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Nu wij een oplossing hebben gevonden is het niet meer nodig de voornoemde
aannames verder uit te breiden; immers er is maar één juist resultaat, dat
voor de R-waarde en d-waarde geldt. Mogelijk wordt er in de toekomst bij
opgravingen een bevesting van de maat van de El gevonden.

Zondvloed
Een interessant onderwerp voor nadere studie is het zondvloedverhaal en
de betekenis van de getallen die daarbij horen. Bijvoorbeeld ook de vraag op
welke hoogte de ark van Noach op de berg Ararat tot rust is gekomen. Wij
gaan hier niet verder op in, maar één aspect willen we toch nader bezien. Hoe
hoog is het water gekomen? Wij nemen daarvoor afbeelding 2.
De hoogte van de Mount Everest is 8.850 meter (bron o.a. internet) boven de
huidige zeespiegel. Als het land en water gelijkmatig over de aarde verdeeld
was (Genesis 1:6) stijgt het zeeniveau 245 meter. Dat noemen wij het rekenniveau. De "hoogte" van de berg wordt dan 8.850 m min 245 m is 8.605 m.
Als wij deze hoogte in Ellen omrekenen dan krijgen we 8.605 m gedeeld door
0,3827 m (de maat van de berekende El) is 22.485 El. Het water steeg bij de
zondvloed 15 El (Genesis 7:19, 20) boven de bergen. Dus tot 22.500 El. Als wij
dit getal nader bezien dan zien we dat dit alles te maken heeft met de zondvloed; immers het getal 22.500 is 150 x 150. Dit getal staat ook in Genesis 7:24:
… En de wateren hadden de overhand boven de aarde, honderd en vijftig
dagen.
Genesis 8:3:

In mei 2016 las ik een artikel in het Reformatorisch Dagblad: "Prijs voor ontdekken van golven zwaartekracht in het heelal". Dat trok mijn aandacht.
Volgens het seculiere wereldbeeld (dat is niet het mijne), is de afstand van de
aarde naar de maan 384.450 km afgerond circa 400.000.000 meter. De afstand
van de aarde tot de zon is 149.600.000 km, afgerond circa 150.000.000.000
meter (circa 3.800 keer de omtrek van de aarde). Dit is al niet meer voor te
stellen. Maar goed, in het artikel werd ook vermeld hoe groot die golf was,
namelijk een miljoenste van een miljoenste van een miljoenste meter. Om die
"afstand" naar aardse begrippen voor te kunnen stellen zullen wij de meetstok
uitvergroten. Stel wij nemen 1000 keer de afstand van de aarde naar de zon
en beschouwen dat als 1 mm, dan zou de golf van 0,000.000.000.000.000.001
meter vermenigvuldigd moeten worden met (150.000.000.000 x 1000) om
dezelfde verhouding te krijgen. Dat is 0,000.150 meter, te weten 0,15 mm.
Zelfs deze "lengte" is dan nog zo klein dat wij dit nauwelijks kunnen bevatten
(circa 3 keer een haardikte).
In een ander artikel over dit onderwerp las ik waar dit plaatsvond namelijk op een afstand van 1,3 miljard lichtjaar. Dit is: 1.300.000.000 x 365 (d)
x 24 (u) x 60 (min) x 60 (sec.) x 300.000 (lichtsnelheid/sec.) is afgerond
1.200.000.000.000.000.000.000 km. De oorzaak van deze "golf" was, naar
verluidt, dat twee zwarte gaten (?) net voor de samensmelting 75 keer per
seconde om elkaar heen draaiden. Het gehele proces duurde 0,2 seconde.
Drie wetenschappers kregen hiervoor samen 1 miljoen dollar en ruim 1.000
andere wetenschappers kregen 2.000 dollar per persoon.
Voor mij bestaat uitsluitend het wereldbeeld van de Bijbel. Dat is niet een bolletje dat in een oneindig en voortdurend uitdijende ruimte ronddraait.

… ten einde van honderd en vijftig dagen.
Ook in de bouw van de ark vinden wij het getal terug; Genesis 6:15:
…driehonderd Ellen (2 x 150) zij de lengte der ark.
Heel het zondvloedverhaal zit vol met prachtige getallen.
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Het lijkt mij goed dat u als lezer niet direct de verhandeling in deze brochure
verwerpt, maar rustig tot het einde uitleest. Alhoewel er wat wiskundige
berekeningen in staan, kan de juistheid hiervan door een ieder getoetst worden. Dat is voor het bovenstaande iets lastiger, denk ik. Gelukkig is de beloning voor ons als gelovigen, die de Bijbel onvoorwaardelijk als woord van God
aannemen, van een heel andere orde.
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In onderstaande verhandelingen wordt niet uitgelegd hoe het Bijbels wereldbeeld er uit ziet. Voor kennisname van het Bijbels wereldbeeld verwijs ik u
graag naar Bijbelstudies van A. Klein Haneveld: "Het Bijbels wereldbeeld"
(1981) en P. Slagter: "Het Bijbels wereldbeeld" (Amen, 2009). Wel wordt er als
toelichting regelmatig verwezen naar plaatsen in de Bijbel. Hiervoor wordt de
Statenvertaling gebruikt.

Op deze wijze zijn alle 116 resultaten nagerekend. Wij hebben slechts één
resultaat gevonden met de onderstaande waarden:

Toen ik 35 jaar geleden het Bijbels wereldbeeld vernam, bracht dit bij mij een
grote schok teweeg. Door verdere studie werd de overtuiging van deze waarheid steeds groter en riep bij mij ook vragen op. Volgens de Bijbel is de aarde
gegrond. Daarvoor zijn zeer veel bijbelteksten te vinden. Enkele hiervan zijn
Psalm 102:26; Spreuken 3:19; Zacharia 12:1. De zon draait (Psalm 19:7; Jozua
10:12). Tot circa het jaar 1500 was dat geen probleem. Hierbij nog een aantal
Bijbelplaatsen dat alles ín de aarde is. (Deuteronomium 10:14; Jeremia 51:48;
Psalm 24:1,2; 98:7). Bij afbeelding 1 zal ik nog rekenkundig aantonen dat het
"seculiere wereldbeeld" problemen oproept.

De straal in meters 6.377.755 delen door de straal in Ellen 16.665.000 geeft
een El van 0,3827 meter. We nemen de dikte van het water d (in Ellen) en vermenigvuldigen die met hiervoor gevonden waarde van de El. We krijgen dan
een d-waarde in meters 7.000 x 0,3827 = 2.679 meter. De "afwijking" bedraagt
amper 0,26%. De oorzaak kan gemakkelijk liggen aan de meetresultaten van
de zeeoppervlakte van 70,2% en/of de berekening van de gemiddelde diepte
van de zeeën en/of het aardoppervlak.

Bij nadere bestudering van de schepping komen er twee interessante vragen
naar voren:

Wij hebben tevens de maat van de hemel der hemelen gevonden en de dikte
van het water daar omheen. De straal is 2.841.000 El (diameter circa 2.175
km). Het water D er om heen 223.000 El (circa 85 km).

d=7

R = 16.665

D = 223

Mijn conclusie is helder: de maat van de El is 38,27 cm.

Buitenste
duisternis

In Jeremia 31:37 staat:

Kan de grootte van de hemel der hemelen in Ellen bepaald worden?
We gaan eens rekenen aan het "seculiere wereldbeeld". Hiervoor is enige wiskundige kennis vereist. De straal van de aarde is 6.378 km (bron o.a. internet).
Voor het Bijbels wereldbeeld is dat ook zo, maar dan wel "inwendig". Wanneer
wij met helder weer op het strand aan zee staan, dan kunnen wij volgens de
2

(NB: x 1.000 El)

We gaan weer op de zelfde wijze rekenen:

De Bijbel spreekt steeds over de El. Kan daar de lengte van bepaald worden?

Zo zegt de HEERE: Indien de hemelen daarboven gemeten, en de fondamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik ook het
ganse zaad Israëls verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben, spreekt
de HEERE.

r = 2.841

Matthéüs 8:12; 22:13; 25:30

Va
d

In afbeelding 7 wordt
Genesis 1:6 schematisch in doorsnede met
de maatvoering nog
eens weergegeven.

R

D

r

r = 2.841.000 El

+
Vh

D=

223.000 El

R = 16.665.000 El
d=

7.000 El
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5 ≤ d ≤ 14 (waarde van d ligt tussen 5.000 en 14.000 El)
14.000 ≤ R ≤ 21.400
100 ≤ D ≤ 700

geleerden maximaal circa 70 km ver
zien. Een schip bijvoorbeeld. Meer kan
niet; dit zou te maken hebben met de
kromming van de aarde. Als we een
verrekijker nemen dan zien wij het
schip volledig in het water liggen.
Hierna volgen drie berekeningen met
een zichtafstand van 50 km, 70 km en
100 km. Zie afbeelding 1. Berekening
maximale hoogteverschil h:

1.700 ≤ r ≤ 4.700
Met deze aannames zijn er ongeveer 120 miljard vergelijkingen, waar mogelijk resultaten in gevonden kunnen worden.
Een speciaal hiervoor geschreven computerprogramma resulteerde in 116
"oplossingen" waarbij de combinatie van de vier waarden bekend zijn. Dit
betekent echter nog niet dat hierbij een (dé) oplossing tussen zit. Let wel: er
kan maximaal een resultaat zijn waarbij de waarde van de berekende El van R
de juiste hoogte geeft van de d-waarde van het water.

h

Voor het berekenen van voorgenoemde vergelijking zijn met enige voorstudie
de onderstaande waarden aangenomen; de waarden zijn in 1.000 Ellen:

schip

B

25 km
35 km
50 km

S

25 km
35 km
50 km

strand

A

M

Berekening 1
Zicht van A naar B is 50 km; AS is 25 km.
MS2 = MA2 - AS2
MS2 = 6.3782 - 252 = 40.678.884 - 625 = 40.678.259
MS = (de wortel uit) √40.678.259 = 6.377,951 km
h = 6.378 km - MS = 6.378 - 6.377,951 = 0,049 km is 49 meter.

Aan de hand van een voorbeeld zullen wij een berekening maken. Eén van de
116 resultaten was:

Berekening 2
Zicht van A naar B is 70 km; AS is 35 km.
MS2 = MA2 - AS22
MS2 = 6.3782 - 352 = 40.678.884 - 1.225 = 40.677.659
MS = (de wortel uit) √40.677.659 = 6.377,904 km

d=8

h = 6.378 km - MS = 6.378 - 6.377,904 = 0,096 km is 96 meter.

Wij hebben immers nog de berekende d-waarde in meters 2.686 m en de
straal R van 6.377.755 m.

R = 14.808

D = 104

r = 4.056

(NB: x 1.000 El)

Wij nemen de straal R in meters te weten 6.377.755 en delen die door de
gevonden waarde in Ellen te weten 14.808.000 en vinden zo de bijbehorende
maat van de El, te weten 0,4307 meter. Hieruit volgt dat de hoogte van het
water d zou zijn: 8.000 x 0,4307 m = 3445,6 m. Deze waarde stemt niet
overeen met de (huidige) berekende waarde van 2.686 meter. Derhalve geen
oplossing.

Berekening 3
Zicht van A naar B is 100 km; AS is 50 km.
MS2 = MA2 - AS2
MS2 = 6.3782 - 502 = 40.678.884 - 2.500 = 40.676.384
MS = (de wortel uit) √40.676.384 = 6.377,804 km
h = 6.378 km - MS = 6.378 - 6.377,804 = 0,196 km is 196 meter.
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Conclusie: Indien je op de buitenkant van de aardbol staat (seculiere wereldbeeld) en 70 km ver over de zee zou kunnen kijken dan moet je over een berg
water heen kijken met een hoogte van 96 meter om het schip volledig in het
water te kunnen zien. Dat is onmogelijk. Bij het Bijbels wereldbeeld (binnenzijde aarde) is dat geen probleem.

Maat van de El in de Bijbel
Om de maat van de El te bepalen zullen we eerst kijken wat de Bijbel daarover
zegt. In Exodus 27:1 lezen we:

- De dikte d van het water op aarde is 2.686 m (berekend bij afbeelding 2).
- De straal (R) van de aarde is 6.378 km minus 245 m is 6.377.755 meter
(berekend bij afbeelding 2).
Wij komen tot de volgende vergelijking: Va = Vh (inhoud holle bol).
4/ π
3

{ ( R + d )3 - R3 } = 4/3 π { ( r + D )3 – r3 }

Vereenvoudigd: 3dR2 + 3d2R + d3 = 3Dr2 + 3D2r + D3

Gij zult ook een altaar maken van sittemhout; vijf ellen zal de lengte
zijn, en vijf ellen de breedte (vierkant zal dit altaar zijn), en drie ellen zijn
hoogte.
Zie ook Exodus 38:1. Hieruit kunnen wij de conclusie trekken dat de maat van
de El vanwege de hoogte ruim genomen groter is dan 25 cm, maar kleiner dan
50 cm. In 1 Samuël 17:4 lezen we:
Toen ging er een kampvechter uit, uit het leger der Filistijnen; zijn naam
was Goliath, van Gath; zijn hoogte was zes ellen en een span.
Hieruit kunnen wij de conclusie trekken dat de maat van de El minimaal
30-35 cm moet zijn; eigenlijk minimaal 35 cm om een "reus" te zijn. In
Deuteronomium 3:11 lezen we:
Want Og, de koning van Bazan, was alleen van de overigen der reuzen
overgebleven; ziet, zijn bedstede, zijnde een bedstede van ijzer, is zij niet
te Rabba der kinderen Ammons? Negen ellen is haar lengte, en vier ellen
haar breedte, naar eens mans elleboog.

Va

d
R

D

r

+
Vhh

Hieruit kunnen wij concluderen en opmeten dat de El circa 40 cm bedraagt.
Voor onze latere berekeningen houden voor de maat El aan als zijnde liggend
tussen 30 en 45 cm.
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Genesis 1:6

w at

w a ter
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En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder
het uitspansel zijn, en tussen
de wateren, die boven het
uitspansel zijn. En het was
alzo.

Om verder te komen met het berekenen van de lengte van de El gaan wij eerst
de situatie van de schepping bekijken. In Genesis 1:6 en 7 staat:

hemel
der hemelen

uitspansel

Opmerking: Een deel van
het water boven komt naar
beneden met de zondvloed en keert weer terug
(Genesis 8:3).

En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat
make scheiding tussen wateren en wateren!
En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren,
die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo.
Het oppervlak van de aarde bestaat voor 70,8% uit water en gemiddeld zijn
de zeeën 3.794 m diep. Het landoppervlak is 29,2% en is gemiddeld 840 m
hoog (bron o.a. internet). Met deze gegevens gaan wij terug naar de situatie
voor Genesis 1:9.
In deze afbeelding wordt links schematisch de situatie aangegeven van
Genesis 1:6 en rechts de huidige (gemiddelde) situatie van Genesis 1:9.

Wij gaan nu rekenen aan de situatie van de schepping in Genesis 1:6.

- De dikte van het water (D) om de hemel der hemelen is groter dan de
dikte van het water (d) op de aarde, immers hoe verder van het middelpunt hoe dunner d wordt.
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8.850 m

huidige zeespiegel

(29,8%)

840 m

R = 6.378.000 m

rekenniveau

hoogte land verdeeld
over gehele aarde

3.794 m (70,2%)

2.686 m (d)

hoogte water verdeeld
over gehele aarde

Bij afbeelding 6 kunnen wij al een aantal zaken vaststellen:
- Het volume van het water om de hemel der hemelen (Vh) is exact gelijk
aan het volume van het water op de aarde (Va). Het uitspansel is in het
midden der wateren!

245 m

Mount Everest

1.353 m

In de Bijbel hebben getallen ook diepere betekenissen. Daar zijn ook heel
interessante dingen over te vertellen, maar wij zullen bij dit onderwerp daar
niet verder op ingaan. Wel mogen wij aannemen dat de getallen die God in
zijn schepping gebruikt ook diepere betekenissen hebben. Ook zal Hij in de
"maatvoering" van de schepping geen gebruik gemaakt hebben van getallen
met cijfers achter de komma. Wij gaan daar niet verder op in, maar zullen
later nog een voorbeeld geven hoe geweldig alles in elkaar past.
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Indien wij de landmassa boven de zee en onder het water niveau van de aarde
gelijkmatig over de gehele aarde verdelen, dan is de gemiddelde hoogte van
het land: 0,292 x (840 m + 3.794 m) = 1.353 meter.

In den beginne schiep God
de hemel en de aarde.

De aarde nu was woest en ledig, en
duisternis en was op den afgrond; de
Geest Gods zweefde op de wateren.

Indien wij het water van de zeeën gelijkmatig over de gehele aarde verdelen
dan is de gemiddelde hoogte hiervan: 0,708 x 3.794 m = 2.686 meter.
De stijging van de zeespiegel is dan: 1.353 m + 2.686 m - 3.794 m = 245 meter.
Wij hebben nu de situatie van de schepping van na Genesis 1:6.

hemel

hemel

+

Op afbeelding 2 is ook schematisch de hoogte van de hoogste berg op aarde,
de Mount Everest, weergegeven. Die is 8.850 m hoog, gerekend vanaf het
huidige zeeniveau.

+
God
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a
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Om verder te komen met de berekeningen zullen wij naar het begin van de
schepping moeten kijken. Dit deel is wat lastiger, maar wij zullen dit stap voor
stap met een doorsnede tekening laten zien. Als u het Bijbels wereldbeeld
voor ogen heeft, dan is God het middelpunt. Van daaruit vond de schepping
plaats.

afb. 3 - Genesis 1:1

t e re n

de

afb. 4 - Genesis 1:2

De hemel der hemelen is in het midden der aarde, met God als middelpunt.
De schepping vond vanuit God plaats.

Er heeft een wereld bestaan voor Genesis 1:2, waar God zich van heeft "teruggetrokken" en die door water is vergaan. Graag wil ik verwijzen naar 2 Petrus
3:5-7.

In de afbeeldingen 3 en 4 (volgende bladzijde) worden Genesis 1:1 en 1:2
weergegeven.

Afbeelding 4 is de beginsituatie van de schepping van de zeven dagen,
Genesis 1:3 tot en met Genesis 1:31.
Hierna volgt nog een schematische doorsnede van Genesis 1:6, afbeelding 5.
Genesis 1:6:
En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make
scheiding tussen wateren en wateren!
Opmerking: onder en boven het uitspansel; ook nu nog zie o.a. Psalm 148:4.
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zijn, en vijf ellen de breedte (vierkant zal dit altaar zijn), en drie ellen zijn
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50 cm. In 1 Samuël 17:4 lezen we:
Toen ging er een kampvechter uit, uit het leger der Filistijnen; zijn naam
was Goliath, van Gath; zijn hoogte was zes ellen en een span.
Hieruit kunnen wij de conclusie trekken dat de maat van de El minimaal
30-35 cm moet zijn; eigenlijk minimaal 35 cm om een "reus" te zijn. In
Deuteronomium 3:11 lezen we:
Want Og, de koning van Bazan, was alleen van de overigen der reuzen
overgebleven; ziet, zijn bedstede, zijnde een bedstede van ijzer, is zij niet
te Rabba der kinderen Ammons? Negen ellen is haar lengte, en vier ellen
haar breedte, naar eens mans elleboog.
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Hieruit kunnen wij concluderen en opmeten dat de El circa 40 cm bedraagt.
Voor onze latere berekeningen houden voor de maat El aan als zijnde liggend
tussen 30 en 45 cm.
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5 ≤ d ≤ 14 (waarde van d ligt tussen 5.000 en 14.000 El)
14.000 ≤ R ≤ 21.400
100 ≤ D ≤ 700

geleerden maximaal circa 70 km ver
zien. Een schip bijvoorbeeld. Meer kan
niet; dit zou te maken hebben met de
kromming van de aarde. Als we een
verrekijker nemen dan zien wij het
schip volledig in het water liggen.
Hierna volgen drie berekeningen met
een zichtafstand van 50 km, 70 km en
100 km. Zie afbeelding 1. Berekening
maximale hoogteverschil h:

1.700 ≤ r ≤ 4.700
Met deze aannames zijn er ongeveer 120 miljard vergelijkingen, waar mogelijk resultaten in gevonden kunnen worden.
Een speciaal hiervoor geschreven computerprogramma resulteerde in 116
"oplossingen" waarbij de combinatie van de vier waarden bekend zijn. Dit
betekent echter nog niet dat hierbij een (dé) oplossing tussen zit. Let wel: er
kan maximaal een resultaat zijn waarbij de waarde van de berekende El van R
de juiste hoogte geeft van de d-waarde van het water.

h

Voor het berekenen van voorgenoemde vergelijking zijn met enige voorstudie
de onderstaande waarden aangenomen; de waarden zijn in 1.000 Ellen:

schip

B

25 km
35 km
50 km

S

25 km
35 km
50 km

strand

A

M

Berekening 1
Zicht van A naar B is 50 km; AS is 25 km.
MS2 = MA2 - AS2
MS2 = 6.3782 - 252 = 40.678.884 - 625 = 40.678.259
MS = (de wortel uit) √40.678.259 = 6.377,951 km
h = 6.378 km - MS = 6.378 - 6.377,951 = 0,049 km is 49 meter.

Aan de hand van een voorbeeld zullen wij een berekening maken. Eén van de
116 resultaten was:

Berekening 2
Zicht van A naar B is 70 km; AS is 35 km.
MS2 = MA2 - AS22
MS2 = 6.3782 - 352 = 40.678.884 - 1.225 = 40.677.659
MS = (de wortel uit) √40.677.659 = 6.377,904 km

d=8

h = 6.378 km - MS = 6.378 - 6.377,904 = 0,096 km is 96 meter.

Wij hebben immers nog de berekende d-waarde in meters 2.686 m en de
straal R van 6.377.755 m.

R = 14.808

D = 104

r = 4.056

(NB: x 1.000 El)

Wij nemen de straal R in meters te weten 6.377.755 en delen die door de
gevonden waarde in Ellen te weten 14.808.000 en vinden zo de bijbehorende
maat van de El, te weten 0,4307 meter. Hieruit volgt dat de hoogte van het
water d zou zijn: 8.000 x 0,4307 m = 3445,6 m. Deze waarde stemt niet
overeen met de (huidige) berekende waarde van 2.686 meter. Derhalve geen
oplossing.

Berekening 3
Zicht van A naar B is 100 km; AS is 50 km.
MS2 = MA2 - AS2
MS2 = 6.3782 - 502 = 40.678.884 - 2.500 = 40.676.384
MS = (de wortel uit) √40.676.384 = 6.377,804 km
h = 6.378 km - MS = 6.378 - 6.377,804 = 0,196 km is 196 meter.
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In onderstaande verhandelingen wordt niet uitgelegd hoe het Bijbels wereldbeeld er uit ziet. Voor kennisname van het Bijbels wereldbeeld verwijs ik u
graag naar Bijbelstudies van A. Klein Haneveld: "Het Bijbels wereldbeeld"
(1981) en P. Slagter: "Het Bijbels wereldbeeld" (Amen, 2009). Wel wordt er als
toelichting regelmatig verwezen naar plaatsen in de Bijbel. Hiervoor wordt de
Statenvertaling gebruikt.

Op deze wijze zijn alle 116 resultaten nagerekend. Wij hebben slechts één
resultaat gevonden met de onderstaande waarden:

Toen ik 35 jaar geleden het Bijbels wereldbeeld vernam, bracht dit bij mij een
grote schok teweeg. Door verdere studie werd de overtuiging van deze waarheid steeds groter en riep bij mij ook vragen op. Volgens de Bijbel is de aarde
gegrond. Daarvoor zijn zeer veel bijbelteksten te vinden. Enkele hiervan zijn
Psalm 102:26; Spreuken 3:19; Zacharia 12:1. De zon draait (Psalm 19:7; Jozua
10:12). Tot circa het jaar 1500 was dat geen probleem. Hierbij nog een aantal
Bijbelplaatsen dat alles ín de aarde is. (Deuteronomium 10:14; Jeremia 51:48;
Psalm 24:1,2; 98:7). Bij afbeelding 1 zal ik nog rekenkundig aantonen dat het
"seculiere wereldbeeld" problemen oproept.

De straal in meters 6.377.755 delen door de straal in Ellen 16.665.000 geeft
een El van 0,3827 meter. We nemen de dikte van het water d (in Ellen) en vermenigvuldigen die met hiervoor gevonden waarde van de El. We krijgen dan
een d-waarde in meters 7.000 x 0,3827 = 2.679 meter. De "afwijking" bedraagt
amper 0,26%. De oorzaak kan gemakkelijk liggen aan de meetresultaten van
de zeeoppervlakte van 70,2% en/of de berekening van de gemiddelde diepte
van de zeeën en/of het aardoppervlak.

Bij nadere bestudering van de schepping komen er twee interessante vragen
naar voren:

Wij hebben tevens de maat van de hemel der hemelen gevonden en de dikte
van het water daar omheen. De straal is 2.841.000 El (diameter circa 2.175
km). Het water D er om heen 223.000 El (circa 85 km).

d=7

R = 16.665

D = 223

Mijn conclusie is helder: de maat van de El is 38,27 cm.

Buitenste
duisternis

In Jeremia 31:37 staat:

Kan de grootte van de hemel der hemelen in Ellen bepaald worden?
We gaan eens rekenen aan het "seculiere wereldbeeld". Hiervoor is enige wiskundige kennis vereist. De straal van de aarde is 6.378 km (bron o.a. internet).
Voor het Bijbels wereldbeeld is dat ook zo, maar dan wel "inwendig". Wanneer
wij met helder weer op het strand aan zee staan, dan kunnen wij volgens de
2

(NB: x 1.000 El)

We gaan weer op de zelfde wijze rekenen:

De Bijbel spreekt steeds over de El. Kan daar de lengte van bepaald worden?

Zo zegt de HEERE: Indien de hemelen daarboven gemeten, en de fondamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik ook het
ganse zaad Israëls verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben, spreekt
de HEERE.

r = 2.841

Matthéüs 8:12; 22:13; 25:30

Va
d

In afbeelding 7 wordt
Genesis 1:6 schematisch in doorsnede met
de maatvoering nog
eens weergegeven.

R

D

r

r = 2.841.000 El

+
Vh

D=

223.000 El

R = 16.665.000 El
d=

7.000 El
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Nu wij een oplossing hebben gevonden is het niet meer nodig de voornoemde
aannames verder uit te breiden; immers er is maar één juist resultaat, dat
voor de R-waarde en d-waarde geldt. Mogelijk wordt er in de toekomst bij
opgravingen een bevesting van de maat van de El gevonden.

Zondvloed
Een interessant onderwerp voor nadere studie is het zondvloedverhaal en
de betekenis van de getallen die daarbij horen. Bijvoorbeeld ook de vraag op
welke hoogte de ark van Noach op de berg Ararat tot rust is gekomen. Wij
gaan hier niet verder op in, maar één aspect willen we toch nader bezien. Hoe
hoog is het water gekomen? Wij nemen daarvoor afbeelding 2.
De hoogte van de Mount Everest is 8.850 meter (bron o.a. internet) boven de
huidige zeespiegel. Als het land en water gelijkmatig over de aarde verdeeld
was (Genesis 1:6) stijgt het zeeniveau 245 meter. Dat noemen wij het rekenniveau. De "hoogte" van de berg wordt dan 8.850 m min 245 m is 8.605 m.
Als wij deze hoogte in Ellen omrekenen dan krijgen we 8.605 m gedeeld door
0,3827 m (de maat van de berekende El) is 22.485 El. Het water steeg bij de
zondvloed 15 El (Genesis 7:19, 20) boven de bergen. Dus tot 22.500 El. Als wij
dit getal nader bezien dan zien we dat dit alles te maken heeft met de zondvloed; immers het getal 22.500 is 150 x 150. Dit getal staat ook in Genesis 7:24:
… En de wateren hadden de overhand boven de aarde, honderd en vijftig
dagen.
Genesis 8:3:

In mei 2016 las ik een artikel in het Reformatorisch Dagblad: "Prijs voor ontdekken van golven zwaartekracht in het heelal". Dat trok mijn aandacht.
Volgens het seculiere wereldbeeld (dat is niet het mijne), is de afstand van de
aarde naar de maan 384.450 km afgerond circa 400.000.000 meter. De afstand
van de aarde tot de zon is 149.600.000 km, afgerond circa 150.000.000.000
meter (circa 3.800 keer de omtrek van de aarde). Dit is al niet meer voor te
stellen. Maar goed, in het artikel werd ook vermeld hoe groot die golf was,
namelijk een miljoenste van een miljoenste van een miljoenste meter. Om die
"afstand" naar aardse begrippen voor te kunnen stellen zullen wij de meetstok
uitvergroten. Stel wij nemen 1000 keer de afstand van de aarde naar de zon
en beschouwen dat als 1 mm, dan zou de golf van 0,000.000.000.000.000.001
meter vermenigvuldigd moeten worden met (150.000.000.000 x 1000) om
dezelfde verhouding te krijgen. Dat is 0,000.150 meter, te weten 0,15 mm.
Zelfs deze "lengte" is dan nog zo klein dat wij dit nauwelijks kunnen bevatten
(circa 3 keer een haardikte).
In een ander artikel over dit onderwerp las ik waar dit plaatsvond namelijk op een afstand van 1,3 miljard lichtjaar. Dit is: 1.300.000.000 x 365 (d)
x 24 (u) x 60 (min) x 60 (sec.) x 300.000 (lichtsnelheid/sec.) is afgerond
1.200.000.000.000.000.000.000 km. De oorzaak van deze "golf" was, naar
verluidt, dat twee zwarte gaten (?) net voor de samensmelting 75 keer per
seconde om elkaar heen draaiden. Het gehele proces duurde 0,2 seconde.
Drie wetenschappers kregen hiervoor samen 1 miljoen dollar en ruim 1.000
andere wetenschappers kregen 2.000 dollar per persoon.
Voor mij bestaat uitsluitend het wereldbeeld van de Bijbel. Dat is niet een bolletje dat in een oneindig en voortdurend uitdijende ruimte ronddraait.

… ten einde van honderd en vijftig dagen.
Ook in de bouw van de ark vinden wij het getal terug; Genesis 6:15:
…driehonderd Ellen (2 x 150) zij de lengte der ark.
Heel het zondvloedverhaal zit vol met prachtige getallen.
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Het lijkt mij goed dat u als lezer niet direct de verhandeling in deze brochure
verwerpt, maar rustig tot het einde uitleest. Alhoewel er wat wiskundige
berekeningen in staan, kan de juistheid hiervan door een ieder getoetst worden. Dat is voor het bovenstaande iets lastiger, denk ik. Gelukkig is de beloning voor ons als gelovigen, die de Bijbel onvoorwaardelijk als woord van God
aannemen, van een heel andere orde.
1

