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het getal 40 ruim 150x voor in de Bijbel, zoals:
▪ in samenstellingen: b.v. 840 jaar; 42 

maanden, enz.
▪ i.v.m. stuks: 40 zilveren voetstukken; 48 

steden, enz.



het getal 40 ruim 150x voor in de Bijbel, zoals:
▪ in samenstellingen: b.v. 840 jaar; 42 

maanden, enz.
▪ i.v.m. stuks: 40 zilveren voetstukken; 48 

steden, enz.
▪ als verwijzing naar leeftijd:

➢ Izaäk was 40 jaar toen hij trouwde met 
Rebekka (Gen.25:20)

➢ Ezau was 40 jaar toen hij trouwde met 
Judith (Gen.26:34)

➢ Mozes was 40 jaar toen hij uit Egypte 
vluchtte (Hand.7:23)

➢ Isboseth was 40 jaar toen hij vader Saul 
opvolgde (2Sam.2:10)

➢ de verlamde bij de poort was ruim 40 jaar 
toen hij werd genezen (Hand.4:22)



in deze studie zoomen we in op termijnen van... 
▪ 40 dagen
▪ 40 weken
▪ 40 jaren
▪ 40 decennia (=> 400 jaar)
▪ 40 jubeljaren (=> 2000 jaar)
▪ 40 eeuwen (=> 4000 jaar)



in deze studie zoomen we in op termijnen van... 
▪ 40 dagen
▪ 40 weken
▪ 40 jaren
▪ 40 decennia (=> 400 jaar)
▪ 40 jubeljaren (=> 2000 jaar)
▪ 40 eeuwen (=> 4000 jaar)

met de belangrijke vraag: 
▪ waarom spelen deze termijnen zo'n belangrijke 

(veel voorkomende) rol in de Bijbel?
▪ welke sprake doet God hiervan uitgaan?
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de menselijke geschiedenis, van Adam tot nu is 
verdeeld in 3x gelijke perioden:

A. van creatie Adam tot geboorte Abram († Noach):
2000 jaar

B. van geboorte Abram tot dood Stefanus: 
2000 jaar (= 4x 500 jaar):
1. uittocht = 2500 AH
2. Jeruzalem voltooid = 3000 AH
3. terugkeer ballinggschap = 3500 AH
4. dood Stefanus (slot 70 jaarweken) = 4000 AH

C. dood Stefanus - heden = bijna 2000 jaar



▪ duizend jaar is in de ogen van de Heer als één dag
2Petr.3:8

▪ => zesduizend jaar is als zes dagen
• = 3x 'twee dagen' (a tweeduizend jaar)...
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▪ duizend jaar is in de ogen van de Heer als één dag
2Petr.3:8

▪ => zesduizend jaar is als zes dagen
• = 3x 'twee dagen' (a tweeduizend jaar)...
• = 3x 40 jubeljaren
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50e jaar
= jubeljaar

▪ 500 jaar = 10 jubeljaren
▪ 2000 jaar = 40 jubeljaren
▪ 6000 jaar = 120 jubeljaren
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deze (3x 40=) 120 jubeljaren lopen parallel 
met het leven van Mozes:

40 80 120

†
Jozua
Beloofde Land
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▪ de menselijke zwangerschap duurt 40 weken

▪ vandaar: het leven begint bij de 40... 



Israëls verlossing (!) uit Egypte was Israëls geboorte; 
Ezech.16:4:
▪ vond plaats aan het einde van 400 jaar (>40 

decennia); Gen.15:13,14
▪ Egypte is de 'moeder' en bij de Uittocht 'braken 

de wateren'.





het regende 40 dagen bij de zondvloed; 
Gen.7:12- (zie ook: 7:4,17)
▪ de Hebreeuwse letter voor 40 = mem (majim) 

= oorspronkelijk het woord voor 'water'
▪ 40 dagen markeert zowel het begin als het einde 

van de zondvloed.
▪ nadat de ark was gestrand verliepen 40 dagen 

totdat Noach het venster opende; Gen.8:4,6
▪ dit loopt parallel met de 40 dagen na de 

opstanding >



1e dag 40e dag



17 Aviv * 40e dag

* = Aviv; na de Uittocht werd deze maand de eerste maand; 
Ex.12:1





▪ de verspieders verbleven 40 dagen in het land; 
Num.13:25 

▪ bij terugkeer geloofde het volk niet het woord van 
Jozua;

▪ dat geslacht zou het Beloofde Land niet ingaan: 
voor elk van de 40 dagen zou het volk een jaar 
boeten; Num.14:34, vergl. Ezech.4:6



▪ de verspieders verbleven 40 dagen in het land; 
Num.13:25 

▪ bij terugkeer geloofde het volk niet het woord van 
Jozua (de zoon van Nun = 50)

▪ dat geslacht zou het Beloofde Land niet ingaan: 
voor elk van de 40 dagen zou het volk een jaar 
boeten; Num.14:34, vergl. Ezech.4:6

▪ de 40 jaar in de woestijn spreken van de huidige 
tussentijd:
• tussen Verlossing' en 'het Beloofde Land';
• om Jozua (=Jezus) niet werd geloofd, blijft het 

Beloofde Land voorlopig uit;
• 2000 = jaar (40 jubeljaar-cycli);
• uiteindelijk zal Jozua het volk alsnog in het 

Beloofde Land brengen!



afsluitend...
▪ 40 dagen/jaren zijn een hint naar de 

zwangerschap: 
• moeizame tijd van beproeving; Deut.8:2
• maar ook van bijzondere zorg;  Deut.2:7; 8:4; 

29:5; Neh.9:21
• verborgenheid - Mozes op de berg; Ex.24:18; 

34:28; Deut.9:9
▪ voorbij de veertig: 

• verlossing;
• Jozua (de zoon van Nun = 50); 
• het Beloofde Land
• een open venster; Gen.8:4,6
• David overwint Goliath; 1Sam.14:16
• de verlamde man genezen; Hand.4:22
• enz. 





▪ 40 dagen regen bij de zondvloed; Gen.7:4,12,17
▪ 40 dagen nadat de ark gestrand was opende Noach het venster; Gen.8:6
▪ Izaäk was 40 jaar oud toen hij trouwde; Gen.25:20
▪ Ook Ezau was 40 jaar oud toen hij trouwde; Gen.26:34
▪ Jakob werd 40 dagen gebalsemd; Gen.50:3
▪ 40 jaar manna gegeten; Ex.16:35
▪ Mozes 40 dagen op de berg Sinaï; Ex.24:18; 34:28; Deut.9:9
▪ 40 dagen verspieders in het land; Num.13:25
▪ 40 dagen - 40 jaren; Num.14:34 ("voor elke dag een jaar"); Ezech.4:6
▪ 40 jaren - een geslacht; Num.32:13; Joz.5:6; Ps.95:10
▪ 40 jaren geen gebrek; Deut.2:7

voet niet gezwollen; kleding niet gesleten; Deut.8:4; 29:5; Neh.9:21
▪ 40 jaren om te verootmoedigen en op de proef te stellen; Deut.8:2
▪ ook het verblijf op de berg bij de tweede set stenen tafelen duurde 40 dagen; Deut.10:10
▪ Jozua was 40 jaar oud toen hij het land verspiedde; Joz.14:7
▪ 40 jaar rust; Richt.3:11 (Othniël); 5:31 (Debora); 8:28 (Gideon);
▪ 40 jaar gebukt onder de Filistijnen; Richt. 13:1
▪ Eli 40 jaar richter geweest; 1Sam.4:18
▪ Goliath tierde 40 dagen lang; 1sam.14:16
▪ Isboseth, de zoon van Saul was 40 jaar oud toen hij Saul opvolgde; 2Sam.2:10
▪ David regeerde 40 jaar; 2Sam.5:4; 1Kon.2:11; 1Kron.29:27
▪ Salomo regeerde 40 jaar; 1Kon.11:42; 2Kron.9:30
▪ Elia 40 dagen vasten tot aan de Horeb; 1Kon.19:8
▪ Joas regeerde 40 jaar; 2Kon.12:1; 2Kron.24:1
▪ Ezechiël moet 40 dagen op zijn rechterzijde liggen voor het huis van Juda; Ezech.4:6
▪ Egupte zal 40 jaar een woestijn zijn; Ezech.29:11,12,13
▪ Jona: nog 40 dagen en Ninevé wordt omgekeerd; Jon.3:4
▪ 40 dagen verzoeking in de woestijn; Mat.4:2; Mar.1:13; Luc.4:2
▪ 40 dagen tussen opstanding en hemelvaart; Hand.1:3
▪ de verlamde bij de poort was meer dan 40 jaar; Hand.4:22
▪ Mozes 40 jaar oud toen hij uit Egypte vluchtte; Hand.7:23
▪ Mozes nog werd 40 jaar later werd hij geroepen; Hand.7:30
▪ Saul was 40 jaar lang koning; Hand.13:21


