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Getal 1: Is het getal van de eenheid van God in het Hebreeuws Echad . Hier komt de schepping uit voort en 

daar gaat ze ook weer naartoe. 

Getal 2: Het getal van de tweeheid het dualisme van deze schepping. Overal in de wereld zijn 

tegenstellingen , hemel en aarde, man en vrouw, zwart en wit, koud en warm, water en vuur enz. 

Getal 3: Dit is het getal van God, het mannelijke, opstanding, 3 scheppingsdagen waarop alles in aanleg 

was geschapen, 3 aartsvaders. 

Getal 4: Het getal van de zichtbare wereld , de vier hoeken van de aarde, de vier elementen, het 

vrouwelijke. Dit getal is eens grens van deze wereld.  

Getal 5: Het getal van het onzichtbare, het geestelijke, van buiten deze wereld over de grens van deze 

wereld (5e letter = Hé = ademtocht = ruach =geest) 

Getal 6: Het getal van de mens, de verbinding, de haak (6e letter wav = haak) 

Getal 7: Het getal van de volheid van deze zichtbare wereld, omdat 3 en 4 samen 7 is, is het ook het getal 

van het samenkomen van man en vrouw, hemel en aarde. 

Getal 8: Het getal van de nieuwe schepping, voorbij de 7 (zichtbare wereld) 

Getal 9: Het getal van de weeën van deze wereld, het lijden maar ook van de vruchten , ballingschap. 

Vergelijk 9 maanden zwangerschap. 

Getal 10: Het getal van Gods handelen (10e letter Jod = zegenende hand) en spreken in de wereld. In de 7 

dagen waren er 10 scheppingsdaden, 10 woorden op de tafels van het verbond. Daarom ook het getal van 

de bruid: 10 maagden, 10 penningen. 

Getal 12: Getal van de heerschappij over de wereld (ook 144.000= 12000 x 12000). 12 maanden, 12 

sterrenbeelden in de dierenriem. Eénzijdig (chad = echad zonder de aleph); beperkt tot de wereld. 

Getal 13: Getal van de eenheid (3x4+1) en van de liefde. Jezus en zijn discipelen. Jakob en zijn zonen. 

Getal 14: Het getal van (de Zoon van) David, de geliefde, getal van sterven van de geliefde en het 

pesachlam, eisprong bij de vrouw 

Getal 17: Getal van Goed= tov, getal van de opstanding, getal van de Godsnaam JHWH (J gerekend als 

1+0). 

Getal 22: Grens van het alephbeth (22 letters) en daarmee dezelfde betekenis als 400 

Getal 26: Getal van de godsnaam JHWH 

Getal 40: Getal van de tijd die langzaam stroomt zoals water stroomt, getal van het leven in de zichtbare 

wereld, getal van beproeving . Wij zwemmen als vissen in het water, tijd. 

Getal 50: Komt na 7 x 7:  getal van de onzichtbare wereld over de grenzen van deze wereld. Shavuoth 

(pinksteren) en Jubeljaar (de vis (Hebreeuws: nun = 50) komt uit het water) 

Getal 58: Getal van de overgang van de ene wereld naar een andere wereld, bijv bij Noach, bij Jozua getal 

van feest van bazuinen, terugkomst Christus voor Zijn bruid 

Getal 70: De veelheid van de volkeren, de complete volkerenwereld, de verzoening van de volkeren= 

loofhuttenfeest 

Getal 120: De maximale leeftijd van de mens, de grens van de heerschappij van de mens in deze wereld 

Getal 130: Verbinding, verbintenis, gemeenschap, gebed, Jacobsladder 

Getal 390: Getal van hemel (sjamajim=ash= vuur + majim= water), olie (shemen), mannelijk en vrouwelijk 

(zachar oekenekevah). Beeld de echad van twee tegengestelde delen uit. Samengestelde eenheid (echad) 

Getal 400 en 4000 : de grens van deze wereld, de dood , het kruis. 


