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In the miraculous catch of fish in John 21, Simon
Peter counted 153 large fish in his net. Is there
some symbolic meaning behind the number 153?

What is the Meaning
of the 153 Fish?

“Simon Peter went up and drew the net to land,
full of large fish, a hundred and fifty-three; and
although there were so many, the net was not
torn” (John 21:11).What do the 153 fish signify?
Scholars have long suspected a hidden numerical
significance (Gematria). Whatever cryptic meaning
the number might have communicated to John
and his readers has been long lost and forgotten,
but that does not stop teachers and interpreters
from speculating.
In his commentary on Ezekiel 47, Jerome linked
the miracle of the 153 fish with the prophet’s
vision of a river of life flowing out from the
Temple in the Messianic Era. According to
Ezekiel’s prophecy, the river will flow into the
Dead Sea, turning the salt water fresh:

And it will come about that fishermen will stand
beside it; from Engedi to Eneglaim there will be a
place for the spreading of nets. Their fish will be
according to their kinds, like the fish of the Great
Sea, very many. (Ezekiel 47:10)

Jerome believed that the miraculous represented
the apostles bringing all nations into the kingdom.
After all, the disciples were to be fishers of men:
“The kingdom of heaven is like a dragnet cast into
the sea, and gathering fish of every kind”
(Matthew 13:47). In that day, “Their fish will be
according to their kinds … very many” (Ezekiel
47:10).
Jewish scribes responsible for copying sacred
texts routinely searched for numerical patterns
in the scrolls they copied. They counted the
words and letters of a scroll to verify the
consistency of new copies. The numerical
relationship the scribes had with the written text
resulted in a whole field of mathematical
exegesis, and scribes, or even authors, may have
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Bij de wonderbaarlijke visvangst, in Johannes 21,
telde Simon Petrus 153 grote vissen in zijn net. Schuilt
er een symbolische betekenis in het nummer 153?

Wat is de betekenis
van de 153 vissen?

"Simon Petrus ging op, en trok het net op het land, vol
grote vissen, honderd drie en vijftig; en hoewel het er
zoveel waren, scheurde het net niet" (Johannes
21:11). Wat betekenen de 153 vissen? Geleerden
hebben er lang een verborgen numerieke betekenis
(gematria) in gezocht. Welke cryptische betekenis het
getal aan Johannes en zijn lezers kan hebben duidelijk
gemaakt is al lang verloren en vergeten, maar dat
houdt docenten en vertalers niet tegen om te
speculeren.
In zijn commentaar op Ezechiël 47, koppelde Jerome
het wonder van de 153 vissen aan de profeet z’n
visioen over een rivier van leven die uit de Tempel in
het Messiaanse tijdperk stroomt. Volgens Ezechiëls
profetie zal de rivier in de Dode Zee uitmonden, en
het zout water in zoet veranderen:

Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen
staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droog-
plaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke
soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee.
(Ezechiël 47:10)

Jerome geloofde dat het wonderbaarlijke een
voorstelling was van de apostelen die alle naties in het
koninkrijk brengen. Immers, de discipelen moesten
vissers van mensen zijn: "Het Koninkrijk der hemelen
is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat
allerlei soorten vissen bijeenbrengt." (Mattheüs
13:47). Op die dag, "zal hun vis van elke soort zijn...
zeer talrijk" (Ezechiël 47:10).
Joodse schriftgeleerden die verantwoordelijk zijn voor
het kopiëren van heilige teksten zochten routinematig
naar numerieke patronen in de rollen die ze kopieer-
den. Ze telden de woorden en letters van een rol om
de consistentie van nieuwe kopieën te controleren.
De numerieke relatie die de schriftgeleerden met de
geschreven tekst hadden, resulteerde in een hele
scala van wiskundige exegese, en schriftgeleerden, of



considered triangular numbers as especially
significant.
Augustine noted that the number 153 is a
triangular number, the triangle of 17. (In fact, 153
is the seventeenth triangular number in the series
of triangular numbers.) A triangular number is the
sum of dots in an equilateral triangle formed from
and filled by equally spaced dots.

A triangular number is also the sum of all the
natural numbers from 1 to the triangle of the
number:

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17=
153

One scholar perceived a coded numeric
relationship between the numbers 17 and 153 and
the Dead Sea locations mentioned in Ezekiel 47:10
where fishermen will cast nets during the
Messianic Age. The numerical value for the word
“Engedi ”(עי ן גדי ) adds up to 17. The numerical
value for the word “Eneglaim עגלים )
to 153. Coincidentally, the Hebrew word gedi (
is the one-hundred-and-fifty-third word of Ezekiel
47. These relationships might be coincidental, but
the Ezekiel 47 imagery of the river of life flowing
from within the Temple informs other important
passages in John:

From his innermost being will flow
water. (John 7:38)

One of the soldiers pierced His side with a spear,
and immediately blood and water came out. (John
19:34)
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zelfs auteurs, kunnen zelfs driehoekige getallen
bijzonder belangrijk hebben beschouwd
Augustinus merkte op dat het getal 153 een
driehoeksgetal is, met als driehoek 17. (In feite
153 het zeventiende driehoeksgetal in de reeks
driehoeksgetallen.) Een driehoeksgetal kan grafisch
worden weergegeven door het aantal stippen in een
gelijkzijdige driehoek, die gelijkmatig met stippen
wordt gevuld. Aangezien bijvoorbeeld drie
in de vorm van een gelijkzijdige driehoek kunnen
worden gelegd, is drie dus een
driehoeksgetal is ook de som van alle natuurlijke
getallen van 1 tot en met de driehoek van het

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11
153

Eén geleerde bemerkte een gecodeerde numerieke
relatie tussen de getallen 17 en 153 en de Dode Zee
locaties vermeld in Ezechiël 47:10
netten zullen uitwerpen tijdens het Messiaanse
tijdperk. De numerieke waarde van het woord
"Engedi "(עי ן גדי ) telt tot 17. De numerieke waarde van
het woord "Eneglaim עגלים )
Toevallig is het Hebreeuwse woord Gedi (
honderddrieënvijftigste woord van Ezechiël 47. Deze
relaties zijn misschien toeval
beeld van de rivier van het leven
stroomt geeft informatie bi
passages in Johannes:

Vanuit zijn diepste wezen zullen stromen van l
water vloeien. (Johannes 7:38)

Een van de soldaten doorstak Zijn zijde met een speer,
en meteen kwam er bloed en water
19:34)
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