Vertellen met getallen
Functie en symboliek van getallen in de bijbelse oudheid
`Wij schrijven,' zoo sprak het, `al krinklen af
het gene onze Meester, weleer,
ons makend en leerend, te schrijven gaf,
één lesse, niet min nochte meer;
wij schrijven, en kunt gij die lesse toch
niet lezen, en zijt gij zoo bot?
Wij schrijven, herschrijven en schrijven nóg,
den heiligen Name van God!'
[Uit: Guido Gezelle, Het schrijverke]

WOORD VOORAF1
Geen boek heeft door de eeuwen heen onze cultuur zo diepgaand beïnvloed als de
Bijbel, het meest verbreide boek ter wereld en vertaald in talloze talen - zonder meer
onze grootste culturele erfenis uit de oudheid. Dit Boek der boeken is ongetwijfeld
ook de meest gelezen en bestudeerde literatuur, zodat we zouden kunnen denken
dat het zo langzamerhand al zijn geheimen heeft prijsgegeven. Niets is minder waar,
getuige de ontdekking recentelijk van een feitelijk onbekend en tot dusver verborgen
gebleven kant van de bijbelse geschriften.
Het betreft de manier waarop de Bijbel in elkaar zit, de vormgeving van zijn tekst.
Verrassend nieuw licht is de afgelopen jaren hierop komen te vallen door onderzoek
dat verricht is naar de rol van getallen bij de totstandkoming van de bijbeltekst. De
resultaten van de navorsing hieromtrent nopen tot de conclusie dat de bijbelse
geschriften getalscomposities zijn. Dit houdt in dat ze niet uit de losse pols
geschreven werden, maar met behulp van een aantal symboolgetallen zorgvuldig
gecomponeerd zijn. Deze getallen geven een extra dimensie aan de tekst, doordat
ze krachtens hun symboliek op een bedekte wijze hun eigen verhaal vertellen.
Waar het nu precies om gaat wil ik in dit boek uiteenzetten. Aangezien ik zelf nauw
betrokken ben bij de verkenning van de getalsmatige aspecten van de Bijbel, wil ik
de lezer meenemen op de onderzoeksreis die ik zelf gemaakt heb en waarvan ik
weet dat het een zeer boeiende onderneming is. We zullen kennismaken met het
telwerk van de overleveraars van de tekst van de Hebreeuwse Bijbel, die nauwgezet
verzen, woorden en letters hebben geteld. Samen zullen we de grote frequentie
gaan ontdekken waarmee een aantal symbolische getallen voorkomt in zowel het
Oude als het Nieuwe Testament.
We zullen ingeleid worden in de onvoorstelbaar fascinerende wereld van de
compositiekunst van de bijbelse schrijvers, die hun geschriften met groot
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vakmanschap al tellend vervaardigd hebben. Daarbij zullen we gaan merken hoe ze
de heilige Naam JHWH op een verhulde wijze doorlopend in de bijbeltekst geweven
hebben. Dat deden ze namelijk met behulp van de twee getalswaarden van de
Naam.
We zullen de kathedrale tempel van woorden betreden die ze tot eer van God
gebouwd hebben als ontmoetingsplaats voor God en mens, de kunstige architectuur
ervan bewonderen en ervaren wat ze ons expliciet én impliciet te vertellen hebben.
Dit boek is niet bedoeld voor deskundigen of specialisten - van deskundigen op dit
gebied kunnen we trouwens nog nauwelijks spreken. Theologen en andere
bijbelgeleerden zouden er uiteraard veel van kunnen leren, maar eigenlijk heb ik het
geschreven voor allen die in de Bijbel geïnteresseerd zijn, ongeacht of men zich
binnen, aan de rand, of buiten de joods-christelijke traditie bevindt.
Bij de totstandkoming van dit boekje heb ik de hulp gehad van mijn vrouw die - naast
mijn studenten van de afgelopen tien jaar - mijn enige echte gesprekspartner was bij
mijn onderzoek naar de numerieke aspecten van de Bijbel. Mijn vriend, prof. Casper
Honders, heeft mijn werk met een fijn invoelingsvermogen steeds met respect en
belangstelling gevolgd. Beiden hebben het manuscript gelezen en herlezen en zo
kunnen voorkomen dat ik al te vrijpostig zou omgaan met het taaleigen en de
idiomen van de Nederlandse taal.
Haren, januari 1992
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