het zijn, het voorgevoel van de komst van de Bruidegom in het midden 
van de nacht, het voorgevoel van de komst van het Koninkrijk doorheen de nacht van alle 
dingen. In dit perspectief duiden de 'deugden' op de progressieve vestiging van de persoon, 
doordat het elan van het 'beeld' in Christus de wegen vindt van de 'gelijkenis'. 'Het wezen van 
alle deugden, is Christus' (Maximus de Belijder). De deugden zijn god-menselijk : elke deugd 
stemt overeen met een goddelijke energie die, door de bemiddeling van de menselijkheid van 
Christus, in ons de daarmee overeenstemmende energie opwekt. Zo bereikt de mens 
geleidelijk de onthechting en de vrijheid die de voorwaarden zijn voor de liefde. In hem 
ontwaakt het intelligente hart, orgaan van een kennis van geloof en liefde. 
 
 De vasten is verlicht door het 'levenschenkend kruis'. Het maakt ons gelijkvormig aan 
de Christus van de 'kenosis' (ontlediging) opdat we ons met Pasen gelijkvorming zouden 
kunnen maken met de Christus van de Verrijzenis. 
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 God heeft zich mens gemaakt en heeft zich daardoor mensheid gemaakt : Jezus is de 
niet-gescheidene. In zijn menselijkheid is hij 'één-in-wezen' met ons zoals hij in zijn 
goddelijkheid 'één-in-wezen' is met de Vader en met de Geest. Op het kruis heeft hij zich 
door de 'waanzin van de liefde' volledig solidair gemaakt met al het lijden van de wereld. 
Alsof er zich tussen God en God, tussen 'God-ontoegankelijke-afgrond' en 'God-
Vleesgeworden-Woord', gedurende een ogenblik de zware vestingsmuur stelde van onze 
scheiding en van onze wanhoop. Alsof er daartussen de spirituele toestand van Gods 
afwezigheid opdoemde - 'Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten?' - , dit wil 
zeggen, de hel. 
 
 Maar dan keert alles zich om. De dood is gedood, de hel is verwoest, het leven 
stroomt, onuitputtelijk, met het water en het bloed dat stroomt uit de doorboorde zijde van 
Christus. De dood wordt de sluier van de liefde. De mens vindt in Christus zijn wezenlijke 
afstamming terug. Offer van reïntegratie. 'Heel onze mensheid moest uit de dood naar het 
leven teruggeroepen worden. Dan komt God naar ons lijk, hij reikt ons de hand, aan ons die 
daar zieltogen;... Hij geeft aan onze natuur het elan van de verrijzenis' (Gregorios van Nyssa). 
De liturgie zingt: 'Van nu af is alles vol licht, de hemel, de aarde en de hel... Van de dood 
naar het leven heeft Christus ons doen overgaan'. 'Het was noodzakelijk', zegt de heilige 
Kyrillos van Alexandrië, 'om aan het dode vlees de deelname aan de levenschenkende kracht 
van God terug te schenken'. Van nu af aan is 'leven, Christus'. 
 
 De wereld is heimelijk geworden, sacramenteel, 'brandend braambos'. Maar de nieuwe 
schepping, de hernieuwde schepping, dringt zich niet méér op dan God zelf. Het kosmische 
'brandende braambos' blijft bedolven onder de as van onze verblinding en onze scheiding. 
Voortaan is God nergens nog afwezig, maar in het kwaad, in de verschrikking kan hij niet 
anders dan gekruisigd aanwezig zijn. Terwijl Hij nochtans verrijst en ons doet verrijzen door 
de Kerk als doop- en eucharistische gemeenschap. 
 
 Het christelijk leven verschijnt dus als een bewustwording van onze verrijzenis in de 
Verrezene. Het eeuwige leven begint hier en nu; de andere wereld in Christus is het hart van 
deze wereld. Elke omstandigheid van dood, zij het in ons persoonlijk leven of in de 
geschiedenis, kan een 'paas'-moment worden, een doopsituatie van dood-verrijzenis. De 
goede kracht die uit de Kerk voortvloeit als sacrament van het paasmysterie 'voor het leven 
van de wereld' moeten we onvermoeibaar in de geschiedenis inlijven. De overwinning van 
Christus op de dood die onze overwinning wordt, eist van ons dat we in de cultuur en de 
maatschappij tegen alle vormen van dood zouden vechten. 
 
 Het paasmysterie is de schepper van een goede geschiedenis, of die zich nu 
verwerkelijkt in de vreugde en de vergiffenis van de martelaren, in de bemiddeling van de 
monniken, in de broederlijkheid van de eucharistische gemeenschappen of in om 't even 
welke creatie van communio en schoonheid. In de gekruisigde en verrezen Christus, is de 
christen tegelijk een 'stavrofoor' (een kruisdrager) en een 'pneumatofoor' (een drager van de 
Geest). 
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