
 

De veertigdagentijd 

 De vasten duurt welgeteld 40 weekdagen: we spreken van de veertigdagentijd. 

Dit is geen toeval, want 40 is een symbolisch getal. 

40 betekent zoveel als de tijd die nodig is om iets nieuws te beginnen. 

  

Het leven van elke dag 

 In deze coronatijd heeft iedereen de mond vol van quarantaine. 

’Quarantaine’ is een Frans woord en betekent ‘ongeveer 40’. 

De term is afkomstig uit de Middeleeuwen en hoort thuis in de wereld van de haven. 

Wanneer een schip beladen met een besmette lading de haven binnenvoer, moest het 

schip ongeveer 40 dagen in de havengeul in afzondering blijven. 

4O dagen was de tijd die nodig was om er zeker van te zijn dat de besmetting geweken 

was. Op vandaag gebruikt men nog steeds de term quarantaine, wanneer men bedoelt 

een tijd van afzondering, maar gelukkig duurt deze periode niet noodzakelijk 40 dagen. 

 In de volksmond zegt men dat een zwangerschap 9 maanden duurt. Preciezer: 40 

weken. Zo lang duurt het proces van bevruchte kiem tot volwaardig leven. 

 In vroegere tijden droeg men bij het afsterven van een familielid 6 weken ofte 40 dagen 

zwarte kledij: de tijd die nodig was om te rouwen en zich opnieuw aan het gewone leven 

toe te vertrouwen. 

 De volksmond zegt dat wie nog geen 40 is, niet veel te vertellen heeft … 

  

De Bijbel 

 De getallen in de Bijbel hebben meestal een symbolische betekenis. 

Zo ook het getal 40. 



 

De zondvloed (Gen 7, 17) duurt 40 dagen: de tijd die God nodig heeft om zich een 

nieuwe wereld te scheppen. 

De tocht van Mozes samen met het joodse volk door de woestijn duurt 40 jaar: de tijd 

die nodig is om te leren leven als volk van God. 

 Mozes verblijft 40 dagen en 40 nachten boven op de Sinaï alvorens hij uit Gods hand de 

Tien Geboden ontvangt (Ex 24, 18): 40 dagen heeft hij nodig om in te zien wat God van 

hem en het joodse volk verwacht. 

Koning David gaat door voor de ideale koning. Niet toevallig zegt men dat zijn 

koningschap 40 jaar duurde: de tijd die nodig is om koning te zijn naar Gods hart. Van 

Saül, die er niet veel van terecht bracht, zegt men dat zijn koningschap amper 20 jaar 

heeft geduurd. 

 Alvorens God te ontmoeten boven op de Horeb moet Elia 40 dagen en 40 dagen door 

de woestijn: de tijd die nodig is om zich voor te bereiden op de ontmoeting met God (1 

Kon 19, 8). 

Als Jona de inwoners van Ninevé oproept zich te bekeren, nodigt hij hen uit 40 dagen te 

vasten en te boeten: de tijd die nodig is om zich met God te verzoenen (Jona 3, 4). 

 Alvorens zijn openbaar leven te beginnen trekt Jezus zich 40 dagen en nachten terug in 

de woestijn: de tijd die nodig is om te weten wat God van Hem verwacht. 

 Zo zijn er nog meerdere voorbeelden die de rijke betekenis van het getal 40 illustreren. 

  

Het kerkelijk jaar 

 De tijd tussen Aswoensdag en Pasen telt precies 40 (week-)dagen: de tijd die nodig is 

om te sterven aan zichzelf en om met Jezus op te staan tot nieuw Leven. 

 Tussen Pasen en OH-Hemelvaart zijn er precies 40 dagen: de leerlingen hebben 40 

dagen de tijd nodig om tot het besef te komen dat het nieuwe Leven van Jezus alles te 

maken heeft met God, die Jezus laat thuiskomen. 

 Er zijn 40 dagen tussen Kerstmis (25 december) en Lichtmis (2 februari): Jozef en 

Maria hebben 40 dagen de tijd nodig om in te zien dat Jezus niet zo maar een 

mensenkind is, maar een kind dat thuishoort bij God. 

 Moge de veertigdagentijd ook voor ons voldoende zijn om iets nieuws te beginnen. 

   

 


