
Meditatie over de 40-dagentijd 

In de Jordaan werd Jezus gedoopt door Johannes. Hij ging onder water, en kwam uit het 

water omhoog. Toen hij weer op de oever stond, opende de hemel zich voor hem. Als een 

duif daalde de Geest van God op hem neer. Hij hoorde de stem van zijn Vader: ‘Dit is mijn 

geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde’. Wat gaat Jezus nu doen met de kracht van Gods 

Geest en Gods stem? Matteüs vertelt: ‘Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar 

de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Hij vastte veertig dagen en 

veertig nachten’ (Mt. 4,1-2). Jezus komt direct in een moeilijke tijd terecht. Een test van zijn 

vertrouwen. God de Vader heeft beloofd dat Hij Jezus trouw zou blijven. Nu moet Jezus 

laten zien dat Hij ook zijn Vader trouw blijft. Dat is de verzoeking in de woestijn. 

 

Deze tijd in Jezus leven staat model voor een tijd in het kerkelijk jaar. De tijd voor Pasen, de 

veertigdagentijd. Vanaf woensdag 26 februari leven we in veertig dagen toe naar Pasen. 

Zoals Jezus veertig dagen werd verzocht in de woestijn, zo zijn ook wij een periode van 40 

dagen ingegaan. Jezus vastte in die periode, en hij concentreerde zich op zijn roeping, zijn 

relatie met God en de twijfel en aanvechting die daarop afkwamen. In onze veertigdagentijd 

kunnen we Jezus daar enigzins in volgen. Het is een tijd om stil te staan bij de 

kwetsbaarheid van ons leven. Dat we als mens gemaakt zijn van stof, broos en sterfelijk. Dat 

we leven op een stipje in een onmetelijk heelal. Dat ons geloof zomaar klein is en 

krachteloos en dat het leven niets anders is dan genade. Het zou wel zwaar worden om daar 

het hele jaar zo bij stil te staan, maar veertig dagen is het wel heilzaam. En daarna zal het 

feest zijn - Pasen! - en nog meer feest - Pinksteren! 

 

Deze periode is ook wel lijdenstijd genoemd, omdat we niet alleen stil staan bij de 

kwetsbaarheid van ons eigen leven, maar ook bij de kwetsbaarheid van Jezus. De laatste 

periode van zijn leven, waar hij de Man van Smarten was. We staan stil bij het lijden en 

sterven van Jezus en proberen telkens weer te zien wat het betekent dat Hij dit voor ons 

deed. Dat komt ook terug in een aantal diensten deze tijd waarin het gaat over Jezus’ laatste 

woorden aan het kruis. 

 

Laten we als gemeente in deze periode bewust toeleven naar Pasen! Ik wil u daartoe 

uitdagen. Misschien bent u dat al jaren gewend en beleeft u deze tijd bewust, bijvoorbeeld 

door te vasten. En misschien bent u er nooit zo mee bezig geweest en ziet u Pasen altijd 

pas een week van tevoren aankomen. Ik zou u willen uitdagen om er dit jaar aandacht aan 

te geven. En daarvoor heb ik een praktische tip. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft 

een boekje met daarin voor elke dag een Bijbellezing met wat uitleg. Het heet: Overbruggen 

- 40 dagen tussen hemel en aarde. Dit boekje is gratis te krijgen op hun website. Op de 

website van de kerk komt een knop 40-dagentijd (www.diependaalsekerk.nl). Daar kunt u de 

link vinden om het boekje te bestellen. Ook staat daar informatie over de kerkdiensten en de 

Bijbelkringavonden in de 40-dagentijd. Als u het boekje graag wil hebben, maar de digitale 

bestelling is voor u ingewikkeld: Bel me dan even op, dan bestel ik het voor u. 
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