
De betekenis van de profetische cijfers

Veel getallen in de Bijbel hebben een diepere profetische en geestelijke betekenis. Getallen, zowel in het 
oude als in het nieuwe testament, hebben betekenissen die de oppervlakkige lezer zullen ontgaan. 
In de geschiedenis toonden vele begaafde mensen zoals Augustinus, Isaac Newton een zeer grote nieuws-
gierigheid in de belangrijke bijbelse getallen.  Jezus zei: “En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld.”  
Matthéüs 10:30. Het is duidelijk dat getallen in de Bijbel nauwlettend bekeken moeten worden.
Er zijn tenminste twaalf gatallen die opvallen in de Bijbel. Deze getallen zijn: 1,2,3,4,5,6,7,10,12,40,50 en 70. 
Om dit aan te tonen zijn er één of twee bijbelse voorbeelden gegeven. Hoewel er dieper en meer gefundeerd 
op deze getallen ingegaan kan worden en er veel over dit onderwerp gezegd kan worden, dienen deze 
voorbeelden alleen als inleiding.

1 - Staat voor onvoorwaardelijke eenheid (Efezieërs 4:4-6; Johannes 17:21,22.) (Wij nemen aan dat de 
lezer niet meer dan deze twee bijbelteksten nodig heeft omdat de meeste bijbelse informatie over eenheid 
algemeen bekend is.)
2 - Staat voor de waarheid van Gods Woord; bijvoorbeeld, de wet en de profeten ( Johannes 1:45.), 
twee of drie getuigen (2 Korinthe 13:1) en een zwaard met twee zijden ( Hebreeën 4:12). Lees Marcus 6:7 en 
Openbaring 11:3. Het is ook 21 keer gebruikt in de boeken Daniël en Openbaring.
3 - Staat voor de drie-eenheid en de Godheid. De engelen roepen driemaal “Heilig, Heilig, Heilig” naar 
de drie-enig God (Jesaja 6:3). Lees ook Mattheüs 28:19 en 1 Johannes 5:7,8.
4 - Staat voor allesomvattende waarheid, als in de vier richtingen ( noord, oost, zuid , west) en de vier 
winden ( Mattheüs 24:31; Openbaring 7:1; Openbaring 20:8). In Handelingen 10:11 staat een doek met vier 
hoeken symbool voor het evangelie dat naar alle heidenen gaat.
5 - Staat voor lesgeven. Ten eerste zijn er de vijf boeken van Mozes, ten tweede, Jezus onderwees over 
de vijf wijze maagden en gebruikte vijf gerstebroden om de 5.000 te voeden.
6 - Staat voor het aanbidden van mensen, en dit is het gatal van de mens, het duidt op zijn opstandig-
heid, onvolkomenheid, werken, en ongehoorzaamheid. Het wordt 273 keer in de Bijbel gebruikt, inclusief de 
woorden die daar van afgeleid zijn (bijv. zesde) en nog eens 91 keer als “666” of “60”. De mens is gemaakt op 
de zesde dag
(Genesis 1:26,31). Lees ook Exodus 31:15 en Daniël 3:1.
Het getal is van speciale betekenis in het boek Openbaring, omdat “666” het beest identi�ceert. “Hier is de 
wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn 
getal is zeshonderd zesenzestig” ( Openbaring 13:18)
7 - Staat voor volkomenheid en is het teken van God, verheven aanbidding, voltooiing, gehoorzaam-
heid en rust. De prins van bijbelgetallen, het wordt 562 keer gebruikt , waaronder de afgeleiden hiervan (bijv. 
zevende en zevens). 
(lees Genesis 2:1-4, Psalm 119:164, en Exodus 20:8-11 voor een aantal van de voorbeelden.)
In de bijbelse profetie komt dit nummer het meeste voor, alleen in Daniël en Openbaring al 42 keer. In 
Openbaring zijn er 7 gemeenten, 7 geesten, 7 gouden kandelaren, 7 sterren, 7 lampen, 7 zegels, 7 hoornen, 7 
ogen, 7 engelen, 7 trompetten, 7 donders, 7 duizend gedood door een grote aardbeving, 7 hoofden, 7 
kronen, 7 laatste plagen, 7 gouden violen, 7 bergen en 7 koningen.
10 - Staat voor de wet en herstel. Natuurlijk horen hier de tien geboden bij die men vindt in Exodus 20. 
Lees ook Mattheüs 25:1 (tien maagden); Lucas 17:17 (tien melaatsen); Lucas 15:8 (tien schellingen).
12 - Staat voor de kerk en Gods macht. Jezus had 12  discipelen, en er waren 12 stammen van Israël. In 
Openbaring 12:1, zijn de 24 oudsten en de 144.000 een meervoud van 12. Het nieuwe  Jeruzalem heeft 12 
fundamenten, 12 sterren, 12 poorten, 12 stadiën, een boom met 12 soorten fruit, dat 12 keer per jaar 
gegeten wordt. (lees Openbaring 21)
40 - Staat voor één generatie en tijden van beproeving. Het regende 40 dagen tijdens de vloed. Mozes 
leefde 40 jaar in de woestijn, net zoals de kinderen van Israël. Jezus vastte 40 dagen.
50 - Staat voor macht en viering. Het jubeljaar kwam na het 49ste jaar. (Leviticus 25:10), en Pinksteren 
vond plaats 50 dagen na de opstanding van Christus (Handelingen 2).
70 - Staat voor menselijk leiderschap en oordeel. Mozes verkoos 70 oudsten (Exodus 24:1); het Sanhe-
drin bestond uit 70 mannen. Jezus koos 70 discipelen( Lucas 10:1). Jezus vertelde Petrus 70 maal 7 maal te 
vergeven.
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