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We vinden in totaal negen keer een periode van 40 dagen in de Bijbel. De laatste is 
aan het begin van het boek Handelingen, na de opstanding van de Heer uit de 
doden. We lezen daar dat Hij Zich, nadat Hij had geleden, levend heeft vertoond 
aan de apostelen die Hij had uitverkoren – met vele duidelijke bewijzen – terwijl Hij 
gedurende veertig dagen door hen werd gezien en met hen sprak over de dingen 
die het Koninkrijk van God betreffen (Hand. 1:3). 

Het is interessant dat de Schrift zo vaak verwijst naar een tijd van 40 dagen. De 
uitdrukking zelf komt 17 keer voor, maar er zijn 9 verschillende periodes van 40 
dagen. Ik wijs erop dat de tijd van veertig dagen een negende deel vormt van het 
oorspronkelijke (en profetische) maan/zonnejaar van 360 dagen (zie Gen. 7:11; 8:3-
4; Openb. 11:2-3). Het totaal van die negen periodes van 40 dagen stemt dus 
overeen met een heel jaar! 

Het gaat om de volgende periodes van 40 dagen: 

1. De tijd van zware slagregens over de aarde bij het begin van de grote vloed 
(Gen. 7:12, 17). 

2. De tijd van de wetgeving op de Sinai (Ex. 24:18; Deut. 9:9, 11). 
3. De tijd waarin de wet de tweede keer werd gegeven aan Mozes (Ex. 34:28; 

Deut. 9:18, 25). 
4. De tijd van de verkenning van het land Kanaän door de twaalf verspieders 

(Num. 13:25; 14:34). 
5. De tijd waarin Israël werd uitgedaagd door Goliat (1 Sam. 17:16). 
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6. De duur van de reis van de profeet Elia naar de berg Horeb (1 Kon. 19:8). 
7. De duur van de prediking van Jona in Nineve (Jona 3:4). 
8. De tijd van vasten van Christus in de woestijn en van verzoeking door de 

satan (Matt. 4:2; Marc. 1:13; Luc. 4:2). 
9. De tijd van de dienst van de Heer onder de discipelen na Zijn opstanding 

(Hand. 1:3). 

Elk van deze periodes was een tijd van grote spanning en beproeving voor een of 
meer personen, behalve de laatste. Die 40 dagen na de opstanding van de Heer 
waren een tijd van rijke zegen voor de discipelen, die mochten delen in Zijn 
overwinning en werden bevestigd in het geloof. Veertig dagen van beproeving en 
verzoeking, en dan veertig dagen van overwinning! Zelfs een heel leven van 
beproeving hier op aarde weegt niet op tegen een eeuwigheid van zegen. 
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