
De ontwikkeling van de Bijbel 1. Gebruikte materialen

Bij jou thuis is vast wel een Bijbel, en misschien ook een mooie kinderbijbel. Er is

veel te koop, van goedkoop tot heel duur. Dat was echt niet altijd zo. Heel vroe-

ger waren er helemaal geen Bijbels, of ze waren duur, of de mensen konden ze

niet lezen. Voor veel mensen in arme landen is dat nog altijd zo.

Het woord ‘Bijbel’ komt van het Griekse woord ‘biblia’, dat ‘boeken’ betekent. De

Bijbel lijkt één boek, maar hij bestaat uit 66 ‘boeken’, verdeeld over twee delen:

Het eerste heeft 39 boeken, en wordt ‘Het Oude Testament’ genoemd. Het

tweede deel – ‘Het Nieuwe Testament’ – heeft 27 boeken. Elk boek heeft een

eigen naam. In elke Bijbel staat een lijst van die boeken, die het opzoeken makke-

lijker maakt. Maar het is toch wel heel handig als je de Bijbelboeken in volgorde

uit je hoofd kent. Dan kun je alles snel vinden.

Hoe zijn de Bijbelboeken eigenlijk ontstaan? Niet één schrijver, maar vele heb-

ben er onder Gods leiding aan gewerkt. De eerste verhalen werden al rond 1500

voor Christus in het Hebreeuws – de taal van de Israëlieten – op kleitabletten

geschreven. Voor een boek waren er daar veel van nodig; vooral omdat de eerste

regel op een tablet dezelfde was als de laatste op het vorige. Zo kon je je nooit

vergissen in de volgorde van de tabletten. Er zijn heel veel kleitabletten gevon-

den, maar geen enkele die door een Bijbelschrijver beschreven is. De tabletten

werden steeds heel precies overgeschreven.

Toen van papyrusriet papierrollen konden worden gemaakt, werd alles anders. Er

kon veel meer tekst op dan op een kleitablet, en ze waren eenvoudig om mee om

te gaan en makkelijk te vervoeren. Een boekrol was meestal 5-10 meter lang,

maar er zijn er ook gevonden van wel 40 meter. Je moest er heel voorzichtig mee

zijn, want zo’n lange rol scheurde snel. Toen ze rollen van dierenhuid (perkament)

gingen gebruiken, scheurden die niet zo snel. Op den duur werden er geen boek-

rollen meer gemaakt, maar men vouwde elk papyrusblad of perkament dubbel.

Vier van zulke dubbelgevouwen bladen werden in elkaar geschoven. Zo begonnen

ze te lijken op de boeken die wij kennen. De bladen konden aan beide zijden be-

schreven worden. Hoe het verder ging, lees je de volgende keer. N.D.

Wist je dat?


