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Over de bijbelse betekenis van het getal 40

De veertig dagen en veertig nachten van
Elia
Elia, de vermoeide profeet, werd een ander mens nadat
hij had gegeten van de spijs die God hem gaf. Hij lag
niet meer hulpeloos terneer, maar voelde zich in staat
om weer op reis te gaan. Het voedsel van bóven had
inderdaad een geweldige kracht. Elia ging ‘door de
kracht van die spijs veertig dagen en veertig nachten tot
aan het gebergte Gods, Horeb’ (1 Kon. 19:8).

Een periode van veertig dagen
Het is natuurlijk niet voor niets dat dit hier zo staat:
veertig dagen en veertig nachten. Het getal veertig
wijst in de Schrift op een complete periode van
beproeving en verzoeking. Een periode van veertig
dagen komt ook voor in:
•
•
•
•
•
•
•

het bericht over de zondvloed (Gen. 7:12; 8:6);
het leven van Mozes, nl. de duur van zijn verblijf
op de berg Gods (Ex. 24:18; 34:28);
de geschiedenis van de twaalf verspieders (Num.
13:25);
het verslag van de strijd tussen David en Goliat
(1 Sam. 17:16);
de opdracht voor de profeet Ezechiël om de
ongerechtigheid van het huis van Juda te dragen
(Ezech. 4:6);
het boek Jona, nl. de tijd van berouw voor de stad
Nineve (Jona 3:4);
de duur van de verzoeking in de woestijn (Matt.
4:2).

Een periode van veertig jaar
Nog vaker vinden wij de periode van veertig jaar, en
daarbij valt vooral te denken aan de tijd van de
woestijnreis van het volk Israël (Num. 14:33-34). Vele
koningen regeerden ook gedurende een tijdvak van
veertig jaar (o.a. Saul, David, Salomo). Kennelijk staat
de gedachte aan een bepaalde afgesloten periode,
waarin God de mens beproeft om te zien of hij
beantwoordt aan zijn verantwoordelijkheid, bij dit
getal op de voorgrond.
Dit blijkt ook uit de factoren vier en tien, waaruit dit
getal is samengesteld. Vier is het getal van de
schepping, van onze wandel op aarde en daarom ook
van het menselijk falen (denk o.a. aan de vier winden
van de hemel; en aan het boek Numeri, het vierde boek
van de Pentateuch, dat verslag doet van de
woestijnreis). Tien is bij uitstek het getal van de
verantwoordelijkheid (denk aan de tien geboden; tien
vingers, tien tenen, onze handel en wandel). Het getal
veertig spreekt dus van de verantwoordelijkheid van
het schepsel tegenover de Schepper en Wetgever.
Israël kon de lange reis van veertig jaar door de
woestijn alleen tot een goed einde brengen dankzij al
Gods genadige voorzieningen voor Zijn volk. De
profeet Elia kon zijn lange reis van veertig dagen en
veertig nachten tot aan de berg Horeb alleen
volbrengen door de kracht van het voedsel dat God
voor hem had laten bereiden. Elia ging ‘door de kracht
van die spijs veertig dagen en veertig nachten’. Waaruit
putten wij onze geestelijke kracht voor de levensreis?
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