
De tocht van de mens 
 

Toen ik de achtergrondfoto maakte, wist ik nog niet wat ik me op de hals haalde. Ik had een vlogcamera gekocht en 

die één keer gebruikt. De Veertigdagentijd naderde en het vieringenrooster zag er akelig leeg uit. Bij mezelf merkte ik 

dat de inspiratie aan het wegzakken was. In gesprek met Henk Bodewitz en Rita Rouw, de mede-projectgroepsleden, 

borrelde er een creatief idee op. In korte tijd ontvouwde zich het idee naar een plan. Voordat ik terugkijken is het 

goed om dit idee er weer bij te nemen. 

Inhoud 

Het getal veertig in de Bijbel slaat vaak op een periode van bezinning of inkeer. Het is een tijd van voorbereiding ‘op 

een nieuwe wereld’. Een leertijd om het anders te doen. Als we nou in de Veertigdagentijd ons verplaatsen in en 

meelopen met enkele Bijbelse personages, zouden we dan inspiratie op doen voor onze levensweg? Laat het onze 

hoop ‘dat een nieuwe wereld komen zal’ dichterbij komen? 

1. Noach verbleef veertig dagen en nachten in de ark alvorens de Ene de stormvloed liet stoppen. De nieuwe 

wereld die komen zou, werd voorafgegaan met een vloed en een periode van lang opgesloten zitten in een 

bootje. 

2. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaï toen hij nieuwe levensregels kreeg voor het joodse volk. Deze tien 

woorden gaven inhoud aan het verbond van de Ene die zijn volk voorging naar een nieuwe wereld.  

3. Het joodse volk moest, voordat ze nieuw land betraden, eerst veertig dagen in de woestijn blijven. Deze 

periode van wachten voordat een nieuwe toekomst aanbreekt, gaf voedsel aan vertwijfeling, geklaag en 

frustratie. 

4. Jona moest veertig dagen wachten buiten Nineve, omdat de Ene de inwoners de tijd gaf om zich te bekeren. 

Toen dit gebeurde, werd Jona boos. 

5. Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn weg. Hier ging hij de strijd aan 

met het kwaad. 

Het valt op dat veertig vaak staat voor de tijd die mensen nodig hebben om een nieuwe weg in te slaan of zich voor 

te bereiden op een nieuwe wereld. Veertig jaar is namelijk ongeveer de levensverwachting van iemand in de 

oudheid. Je zou het dus ook kunnen lezen dat een mens, of hij nu iets ouder of jonger wordt dan veertig, een leven 

lang onderweg is. 

Vorm 

De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag en loopt tot en met Stille Zaterdag, de zondagen niet meegerekend. Op 

de eerste vijf zondagen stonden de bovengenoemde Bijbelse personages centraal. Uit hun leven haalden we een 

motto dat in de dagen die volgden verdieping kreeg vanuit de volgende invalshoeken: beeld (maandag), poëzie of 

verhaal (dinsdag), plek (woensdag), muziek (donderdag), natuur (vrijdag) en actie (zaterdag). Op Aswoensdag en de 

dagen tot de eerste zondag kozen we voor enkele van deze invalshoeken. Naast de invalshoeken kwam er bijna 

dagelijks een lied uit onze rijke, muzikale repertoire.  

De Goede Week vormde een verlenging van het project, omdat live vieren met publiek nog niet haalbaar was. De 

Goede Week begon met een Palmzondagviering met beeld. Voor het Paastriduüm werkten we samen met enkele 

Protestantse Kerken. Paasmorgen was het sluitstuk in de Pepergasthuiskerk.  

 

 

 

 

  

 



Theologische terugblik 

Zoals zoveel anders is gelopen, zo ook de Veertigdagentijd 2021. Op Aswoensdag staat normaal het delen van het 

Askruisje centraal. Helaas was er geen as, omdat de palmzondagviering vorig jaar niet door ging en er dus geen 

palmtakjes waren. De voorbereidingsgroep zocht daarom naar een vorm die recht doet aan de betekenis van 

Aswoensdag. Die werd gevonden in de spreuk: uit aarde ben je en tot aarde keer je terug.   

Met Aswoensdag stapten we in een eerste dynamiek die kenmerkend is voor de Veertigdagentijd. Enerzijds de 

bewustwording van de vergankelijkheid van onszelf en de wereld. Anderzijds de ervaring van onsterfelijke kracht die 

het vergankelijke overstijgt. Zo stonden we stil bij de vraag wat er oprijst uit het as en waarnaar het kruis verwijst. 

Met Noach kwamen we oog-in-oog te staan met de catastrofe. Onherroepelijk spraken hierin onze eigen catastrofes 

mee: de coronapandemie, de naderende klimaatcrisis, de vluchtelingenstromen en de persoonlijke catastrofes. In 

deze week zou je een tweede dynamiek kunnen herkennen die bij de Veertigdagentijd past, namelijk die van het 

naderende noodlot. Tijdens de tocht van de mens doemen bedreigende scenario’s op. Uiteindelijk loopt de 

Veertigdagentijd uit op het noodlot dat Jezus treft. Niemand ontloopt zijn dood of lot. Maar toch, oog-in-oog met de 

catastrofes doet het ertoe welke levensweg je kiest. 

Met Mozes raakten we aan het aspect van verstilling dat altijd ook in de Veertigdagentijd mee klinkt. Een periode 

van heilige afzondering; alsof we daar in deze tijd van afstand houden nog niet genoeg van hebben gehad. Een 

ontdekking kan zijn dat die heilige afzondering eigenlijk gaat over heilige nabijheid. We reiken er allemaal naar. De 

één beklimt een berg of toren, de ander werkt aan een kleed en nog een ander staat poëtisch stil bij een oude 

kerkmuur die in een moment nu en verleden samensmelt. 

Met het Joodse volk voegde het klassieke Pesach-verhaal zich bij de aanloop naar het christelijke Pasen. Die Joodse 

achtergrond van Pesach is nooit ver weg. De exodus van slavernij naar vrijheid staat symbool voor het menselijk 

leven. Hoe ga je door, hoe maak je keuzes? De veertig jaar in de woestijn kan gezien worden als een fase tussen 

hoop en realisatie. Gemopper en getwijfel ligt op de loer. Hoe oefen je jezelf in geduld, doorzettingsvermogen, 

geloof en vertrouwen? 

Met Jona ontdekten we dat de goddelijke weg vaak anders loopt dan verwacht. Het maakt je boos en 

verontwaardigd als de onrechtvaardige er ongestraft vandoor lijkt te kunnen gaan. In de Veertigdagentijd wordt vaak 

voorbij gegaan aan deze emotie. Voor de gemiddelde kerkganger roept de onrechtvaardige moord op Jezus nog 

weinig boosheid op. Toch is bij uitstek de Veertigdagentijd een periode om je op te winden over (naderend) onrecht. 

Tegelijk kan je jezelf de vraag blijven stellen: is het terecht dat je zo boos bent?  

Met Jezus stonden we stil bij het grondmotief van Jezus’ leven en sterven: hoe kom je voorbij de confrontatie met 

kwade machten? Dit is een thema dat veel breder is dan de Veertigdagentijd. Toch is juist de Veertigdagentijd een 

aanmoediging om de confrontatie aan te gaan met eigen verleidingen en verzoekingen. Voor de één is dat 

ruimtevrees, voor de ander is het een stemmetje in het hoofd en voor nog een ander is het datgene dat opvliegt als 

je de afzondering zoekt of aan het vasten bent.  

Al de voorgaande stemmen, onze tochtgenoten zo je wil, kwamen samen in de Goede Week. Palmzondag met de 

ijdele hoop; de vreugde die vrijkomt als er een nieuwe tijd lijkt aan te breken. Maar het loopt weer anders. Op Witte 

Donderdag deelt Jezus de maaltijd als ware het zijn eigen lichaam. Hij zoekt, net als Mozes, de heilige afzondering 

op. Als een Noach ziet hij het onafwendbare noodlot op zich afkomen. Waar krijg je dan nog de kracht vandaan om 

door te gaan? De boosheid van Petrus over het verraad en onrecht dat zijn leraar wordt aangedaan, doet niet onder 

voor die van Jona. Toch ondergaat Jezus zijn lot gewillig. Na de moord, op Goede Vrijdag, volgen er drie dagen van 

stilte en verdriet. Op Stille Zaterdag klinkt de stem van Jona opnieuw mee in de passie van Jezus. Nu vanuit de vis als 

een schreeuw vanuit de diepten.  

Tijdens de Paaswake blijkt dat de dood niet het laatste woord heeft. Het Licht van Christus triomfeert en wordt 

binnen gedragen. Opnieuw klinkt het oerbegin uit Genesis, de exodus door de woestijn, de onderdompeling in het 

water en de maaltijd waarin Jezus zichzelf gaf. De tocht van de mens gaat door! Vanuit die inspiratie mochten we 

Pasen vieren.   


