


100. GETALLEN 
in de Bijbel



1.
Het getal 1 is het nummer van volmaaktheid en prioriteit

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
Deuteronomium 6:4 HSV

Ik en de Vader zijn Één.
Johannes 10:30 HSV

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God 
en mensen, de mens Christus Jezus.

1 Timotheüs 2:5 HSV



die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de 
Laatste, 

Openbaring 1:11a HSV

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel 
die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in 
alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door 

elkaar in liefde te verdragen,  en u te beijveren om de 
eenheid van de Geest te bewaren door de band van de 

vrede:  één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen 
bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één 

geloof, één doop,  één God en Vader van allen, Die boven 
allen en door allen en in u allen is.

Efeze 4:1 - 6 HSV



2.
Het getal 2 staat voor gemeenschap, maar ook voor verdeeldheid en 

tegenstellingen. Jezus heeft 2 naturen, mens en God. De Bijbel heeft 2 
testamenten, oud en nieuw. Er zijn 2 verbonden, nieuw en oud. De mens 
heeft 2 geslachten, man en vrouw. Jezus sprak over 2 groepen mensen, 

schapen en bokken. God creëerde dag en nacht, en zon en maan

En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee 
uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten.

Markus 6:7 HSV

En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis 
van twee mensen waar is.

Johannes 8:17 HSV



Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede 
beloning voor hun zwoegen.  Want als zij vallen, helpt de één 
zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er 
geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee 

bij elkaar liggen, hebben zij warmte, maar hoe moet één 
alleen warm worden?  En als iemand de één overweldigt, 
zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig 

snoer wordt niet snel gebroken.
Prediker 4:9 - 12 HSV

Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten 
en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en 

de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.
Mattheüs 6:24 HSV



3.
3 is het getal van goddelijke volmaaktheid en leven. Een 
mens bestaat uit 3 delen (Ziel, geest en lichaam.) Heer 

Jezus Christus bevat de 3-éénheid, Jezus is dezelfde 
gisteren, vandaag, tot in eeuwigheid.

uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God 
de Vader, door de heiliging van de Geest, tot 

gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed 
van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u 

vermeerderd worden.
1 Petrus 1:2 HSV



Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn 
ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee, en Izak, 
zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op 
en ging naar de plaats die God hem genoemd had.  Op de 

derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die 
plaats in de verte.

Genesis 22:3 - 4 HSV

En de HEERE zei tegen Mozes: Ga naar het volk toe, en 
heilig hen vandaag en morgen, en laten zij hun kleren 

wassen en over drie dagen gereed zijn. Op de derde dag 
zal de HEERE namelijk voor de ogen van heel het volk 

neerdalen op de berg Sinaï.
Exodus 19:10 - 11 HSV



Het gebeurde op de derde dag dat Esther een 
koninklijk gewaad aantrok en ging staan in de 
binnenste voorhof van het huis van de koning, 

tegenover het huis van de koning. En de koning zat op 
zijn koninklijke troon in het koninklijke huis 

tegenover de ingang van het huis.  

En het gebeurde, toen de koning koningin Esther in de 
voorhof zag staan, dat zij genade vond in zijn ogen, 

zodat de koning Esther de gouden scepter, die in zijn 
hand was, toereikte. En Esther kwam naar voren en 

raakte het uiteinde van de scepter aan.
Esther 5:1 - 2 HSV



Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven 
en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal 
geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de 
profeet.  Want zoals Jona drie dagen en drie nachten 

in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des 
mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de 

aarde zijn.  

De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel 
samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, 

want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; 
en zie, meer dan Jona is hier!

Mattheüs 12:39 - 41 HSV



4.
Het getal 4 staat voor het Evangelie (Matt, Mar, Luk, Joh)

en materiële volmaaktheid met Gods schepping: Er zijn 4 elementen 
(aarde, lucht, vuur en water), 4 windrichtingen (noord, oost zuid, 

west) 4 seizoenen (lente, zomer, herfst, winter) Ook is 4 het getal van 
de engelen (goede en slechte).

Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens. 
Dit was hun uiterlijk: zij hadden de gedaante van een mens. Ieder 

afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk van hen had vier 
vleugels. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als de 
voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. 

Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, waren mensenhanden. Wat 
betreft hun gezichten en hun vleugels gold van alle vier:

Ezechiël 1:5 - 8 HSV



5.
Het getal 5 staat voor genade en voor gaven en bedieningen. Jezus 
kreeg 5 wonden aan het kruis. Er zijn 5 offers die in het OT geofferd 

konden worden.

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen 
als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer 

anderen als herders en leraars,
Efeze 4:11 HSV

En het water had honderdvijftig dagen (5 maanden) lang de 
overhand op de aarde.

Genesis 7:24 HSV



6.
Het getal 6 staat voor de mens die op de 6e dag gemaakt werd door 
God. Jezus werd 6x beschuldigd een duivel te hebben. Adam kreeg 6 

geboden van God na de zondeval. Een mens werkt 6 dagen.

Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, 
waarvan de hoogte zestig el was, en zijn breedte zes el. 
Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel.

Daniël 3:1 HSV

Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich 
terug en gingen niet meer met Hem mee.

Johannes 6:66 HSV



7.
Het getal 7 staat voor de geestelijke volmaaktheid, rust en 

overwinning. God creëerde de aarde in 6 dagen en ruste op de 7e dag. 
Een week heeft 7 dagen. Er zijn 7 continenten. De regenboog heeft 7 

kleuren. Er zijn 7 heilige feesten, de menorah heeft 7 armen.

Dan moet de priester zijn vinger in het bloed dopen en  een deel  
van het bloed moet hij zeven keer sprenkelen voor het 

aangezicht van de HEERE, namelijk vóór het voorhangsel van 
het heilige.  

Leviticus 4:6 HSV

De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver 
gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.

Psalm 12:7 HSV



Zeven priesters moeten voor de ark uit zeven 
ramsbazuinen dragen. En u moet op de zevende 

dag zeven keer rondom de stad gaan, en de 
priesters moeten op de bazuinen blazen.  

En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon 
op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal 

hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal 
aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het 
volk moet eroverheen klimmen, ieder recht voor 

zich uit.
Jozua 6:4 - 5 HSV



In het vierde jaar werd de fundering van het huis van de 
HEERE gelegd, in de maand Ziv. En in het elfde jaar, in de 

maand Bul, dat is de achtste maand, had hij de bouw van het 
huis voltooid, helemaal volgens de afspraken erover en 

helemaal volgens de bepaling daaromtrent. Dus bouwde hij 
het in zeven jaar.

1 Koningen 6:37-38 HSV

Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in 
de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. 

Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine 
jongen, en hij werd rein.

2 Koningen 5:14 HSV



8.
Het getal 8 staat voor een nieuw begin of nieuw leven. 8 mensen 

overleefde de zonvloed waarna er een nieuw begin kwam voor de 
mens. Na de 7000 jaar zal er bij het aanbreken van de 8e "dag" 

een nieuwe hemel en aarde komen

Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk 
is, moet besneden worden, al uw generaties door: 

degene die in uw huis geboren is én degene die van 
enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot 

uw nageslacht behoort.
Genesis 17:12 HSV



Op de 8e dag was er voor de genezen melaatse een nieuw begin

En op de achtste dag moet hij twee lammeren zonder enig 
gebrek nemen en een ooilam zonder enig gebrek van een 
jaar oud, en ook drie tiende  efa  bloem als graanoffer, met 

olie gemengd, en een log olie.  
Leviticus 14:10 HSV

Op de 8e dag van de maand en in 8 dagen werd de 1e tempel door de Levieten in 
opdracht van koning Hizkia geheiligd en gereinigd

Zij begonnen met het heiligen op de eerste dag van de 
eerste maand; op de achtste dag van de maand kwamen 

zij in de voorhal van de HEERE . Zij heiligden het huis van 
de HEERE in acht dagen, en op de zestiende dag van de 

eerste maand waren zij klaar.
2 Kronieken 29:17 HSV



9.
Het getal 9 is het getal van de kracht en werking van de 

Heilige Geest. Ook is het het getal van oordeel. (9 personen 
worden gestenigd, 9 personen worden blind gemaakt, 9 

worden met melaatsheid geslagen) Er worden 9 demonen 
uitgedreven in het NT. Er zijn 9 gaven van de Geest

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, 
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Galaten 5:22 HSV



10.
10 is het getal dat met verantwoordelijk te maken heeft richting God.(De wet, 

zonde, test, beproeving, gerechtigheid) Zo vraagt God ons de tienden te 
geven. God gaf Mozes de 10 geboden, Er kwamen 10 plagen over Egypte. Een 

mens heeft 10 vingers om zich aan Gods geboden te houden.

Want al de mannen die Mijn heerlijkheid gezien hebben en Mijn 
tekenen, die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die Mij 
nu al tien keer op de proef gesteld hebben en niet naar Mijn stem 

hebben geluisterd,
Numeri 14:22 HSV

Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons 
plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we 

dat drinken.
Daniël 1:12 HSV



11.

Het getal 11 is het getal van chaos/oordeel en rebellie 
tegenover God. 11 keer beledigen koningen en heersers de 

dienstknechten van de Heer

In het 11e regeringsjaar van Jojakim kwam Nebukadnezar Jeruzalem 
vernietigen

In het elfde jaar van Zedekia, in de vierde maand, op 
de negende van die maand, werd de stad 

opengebroken.
Jeremia 39:2 HSV



12.
Het getal 12 staat voor bestuurlijke volmaaktheid, autoriteit en 

orde. Er zijn 12 stammen van Israël. 12 apostelen, 12 maanden in 
een jaar, 12 sterrenbeelden. Elia maakte een altaar van 12 stenen en 

liet 12 keer water over het hout van het altaar heengooien.

En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die 
Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon 

des mensen zal zitten op de troon van Zijn 
heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de 

twaalf stammen van Israël zult oordelen.
Mattheüs 19:28 HSV



Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die 
poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, 

namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.  Drie 
poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie 

poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen. En de 
muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de 

twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.
Openbaring 21:12 - 14 HSV

Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij 
meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? 
Hoe zouden anders de Schriften vervuld worden, die zeggen 

dat het zo geschieden moet?
Mattheüs 26:53 - 54 HSV



13.
13 staat in de Bijbel voor afval en vernietiging. Het getal 13 geeft zowel een 

positieve als negatieve kant in de Bijbel. Negatief: Er komen 13 hongersnoden 
voor en 13 keer is er een burgeroorlog in Israël. Positief: Israël liep totaal 13 

keer rond Jericho toen de stad viel, Haman probeerde de Joden te doden op de 
13e dag maar dit werd een grote overwinning voor de Joden (Purim). Rond 
de 13e week kwamen de Israëlieten in opstand tegen Aaron om een gouden 

kalf te maken

Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort 
kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord,  diefstal, 

hebzucht, allerlei kwaadaardigheid,bedrog, losbandigheid, 
afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte 
dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.

Markus 7:21 - 23 HSV



16.
16 is het getal van een dubbel nieuw begin en een dubbele zalving (8+8). Bij 

de uitstorting van de Heilige Geest horen 16 nationaliteiten het spreken in 
vreemde talen. Ook heeft de liefde 16 kenmerken. 

Elisa vraagt een dubbele zalving, dit zal verhoord worden. Elisa deedt 8 
wonderen, Elisa 16.

Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen 
Elisa zei: Vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u 

weggenomen word. Elisa zei: Laat er toch twee delen van uw 
geest op mij mogen zijn. Maar hij zei: U hebt een moeilijke 

zaak gevraagd; als u mij zult zien als ik bij u vandaan 
weggenomen word, dan zal het u gebeuren, maar zo niet, dan 

zal het niet gebeuren.
2 Koningen 2:9 - 10 HSV



17.
Het getal 17 staat voor een totale overwinning over de vijand. Jezus stond op 
uit het graf op 17 Nisan. De ark van Noach ruste op de 17e van de maand. De 
rode zee splitste op de 17e van de maand. In Psalm 83 wordt er gevraagd om 

een Joodse overwinning over 17 vijanden.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of 
benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of 

zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele 
dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.  

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft 
liefgehad.  Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch 

engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch 
toekomstige dingen,  noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel 

ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze 
Heere.

Romeinen 8:35 - 39 HSV



18.
Het getal 18 staat voor gebonden gehouden worden of verdrukking. (6+6+6)

En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die 
haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het 

geheel niet oprichten. 

Vers 16 En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is 
en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet 

losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat?
Lukas 13:11 ,  16 HSV

Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor 
gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle 

andere mensen die in Jeruzalem wonen?
Lukas 13:4 HSV



20.
Het getal 20 staat voor een afgeronde tijd van wachten. Ook staat het voor 

oorlog. Er wordt in de Bijbel verslag gedaan van 20 dromen.

Jakob verbleef 20 jaar bij Laban totdat hij uittrok 

Deze twintig jaar dat ik bij u geweest ben, hebben uw ooien 
en uw geiten geen misdracht gehad en de rammen van uw 

kleinvee heb ik niet gegeten.
Genesis 31:38 HSV

En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kirjath-Jearim 
bleef, dat er veel dagen verliepen – het werden twintig jaren 

– en het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de 
HEERE .

1 Samuel 7:2 HSV



En het gebeurde na verloop van twintig jaar, waarin 
Salomo het huis van de HEERE en zijn eigen huis 

gebouwd had, dat Salomo de steden die Hiram hem 
gegeven had, uitbouwde, en de Israëlieten daar liet 

wonen.
2 Kronieken 8:1 - 2 HSV

Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE , want hij had 
negenhonderd ijzeren strijdwagens en hij had de 

Israëlieten met geweld onderdrukt, twintig jaar lang .  
En Debora, een vrouw die een profetes was, de vrouw 

van Lappidoth, die gaf in die tijd als richter leiding aan 
Israël.

Richteren 4:3 - 4 HSV



25.
Het getal 25 staat voor genade op genade (5x5) aangezien 5 het getal van 
genade is. Tijdens de gelijkenis van de zaaier viel maar 25% van het zaad 

in de goede aarde.

De koningen van Judah die rechtvaardig handelen waren vaak verbonden met 
het getal 25

Josafat was vijfendertig jaar oud toen hij koning werd, 
en hij regeerde vijfentwintig jaar in Jeruzalem. De 
naam van zijn moeder was Azuba, de dochter van 

Silchi. Hij wandelde in heel de weg van zijn vader Asa. 
Hij week daarvan niet af, en deed wat juist was in de 

ogen van de HEERE.
1 Koningen 22:42 - 43 HSV



30.
Het getal 30 staat voor toewijding en het begin van een bediening.

- Jozef (Genesis 41:46)

- Johannes de doper  (was 6 maanden ouder dan Jezus)

- Jezus (Lukas 3:23)

- David (2 Samuel 5:3 - 4)

- De priesters (Numeri 4:1 - 3)



33.
Het getal 33 staat voor een compleet werk en voor een belofte. 

Jezus stierf toen hij 33 jaar was aan het kruis.

David regeerde 33 jaar over Jeruzalem 

De tijd nu dat hij geregeerd heeft over Israël, is veertig jaar: in 
Hebron heeft hij zeven jaar geregeerd, en in Jeruzalem heeft 

hij drieëndertig jaar geregeerd.
1 Kronieken 29:27 HSV

De 33e keer dat deze namen voorkomen in de Bijbel gaat het over een belofte:

- Noach (Genesis 9:12-16)
- Abraham (Genesis 21:1-2)

- Jakob (Genesis 28:10-12, 16-22)



40.
Het getal 40 staat voor een periode van beproeving/testen

Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël, en Hij 
liet hen veertig jaar in de woestijn rondzwerven, totdat de 

hele generatie die gedaan had wat slecht was in de ogen van 
de HEERE , omgekomen was.

Numeri 32:13 HSV

Veertig slagen mag hij hem laten geven; hij mag er niets 
aan toevoegen, omdat uw broeder anders, als hij hem boven 

deze nog meer slagen zou laten geven, voor uw ogen 
verachtelijk zou worden.

Deuteronomium 25:3 HSV



 En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij 
predikte en zei: Nog veertig dagen en Ninevé 

wordt ondersteboven gekeerd!
Jona 3:4 HSV

Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van 
de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn 

geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd 
door de duivel. En Hij at niets in die dagen en ten 
slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger.

Lukas 4:1 - 2 HSV



Combinatie 40 & 3

- Jezus kreeg 3 beproevingen tijdens het 40 dagen vasten.

- Er zijn 3 personen in de Bijbel die voor 40 dagen vasten. 
(Mozes, Elijah, Jezus) 

- De eerste 3 menselijke koningen van Israel regeerde voor 
40 jaar. (Saul, David, Salomo)

- Het leven van Mozes kan ingedeeld worden in 3 x 40 jaar.

- In Richteren heeft het land 3 x 40 jaar rust van de 
vijanden.



42.
Het getal 42 staat voor de eindtijd

Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, 
want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad 

vertrappen, tweeënveertig maanden lang. En Ik zal Mijn twee getuigen 
macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig 

dagen lang profeteren.
Openbaring 11:2 - 3 HSV

En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. 
En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie 
kan er oorlog tegen voeren?  En het werd een mond gegeven om grote 
woorden en gods lasteringen te spreken, en het werd macht gegeven 

om dit  tweeënveertig maanden lang te doen. En het opende zijn mond 
om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in 

de hemel wonen.
Openbaring 13:4 - 6 HSV



49.
Het getal 49 staat voor een perfecte periode. (7x7)

Zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken 
beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te 
oogsten in het staande koren. Daarna moet u het Wekenfeest houden 
voor de HEERE , uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van 

uw hand, naar de mate waarin de HEERE , uw God, u zegent.
Deuteronomium 16:9 - 10 HSV

Ook werd er 7 x 7 jaren afgeteld tot het jubeljaar 

Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven 
jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar 
voor u zijn. Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de 

maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de 
bazuin in heel uw land laten klinken.

Leviticus 25:8 - 9 HSV



50.
Het getal 50 staat voor de komst van de Heilige Geest. Het woord 

"Pinksteren" betekend 50 in het Grieks omdat er eerst 7 x7 dagen werd 
afgeteld vanaf Pasen (Zie het getal 49) en dan op de 50e dag begon het 

wekenfeest. Er zitten 50 dagen tussen de kruisiging van Jezus en de doop 
van de Heilige Geest op Pinksteren.Het 50e jaar was een jubeljaar 

(Leviticus 25:8-12)

U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf 
de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 

Zeven volle weken zullen het zijn.  Tot de dag na de 
zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u 

de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.
Leviticus 23:15 - 16 HSV



70.
Het getal 70 staat voor een volmaakte geestelijke ordening. (7x10) De mensen 
werden ingedeeld in 70 volken (Zie Genesis 10) De Israëlieten waren 70 jaar in 

ballingschap in Babylon. De profetie van Daniël bevat 70 jaarweken

De zonen van Jozef, die bij hem in Egypte geboren waren: 
twee zielen. Het totale aantal zielen die tot het huis van 

Jakob behoorden en die naar Egypte kwamen, was zeventig.
Genesis 46:27 HSV

Daarna zei Hij tegen Mozes: Klim naar boven, naar de HEERE 
toe, u en Aäron, Nadab en Abihu, en zeventig van de oudsten 

van Israël, en buig u op een afstand neer.
Exodus 24:1 HSV



100.
Het getal 100 staat voor de volheid van iets. (100%) Toen 

Abraham 100 jaar ging de belofte van God in vervulling met de 
geboorte van Izak.

En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: Welk 
mens onder u die honderd schapen heeft en er 

één van verliest, verlaat niet de negenennegentig 
in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, 

totdat hij het vindt?
Lukas 15:3 - 4 HSV



200.
Het getal 200 staat voor ineffectief of nutteloos

- Achan nam o.a. 200 sikkel zilver en zondigde zo 
tegen de Heere (Jozua 7:20 - 21 )

- De moeder van Micha maakte van 200 zilverstukken 
een nutteloos afgodsbeeld (Richteren 17:4 - 5)

- Het haar van Absalom was 200 sikkel zwaar, maar 
later werd dit zijn ondergang (2 Samuel 14:26, 18:9)



666.

Het getal 666 staat voor de man die zichzelf tot god wil maken. (Antichrist)

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en 
armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun 

rechterhand of op hun voorhoofd,  en het maakt dat niemand 
kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, 

of de naam van het beest of het getal van zijn naam.  

Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van 
het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en 

zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
Openbaring 13:16 - 18 HSV



Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo 
binnenkwam, was zeshonderdzesenzestig talent goud,

1 Koningen 10:14 HSV

Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn 
vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden 
aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de HEERE , 

zijn God, zoals het hart van zijn vader David,
1 Koningen 11:4 HSV

- Mattheüs 26:66 en Johannes 6:66 wordt Jezus ter dood 
veroordeeld en verlaten door veel volgelingen



1000.
Het getal 1000 staat voor overwinning over de vijand en het vrederijk 
waarin Jezus de koning zal worden. Samson versloeg 1000 Filistijnen.

- Voor God zijn 1000 jaren als 1 dag (Psalm 90:4)

- De duivel wordt voor 1000 jaar gebonden 
(Openbaring 20:1 - 3)

- De heiligen gaan als koning regeren 1000 jaar 
lang (Openbaring 20:4) 
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