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Alle 13 goed
 

En zijn offerande was één zilveren schotel,
welker gewicht was honderddertig sikkelen; 

Ad Leeuwenhage
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Hebreeuwse woorden worden gelezen van rechts naar links en ook de daarbij behorende getalswaarden.

Alles in deze uitgave mag gecopieerd en gebruikt worden, als het maar is tot eer van de Heere Jezus Christus.
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Broeders en zusters: 

U weet dat verbinding, verbintenis en verbondenheid, van doen hebben met 
gemeenschap, en met éénwording of met één-zijn, op grond van liefde en 
liefhebben. En u weet ook dat al deze begrippen min of meer synoniem zijn aan 
elkaar.

In de Bijbel worden deze begrippen ook weergegeven in en door middel van 
getallen.
Zo wordt : verbinding, verbintenis en verbondenheid, weergegeven door het  
  getal 130
 : gemeenschap, éénwording en één-zijn, door het getal 1 en door 13
 : liefhebben en liefde worden ook weergegeven door het getal 1 en 13
Wij zullen het nu eens hebben over dit niet alledaagse onderwerp, namelijk over 
deze getallen en hun betekenissen. Over de getallen ��0, �� en �.

Vele gelovigen in Christus schrikken ervan dat elke Hebreeuwse letter een eigen 
specifieke getalswaarde heeft. En dat ook via de getallen die in de Bijbel staan 
ons het één en ander verteld wordt.
Maar wij zouden geloven, dat alles wat in de Bijbel staat een betekenis heeft.
Want je kunt niet het ene hoogachten, en daarnaast het andere veronachtzamen.
Meestal is het zo, dat wanneer iets onbekend is, het ook veelal onbemind is.

Dat Latijnse letters getalswaarden hebben, vindt men overigens heel gewoon, 
maar in verband met de Hebreeuwse letters schijnt dit niet te mogen, en niet te 
kunnen. Hoewel de 70 talen alle hun oorsprong hebben in het Hebreeuws, dat 
bij aanvang de voertaal in Babel was.

Het is echter belangrijk te weten, dat elke Hebreeuwse letter, een eigen getals-
waarde heeft. En dat ook woorden, of begrippen, een totale getalswaarde hebben, 
doordat men de getalswaarden van de Hebreeuwse letters van de woorden, of 
van een reeks woorden, op te tellen tot de som van die getallen. Omdat ons via 
de getallen in de Bijbel Bijbelse waarheden bekend gemaakt worden.
Wanneer wij deze getallen niet veronachtzamen, dan zullen de getallen die er 
binnen een Bijbelse geschiedenis genoemd worden, ons Bijbels inzicht alleen 
maar verrijken.
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Deze toelichting,is eigenlijk niet eens noodzakelijk, want het Hebreeuwse woord 
rps = �00.80.60 = sefer, zegt ons eigenlijk al genoeg. Sefer betekent: schrift, 
boek, schrijven, schrijver, schriftgeleerde, vertellen.
Maar sefer betekent ook: tellen, getal, cijfer.

De HEERE vertelt ons dus via letters, woorden en getallen, heel Zijn Goddelijk 
Plan. En het lijkt mij dan ook best aardig, en zelfs nuttig, om over de betekenis, 
en over de inhoud van de getallen ��0, ��, en �, een korte verklaring te geven.
Uiteraard vanuit de Bijbel, want de Bijbel is de enige juiste Bron voor de 
verklaring van alle bijbelse getallen.

Een zeer bekend voorbeeld van deze bijbelse Waarheid, uitgedrukt in een 
getal, vinden wij in Johannes 8:56-58:
Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien 
zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest.  De Joden dan zeiden tot 
Hem: Gij hebt nog geen 50 jaren, en hebt Gij Abraham gezien? 
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. 

De HEERE Jezus zegt: Dat Abraham een ontmoeting had met de HEERE en 
dat Abraham zich toen al verheugd heeft, en in sterk verlangen uitgezien heeft 
naar die blijde dag, wanneer Abraham zijn Verlosser aanschouwen mag.
Want in de Nieuwe Schepping, zal Christus aan hem verschijnen.

De Joden zeiden: Hoe kunt U Abraham nu in het verleden gezien hebben?
 U bent toch zeker niet de HEERE, namelijk de Ik Ben?
 U zult Abraham pas zien op de Jongste dag.
 U zult pas deel hebben aan de Nieuwe Schepping als U 50 bent.
 U zult Abraham pas zien in de  Nieuwe Schepping, namelijk 
 als U de volheid van de 7 (en dat is 7 x 7 = �9) achter U hebt.
 Als U de volheid van de 7 dagen van deze wereld, achter U 
 hebt, en U dus in het 50e jaar (= type van de Nieuwe Schepping) 
 aangekomen bent.

De HEERE Jezus zegt: Voorwaar, voorwaar zeg ik u: Eer Abraham was, Ik Ben.
 Voordat Abraham er was, was Ik er al, en Abraham heeft 
 Mij ontmoet als Jehovah, en hij heeft zich wèl in Mijn dag 
 verheugd.
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Op dat Woord, wilden zij de HEERE Jezus stenigen.
De Schriftgeleerden wisten wel wat de inhoud van het getal 50 moest voorstellen.
En zeker de HEERE Jezus weet wat de inhoud van het getal 50 betekent.

En hoewel vele 50-jarige Christenen een pop van Abraham of van Sarah in hun 
tuin zetten, weten zij absoluut de overdrachtelijke betekenis hier niet meer van. 
En 50-jarige ongelovigen zullen Abraham al helemaal niet zien! Zij zullen mis-
schien hooguit nog een glimp van Abraham opvangen, voordat zij, door blijvend 
ongeloof, verloren zullen gaan.

Elk getal in de Bijbel, heeft dus een betekenis.
En dus heeft ook de totale getalswaarde van een reeks woorden een betekenis.

Zoals bijvoorbeeld:
De getalswaarde van:
Boom des levens = 
 = �0.�0.�0.8.5. 90.70 = 233
:Boom van kennis… = 
 = 70.�00.6. �.6.9 �00.70.�.5 90.70 = 932
Dit is een verhouding van � staat tot �.
Gods (= �) handelen, tegenover de werken van de schepping (= �)
Zoals Gods hand, namelijk Gods genade, staat tegenover de werken van Wet, 
vlees en dood

Of zoals:
De totale getalswaarde van Egypte en die van Kanaän een verhouding is van � 
staat tot �. De �-heid die er is in het land van God (Kanaän), staat tegenover het 
dualisme van deze wereld (Egypte).
Egypte =   =  �0.�0.�00.90.�0 = 380
Kanaan =  = 50.70.50.�0 = 190

Of: Genesis 6:2:
 = Zonen Gods = �0.�0.5.�0.�.5  �0.50.� =  �5�

Johannes 21:10:
�5� grote vissen (= �5� ichtussen) =  voltalligheid van de Gemeente
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 =  typologisch dezelfde grote vissen op de 5e dag
 =  driehoeksgetal van �7 (� t/m �7 opgeteld)
 =  9 x �7: opstandingsleven baart de gemeente  
    (9 is zwangerschap)
 
Exodus 31:2:
Betzaleël  =  = �0.�.�0.90.�  =  �5� = de Bouwer van de Tabernakel
 Christus, de Bouwer van Zijn Huis
 overschaduwd door God

Maar goed:
Zoals alle getallen of de samenstelling van getallen, een betekenis hebben, zo 
hebben dus ook de getallen ��0, �� en � een betekenis.

En zoals gezegd:
Het getal ��0 spreekt over verbinding; verbintenis; verbondenheid en gemeenschap.
Het getal �� spreekt over liefde en over �, of over één-zijn, of over één-wording.
Liefde (= ��) in gemeenschap (= x) met het Woord (= �0), brengt verbinding 
(��0) tot stand.

We zullen hier enkele voorbeelden van bezien vanuit de Schrift.
En we zullen wat ingaan op de profetische en typologische betekenis van deze 
schriftgedeelten. Soms zal ik het schriftgedeelte zo formuleren, dat de link 
gemakkelijker te herkennen is.

Het 1e voorbeeld:
Nadat Kaïn in Genesis � zijn broeder Abel heeft doodgeslagen waardoor de 
gemeenschap met Abel verbroken is, staat er in:

Genesis 5:3 en 4:
En Adam leefde ��0 jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn 
evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen 
had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 

Door verbondenheid en door gemeenschap (uitgebeeld in het getal ��0), brengt 
Adam een Andere Zoon, Ander Zaad, namelijk Plaatsvervangend Leven voor 
Abel, voort. 



7

Abel = IJdel  = type van de Mens Jezus
  die door Kain; door Kanaän; door het volk Israël gedood werd
Kaïn = verkregen; koophandel; spies
  het volk Israël is een verkregen volk. 
  koning Saul (= leven onder de wet) wilde David doden met de spies
Seth =  plaatsvervanger =  type van de opgestane Christus

Dus:
Door verbondenheid en door gemeenschap (uitgebeeld in ��0) verschijnt er 
Nieuw plaatsvervangend Leven; en dit in de plaats van het oude leven van Abel.

En een toepassing is:
Van nature waren wij zaad en erfgenamen van Adam en waren wij dus zondaren. 
We waren dood in zonden en in misdaden en daardoor afgesneden van de 
Levende God. Wij wandelden van nature in leegheid van denken.

Maar na de dood van Abel (= de HEERE Jezus), en door in geloof, verbondenheid 
en gemeenschap (= ��0) met de Laatste Adam, de HEERE Jezus Christus te 
komen, is er Ander Zaad, is er plaatsvervangend Leven, namelijk het Leven van 
Christus, in ons leven geopenbaard. Ons ijdel en van nature leeg bestaan heeft 
nu Ware Inhoud gekregen.

We hebben nu een Schat in Aarden vaten. (2 Korinthe 4:7)
Namelijk Christus in u, de Hoop der Heerlijkheid. (Kolossenzen 1:27)

Genesis 5:4:
Na de komst van deze Plaatsvervanger, leeft Adam nog 800 jaar.
Door gemeenschap met Christus zijn wij het Koninkrijk der Hemelen  ingegaan.
In gemeenschap (= x) met Christus (= 8), zijn wij Zijn koninkrijk (= �00) ingegaan.
En de Laatste Adam heeft vele zonen en dochteren verwekt.
Door gemeenschap met Hem zullen wij het beeld van Gods Zoon, gelijkvormig 
worden.

Het volgende Voorbeeld:
Hier vinden we ook het getal ��0
Maar nu op zeer verborgen wijze, namelijk in een droom.
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Genesis 27:41-45:
Omdat Jacob via een list het eerstgeboorterecht heeft verkregen, moet Jacob nu 
vluchten voor zijn broeder Ezau, en daardoor heeft Jacob alle bezittingen en 
erfenissen achter zich moeten laten.

Genesis 28:10-17:
Jakob dan toog uit van Ber-seba, en ging naar Haran. 
En hij geraakte op een plaats, waar hij vernachtte; want de zon was onderge-
gaan; en hij nam van de stenen dier plaats, en maakte zijn hoofdpeluw, en legde 
zich te slapen te dierzelver plaats. En hij droomde; en ziet, een ladder was ge-
steld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte; en ziet, de engelen Gods 
klommen daarbij op en neder. 
En ziet, de HEERE stond op dezelve.

Genesis 28:18 en 19:
En na de droom richt Jacob zich op (= type van opstanding uit de dood), en richt 
Jacob deze steen op, en zalft hij deze steen. En Jacob zegt dat hetgeen hij gezien 
heeft, de hoogste toepassing is van Bethel, want hij heeft op een verborgen wijze, 
het Huis Gods en de poort des hemels gezien.
Dit Huis Gods en deze poort des hemels is profetisch een type van de gemeente, 
het Lichaam van Christus. Jacob ziet dit in een droom, namelijk op een verborgen, 
profetische, typologische wijze.

Maar eerst weer even terug: 
Jacob heeft zijn verbondenheid met thuis en daarmee zijn beloofde erfenis, 
achter zich moeten laten, want hij is op de vlucht voor Ezau, de natuurlijke 
eerstgeborene.

Maar de Bijbel noemt in dit gedeelte eigenlijk nog een andere reden, waarom 
Jacob zijn verbondenheid met thuis en daarmee zijn erfenis, achter zich heeft 
moeten laten. Jacob, als type van het volk Israël, heeft namelijk door ongeloof, 
een “omweg” van � dagen moeten maken (zegt Jozua), want:

Luz  =  =    7.6.�0 = omweg; verwisseling; amandel
Vernachten =   =  50.6.�0 = murmureren (Jozua �:� en �; Jozua �:� en �8)
Jacob (= het natuurlijke volk Israël) heeft vanwege murmurering en ongeloof, 
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een omweg en verwisseling moeten maken. Tijdens die omweg en verwisseling 
ziet Jacob op verborgen, profetische, typologische wijze, dat er eerst een ander 
volk, de hemelse zegeningen en het eerstgeboorterecht ontvangen heeft, ten 
behoeve van de hemel.
De gemeente, het lichaam van Christus, heeft op grond van geloof, het hoogste 
eerstgeboorterecht ontvangen, namelijk in de hemel. 
Op verborgen wijze (= via een droom), openbaart de HEERE aan Jacob, wat 
de HEERE gedurende de verbroken verbondenheid met Jacob, vanwege de 
murmurering, de omweg en verwisseling van Jacob, eerst zal doen ten behoeve 
van de gemeente, het lichaam van Christus.

En nadat Jacob dit op verborgen wijze gezien heeft, zegt de HEERE aan Jacob, 
dat hoe de geschiedenis met Jacob, en hoe de geschiedenis met het natuurlijke 
volk Israël in de heilsgeschiedenis ook zal verlopen, de HEERE zal Zijn Verbond 
en Zijn Beloften en Zijn Verbondenheid niet verbreken. Want de HEERE zal 
Zijn Beloften aan Abraham en aan Izaäk, en aan Jacob vervullen, als Jacob ook 
in geloof eens zal opstaan.

Maar niet eerder, dan dat eerst deze ladder zal verschijnen, waar de Engelen 
Gods zullen opklimmen, en daarna, ten behoeve van Jacob, in de toekomst 
zullen nederdalen.

De verbinding en verbondenheid en gemeenschap, die er is tussen hemel en 
aarde, is alleen te zien wanneer men in geloof zijn ogen sluit voor de dingen die 
der wereld zijn.

De verbondenheid en de gemeenschap, die de Engelen Gods hebben met de he-
melse dingen, wordt uitgebeeld in deze ladder.

De verbondenheid en de gemeenschap, die Jacob na wedergeboorte straks, 
weer zal hebben met God, wordt uitgebeeld in de komst van deze ladder met 
zijn Engelen.
Ladder =  Salem =   =  �0.�0.60  =  ��0
 =  De mannelijke rots, in de vorm van deze ladder
  De vrouwelijke vorm van de rots is Selah =  = 5.�0.60
 = afgeleid van het woord  = �0.�0.60 = opstaan; opgaan; verhogen
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Dus:
Deze ladder is een type van de opgestane en verhoogde HEERE Jezus Christus, 
Die door God gesteld is geworden tot verbinding, en tot Middelaar tussen 
hemel en aarde; tussen God en mensen
Deze Ladder is een type van de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, naar de 
Ordening van Melchizedek.
Deze Ladder is namelijk Christus, in Wie de Engelen Gods (= type van de gemeente) 
nu reeds verbonden zijn en in Hem gemeenschap hebben en door Wie zij: 
Opklimmen =   =  5.�0.70 = alah
      = opstijgen als een Brandoffer en Offerande Gode
Nederdalen =   =  �.�00.�0 = jarad
     = (straks) wederkomen met Christus 

En dat deze ladder een type is van de verhoogde en verheerlijkte Christus, wordt 
in het Nieuwe Testament bevestigd door de HEERE Jezus Christus Zelf.
Want voordat in Johannes � (Jacob na zijn droom, en dus op de �e dag, opstaat), 
namelijk voordat het volk Israël op de �e dag (Hosea 6:�) wedergeboren zal 
worden (uitgebeeld in die 6 stenen watervaten, die zich straks ontvankelijk 
zullen opstellen voor het water, het Woord Gods, waardoor het Geestelijk Water 
zal worden, zegt de HEERE Jezus: 

Johannes 1:52:
En Hij zeide tot hen: Voorwaar voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij de 
Hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op 
den Zoon des mensen.

Genesis 28:12:
Christus is deze ladder.
De HEERE is deze ladder (Genesis 28:13)

Wanneer deze ladder met de Engelen Gods (= de gemeente), nadat zij eerst 
opgeklommen, dus in dezelfde positie als de HEERE Jezus Christus, namelijk in 
de hemel, gezet zijn, dan zullen zij ook met Hem straks nederdalen. 
Dit is de garantie, dat ook Jacob (het volk Israël), de door God beloofde aardse 
erfenis en zegeningen in ontvangst zal mogen nemen.
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Een toepassing hiervan:
Door deze ladder (= ��0) wordt Jacob (maar elke gelovige) in welke moeilijke 
omstandigheid hij of zij zich ook bevindt, door de HEERE getroost. Hoewel je 
Hem met stoffelijke ogen niet kunt zien, zul je met de ogen des geloofs deze door  
God gestelde Ladder zien, en eens met Hem delen in Zijn heerlijkheid.
Je ogen des geloofs zullen geopend zijn, wanneer je zoals Jacob, je hoofd 
legt (namelijk je gedachten richt) op de Gezalfde Steenrots, op Christus, uw 
Steenrots. (1 Korinthe 10:4) Met Wie je dan innig verbonden bent en met Wie je 
dan gemeenschap hebt.

Genesis 28:11:
Deze Steen (=  = Eben = samentrekking van ( ) Vader en ( ) Zoon) is 
tot hoofdkussen. Je gedachten gaan dan uit naar het getuigenis van de Vader, 
namelijk naar Zijn Zoon.
Dan zul je deze Ladder, namelijk Christus, zien die gesteld is tussen hemelen 
en aarde en waarin God Zijn verbondenheid, Zijn gemeenschap, en Zijn liefde 
openbaart aan een ieder die in de Zoon van God gelooft.

Genesis 28:18 en 19:
Na deze droom richt Jacob zich op (= opstanding uit de dood).
Dan zalft Jacob deze opgerichte en verhoogde Steen.
Dan is de HEERE Jezus Christus, wanneer Hij in de toekomst met de Engelen 
Gods zal nederdalen op aarde, ook voor Jacob (dus ook voor het volk Israël), de 
Gezalfde, de Messias, namelijk de Christus.
Jacob zal dan zeggen dat de gemeente het Huis Gods en de Poort Gods is.
De Poort spreekt over het ingaan in het Koninkrijk der Hemelen.
De gemeente is de door God geroepen volkvergadering en is (na de opname van 
de gemeente) gesteld tot heerschappij.

Woorden in dit verband, die zijn samengesteld uit dezelfde letters en dus van 
alles met elkaar te maken hebben:
Droom =  =  �0.�0.8 =  verborgen, profetisch Woord
Brood =  =  �0.8.�0  =  Woord des Levens, strijd
Zout =  =  8.�0.�0 =  onvergankelijk, eeuwig blijvend Woord
Sparen/behouden =   =  �0.�0.8 =  reddend en verlossend Woord
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Het volgende voorbeeld:
Jacob verschijnt voor het aangezicht van Farao, omdat Jacob nu weet, dat zijn 
zoon Jozef leeft. Farao is hier een type van de Levende God, Die Jozef uitermate 
verhoogd heeft.

Genesis 47:8-12:
En Farao zeide tot Jakob: Hoe vele zijn de dagen der jaren uws levens! 
En Jakob zeide tot Farao: De dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn 
��0 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en 
hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen, in de da-
gen hunner vreemdelingschappen. En Jakob zegende (=  = knielde) voor 
Farao, en ging uit van Farao’s aangezicht.  En Jozef bestelde voor Jakob en zijn 
broederen woningen, en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste 
van het land, in het land Rameses, gelijk als Farao geboden had  En Jozef onder-
hield zijn vader, en zijn broeders, en het ganse huis zijns vaders, met brood (= 
Brood des Levens = Woord Gods), tot den mond der kinderkens toe. 

Johannes 14:2 en 3:
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd 
hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.  En zo wanneer Ik heen zal gegaan 
zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u (= Mijn broederen) 
tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. 

Dubbele toepassing:
Nu eerst voor de gemeente in het hemels Jeruzalem.
Het land “Rameses” = “zoon van de zon”. Dus in een hemels land, wat aan de 
“Zoon van de Zon” (de zon is een type van God) toebehoort.
Maar straks zal Hij woningen bestellen voor het volk Israël, in het aardse land 
Kanaän en het aardse Jeruzalem.

Nadat de broeders van Jozef, de �7-jarige Jozef eerst verworpen hadden, door 
hun verbintenis met Jozef  te verbreken, zegt Jacob: Na zovele jaren gescheiden 
en vervreemd te zijn geweest van het Leven van Jozef, leef ik nu eindelijk weer 
in gemeenschap en in verbondenheid met Jozef, want ik ben nu 130.

Jacob (die een type is van het volk Israel), zal in de nabije toekomst zeggen:
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Bij ��0 (of  bij ��) is er eindelijk een omkering en verwisseling gekomen in mijn 
leven. Ik leef weer in gemeenschap en in verbondenheid en in liefde met Jozef.
Nadat ik ben wedergeboren door geloof in de Zoon van Jozef, hebben ook ik 
en mijn kinderen, weer deel gekregen aan het Brood des Levens.

Genesis 47:28:
En Jakob leefde in het land van Egypte, �7 jaar, zodat de dagen van Jakob, de 
jaren zijns levens, geweest zijn ��7 jaren. 

Jacob zegt hiermee:
Zolang ik in deze wereld ben (namelijk nog �7 jaar), leef ik alleen nog in gemeen-
schap en in verbondenheid en in liefde met het Brood, met het Woord, namelijk 
met het opstandingsleven van Jozef.
Namelijk met het opstandingsleven (= �7) van de Zoon van Jozef, Gods Geliefde 
Zoon, de HEERE Jezus Christus.

Want de HEERE Jezus Christus stond op uit de dood op de �7e van de �e 
maand.
Wiens Naam in Egypte is: Zafnath Paaneah:
= Redder der wereld
= Openbaarder van verborgenheden
= type van de verhoogde en verheerlijkte Christus, Wiens Naam in het Hebreeuws 
    is: de Messias; de Gezalfde

Een toepassing hiervan:
Als wij in geloof voor de Levende God verschijnen, omdat wij kinderen 
Gods geworden zijn door wedergeboorte, leven wij in gemeenschap en in 
verbondenheid en in liefde en in �-heid met de Zoon van Jozef, de HEERE 
Jezus Christus. Daarbij gaat het erom, om in de praktijk van ons leven, Christus 
te leren kennen en de kracht van Zijn opstanding.

Want bij ��0 (en vooruitgrijpend op de betekenis van het getal ��), heeft er in ons 
leven, een grote omkeer en verwisseling plaatsgevonden.
Welk een omkeer heeft God in ons leven gebracht, sinds Christus nu woont in 
ons hart.
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Want bij ��0, danwel bij ��, zijn we door geloof een kind van God geworden.
Bij ��0, danwel bij ��, zijn wij in gemeenschap gebracht met de Levende God.
Bij ��0, danwel bij ��, zijn wij � gemaakt in Christus, door de Liefde Gods.
Deze Liefde, die ons geopenbaard is geworden in en door de Zoon.

Het volgende voorbeeld:

Numeri 7:11-13 e.v.:
En de HEERE zeide tot Mozes: elke overste zal, een iegelijk op zijn dag, zijn offe-
rande offeren, ter inwijding des altaars. Die nu op den eersten dag zijn offerande 
offerde, was Nahesson, de zoon van Amminadab, voor den Stam van Juda. En 
zijn spijsofferande was op één zilveren schotel, welks gewicht is 130.

Een spijsoffer is een lieflijke, vrijwillige, Gode welriekende offerande.
Ook de andere Stammen van het volk Israël zouden de HEERE dezelfde 
Offerande aanbieden op één zilveren schaal, welks gewicht is 130.
Het gewicht, en dus de waarde van deze zilveren schaal is 130.
Deze schaal der verlossing (zilver) brengt 130, namelijk verbinding, liefde, 
gemeenschap, 1-heid en 1-wording tot stand.

Schaal =  = �00.�00.7.�0
 = Mezaraq = vanwege overvloedig plengen; sprenkelen, uitstrooien

Deze Schaal, die Zichzelf overvloedig overgeeft, ten behoeve van deze offerande 
aan God. (Zie Johannes ��; Efeze 5:�5; en de Hebreeënbrief)

Deze Schaal, brengt de offeraar en zijn offerande in gemeenschap met God.
Deze Schaal,   is dus de verbinding en de middelaar tussen God en de offeraar.
Deze Schaal, sprenkelt Zijn bloed als Levende Weg tot in het binnenst 

Heiligdom.
Deze Schaal, is een type van Christus, de Hogepriester van het Nieuwe Verbond 

der Genade.
En deze offerande, is een praktisch leven, dat zich wijdt in de dienst aan God.
(Romeinen ��:� en �: wij stellen onze lichamen, Gode…)

Zilver =  = 80.60.�0
Spreekt over “losprijs”; “verlossing” en over “begerig zijn naar”.
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Wij zijn begerig naar de verlossing van onze oude mens, en begerig naar het 
aandoen van de nieuwe mens, en dit is gelegen in deze zilveren schaal.
Onze offerande aan God kunnen wij God alleen aanbieden in deze zilveren 
schaal.
Onze verbinding (= ��0) met de Levende God is alleen mogelijk door over 
innige verbondenheid (= ��0) met deze zilveren schaal, die de waarde en  het 
gewicht heeft van ��0.

Heel het volk Israël (en daarmee elk mens), kan alleen in verbondenheid en in 
gemeenschap komen met God Die Liefde is, wanneer de mens zijn offerande, 
namelijk zichzelf, aan God overgegeven heeft in deze zilveren schaal.
Wanneer ons leven gefundeerd is op de verlossing die in Christus Jezus is. 
(Numeri 7:84)

Elke zilveren schaal (�� in getal) heeft de waarde en het gewicht van 130.
De waarde van deze zilveren schaal is ��0.
Alleen via deze zilveren schaal is er 130, namelijk verbinding en gemeenschap 
mogelijk tussen de Levende God en de offeraar.

Een toepassing hiervan:
Verbintenis en gemeenschap is er alleen door het gewicht en de waarde van 
deze zilveren schaal, als type van de HEERE Jezus Christus als Hogepriester, in 
Wie wij onze offerande, namelijk onszelf, kunnen en mogen en zouden offeren 
aan God.

Het volgende Voorbeeld:

Oog; bron; put; fontein =  = 50.�0.70 = ��0 
Een bron belooft leven, namelijk Eeuwig Leven.
God, de Bron van alle Leven, zoekt gemeenschap door Zijn Woord, Zijn Water, 
Zijn Leven te geven aan Zijn schepselen. Aan een ieder die van Hem wil drinken.
Het Geestelijke, het inwendige, zoekt verbinding en gemeenschap, met het 
uitwendige. De mens doet dit ook, via zijn oog.
Een (informatie)bron is wat verbinding maakt, vanuit het heden, naar het ver-
leden. Of wat verbinding maakt vanuit het verleden, via het heden, naar de 
toekomst.
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Een toepassing hiervan:
De Bron van alle Leven is Christus, Die verleden en heden kent, en Die de toe-
komst is. Christus, in Wie al de schatten der Wijsheid en der Kennis verborgen 
zijn. (Kolossenzen 2:3)
Van Hem, Die de Bron is van alle leven, zouden wij drinken, opdat er verbinding, 
liefde, 1-wording en Gemeenschap met Hem, en in Hem, en door Hem, zou 
plaatsvinden

Het volgende Voorbeeld:

Sinaï  =    =  �0.50.�0.60  =  ��0
De plaats waar Jehovah, een verbintenis aanging met het volk Israël
De HEERE sloot daar het huwelijksverbond met het volk Israël.
Zij werden daar Man en vrouw.

Een toepassing hiervan:
Op grond van geloof, overgave en trouw, komt liefde en 1-wording (= ��) tot stand. 
Door verbondenheid (= ��0) komt gemeenschap en liefde (= ��) tot stand.

Nog enkele woorden, die met het tot stand komen van verbinding, te maken 
hebben:

Geluid; roepen; stem =  = �0.�00 = ��0 = Gods roep/stem gaat naar ons uit
Roosteren =  =  �0.�0.90 =  ��0 = vaste vorm/vlees, wordt Geest
Hoek =  = 50.80 = ��0 = twee zijden, rechts en links of boven en onder, worden 
met elkaar verbonden door de Uiterste Hoek 
Drankoffer =  = �0.60.50 = ��0 = plengen ten behoeve van de ander

Dus 130 spreekt van verbinding, verbondenheid.
En de essentie van deze verbinding en verbondenheid en gemeenschap, is 1-
heid of 1-wording.

En het woord dat spreekt over 1-heid, of 1-wording, is liefde.
�-Heid en liefde worden uitgebeeld in een getal dat sterk overeenkomt met ��0, 
namelijk het getal ��.
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Voorbeeld: 
Deuteronomium 6:4:
Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is Enig HEERE! 
De HEERE uw God, is één = echad =  = �.8.� = ��
De natuurlijke mens is in zichzelf verdeeld.
Maar de Levende God is in Zichzelf één.
Hij is één in Zijn Wezen, Woord en Werken.
Hij is de onvergankelijke en onveranderlijke God!

Mattheüs 1:16 en 17:
De Zoon van Jozef, namelijk de HEERE Jezus, is het 13e geslacht. Christus het ��e.
Hij spreekt over het feit, dat Hij � is met God de Vader, en dat wij in Hem 1 zijn. 
En dat wij daarom ook 1 zijn met God de Vader. (Johannes 13-17)
Ditzelfde wordt ons geleerd door de 13e apostel, namelijk de apostel Paulus.

Het volgende voorbeeld: 
Teruggrijpend naar het getal ��0:

��0 is het product van 5 x 26.
26 = de totale getalswaarde van de Naam Jahweh of Jehovah
  Jahweh =  = 5.6.5.�0 = �6
 = � x ��
5 =  spreekt over onzienlijke, verborgen, geestelijke, hemelse dingen
 = spreekt over de genade Gods; de genadige hand, Die God, in Zijn Geliefde 
  Zoon, uitstrekt naar elke zondaar

Een toepassing hiervan:
Er komt verbondenheid, gemeenschap, liefde, en 1-wording met de Levende 
God tot stand, wanneer de mens, de in genade uitgestoken hand van Jahweh 
vastgrijpt. 

En om nog even in te gaan op de Naam van Jahweh:
Jahweh  =  = 5.6.5.�0 = �6 = � x ��
Je zou kunnen zeggen dat in Zijn Naam, sprake is  van een dubbele liefde.
En dus vooruit grijpend op het volgende woord in verband met het getal ��, 
namelijk “liefhebben”:
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Romeinen 5:8:
God bevestigde eertijds Zijn Liefde jegens ons, dat Christus voor allen gestorven 
is, toen wij nog zondaars waren.

Efeze 5:26:
En na de opstanding, bevestigt God Zijn Liefde opnieuw, maar nu jegens ons, 
dat Christus Zichzelf voor de gemeente heeft overgegeven, nu wij kinderen 
Gods geworden zijn.

Jahweh =  = 5.6.5.�0 = �6 = � x ��
Ook wordt ons nog op een andere wijze, de Naam van Jahweh geopenbaard via 
de totale getalswaarde van de aleph, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, 
de  = �0.6.�0.
In die letter blijkt ook, dat de Naam van Jehovah gedeeld is. De hemelse kant, 
namelijk het Woord (= �0), en de aardse kant van het Woord (=�0) met de Zoon 
des Mensen (= 6) als Middelaar.

Het volgende Voorbeeld: 
Liefhebben = ahavah =  = 5.�.5.� =  ��
Ahavah = liefhebben; liefde.
Liefde is de drang naar éénheid.
Liefde is de drang naar levende, bewegende gemeenschap.
Als je iemand liefhebt en een verbintenis met die iemand wilt, dan zul je bereid 
moeten zijn, om hierin te willen investeren. Omdat je dan de meeste kans hebt, 
dat jouw liefde voor die ander, eens beantwoord zal worden. 
Je moet bereid zijn om jouw liefde te investeren in die ander. Ook al zou de kans 
kunnen bestaan dat jouw hart daardoor gekwetst en verwond zal raken.

De meeste mensen beschouwen 13 als een ongeluksgetal.
Maar volgens de Bijbel is het getal 13 het omwentelingsgetal.
In verband met een 13 gebeurt er namelijk iets totaal anders dan wat de mens 
verwacht.
En als door die verandering het leven en de levensverwachting van die mens, 
omvergegooid wordt, dan vindt die mens dit zeer beangstigend.
De mens beschouwt deze verandering en ommekeer in zijn leven dan ook als 
een ongeluk.
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Maar een 13 behóórt een ommekeer te brengen in uw en in mijn leven!
Liefde voor een ander, zál ook een ommekeer brengen in uw en in mijn leven.
God Die Liefde is, wil door Zijn Liefde een ommekeer brengen in uw en mijn 
leven.

Als u voor déze 13 kiest, dan zal dit u alle geluk van de wereld brengen.
Want déze 13 zal u dan uit genade, Zijn eeuwig en onvergankelijk Leven schenken.
Er zal dan een eeuwige verbondenheid, �-wording en gemeenschap tot stand 
komen. Want ware gemeenschap is er alleen in God, Die Liefde ís.

En God Die Liefde is, heeft dan ook Zijn Ware en Volmaakte Liefde (= 13) 
aan u en mij gedemonstreerd in de HEERE Jezus Christus, aan het kruis van 
Golgotha.

De HEERE Jezus Christus is de Geliefde en Hij wil gemeenschap met u en mij.
Hij heeft dan ook Zijn Liefdesbrief naar ons toegestuurd.
Hij openbaart Zich aan u en mij door Zijn Woord en door Zijn Geest.
En wij zouden ons voor Zijn Liefdewoord buigen en ons laten leiden door Zijn 
Geest.
Want onze verbondenheid en gemeenschap en 1-wording met God, is alleen 
mogelijk door geloof in de opgestane en verheerlijkte HEERE Jezus Christus, 
Die Liefde is.
Liefde en Liefhebben, namelijk Deze 13e, zal, als het goed is, een ommekeer in 
ons leven teweegbrengen.

In de Bijbel vinden we dan ook een geweldig hoofdstuk, waarin de Ware Liefde 
beschreven wordt. Namelijk Die Liefde, waar elk mens eigenlijk naar hunkert. 
Het sterke verlangen, om door iemand bemind en geliefd te worden.
Elk mens weet ook, dat ware en volmaakte Liefde ergens te vinden moet zijn. 
Maar tevens weet elk mens ook, dat Deze Ware en Volmaakte Liefde, toch niet 
op aarde te vinden is.

1 Korinthe 13:1 e.v.:
In dit hoofdstuk word gesproken over Liefde. (Liefhebben, met getalswaarde ��.)
En het lijkt mij geen toeval, dat dit hoofdstuk, dat spreekt over de Ware en 
Volmaakte Liefde, bestaat uit �� verzen.
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Ik wil u enkele verzen voorlezen over deze Ware, Volmaakte Liefde:
de gezindheid van Christus: 

De Liefde is lankmoedig  =  verdraagzaam; geduldig; vergevings-
gezind

De Liefde is goedertieren = genadig
De Liefde is niet afgunstig = niet jaloers en niet haatdragend  
De Liefde handelt niet lichtvaardig = niet oppervlakkig en gekunsteld
De Liefde is niet opgeblazen =  doet zich niet groter voor 
De Liefde handelt niet ongeschiktelijk = positief en tot opbouw van de ander
De Liefde zoekt zich zelf niet = zoekt geen zelfverheerlijking, maar 

zoekt het geluk en welzijn van de 
ander

De Liefde wordt niet verbitterd = niet geërgerd of geïrriteerd
De Liefde denkt geen kwaad =  denkt niet vanuit het negatieve, en 

zij rekent het kwade ook niet aan
De Liefde verblijdt zich niet in =  Schept geen vreugde in 
de ongerechtigheid  ongeloof en ontrouw
De Liefde verblijdt zich in de Waarheid =  verblijdt zich in het Woord van God
De Liefde bedekt alle dingen = vergeeft en verdraagt alles
De Liefde gelooft alle dingen = vertrouwt alles en is trouw in alles
De Liefde hoopt alle dingen = ziet naar de toekomst en graaft niet 

in het verleden
De Liefde verdraagt alle dingen = de draagkracht van Liefde is overwel-

digend
En de climax is te vinden in het 13e vers:

De Liefde vergaat nimmermeer = zal nooit uitvallen,
  vervallen of eindigen

Efeze 2:46:
Maar God, die rijk is in barmhartigheid door Zijn Grote Liefde, waarmede Hij 
ons liefgehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons le-
vend gemaakt met Christus; En alleen uit genade, en dus uit een onverdiende 
gunst, zijt gij zalig geworden. En Hij heeft ons mede opgewekt, en heeft ons 
mede gezet in den hemel in Christus Jezus.
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1 Johannes 4:8b-10:
God is Liefde. 
En hierin is de Liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn Eniggeboren 
Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is 
de Liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, 
en Zijn Zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonden. 

En ook onze verbondenheid en gemeenschap op aards niveau, zoals die er is 
tussen man en vrouw, is alleen blijvend, wanneer wij in de praktijk van ons leven, 
in verbondenheid, en in gemeenschap leven met de HEERE Jezus Christus, Die 
1 is, en Die Liefde is, en Die ons Leven is.
Want alleen in Hem kunnen we elkander dragen en verdragen en vergeven, 
zoals Christus ons draagt en vergeven heeft. En kunnen wij elkander liefhebben, 
omdat de Liefde Gods in onze harten is uitgestort.

Johannes 13:1 e.v.:
En de Liefde Gods, heeft naar het voorbeeld van de HEERE Jezus Christus, dan 
ook een praktische uitwerking in onze dienst aan elkander.
Namelijk we zouden ongevraagd elkander de zonden vergeven en niet meer 
toerekenen.

Nog enkele opvallende dingen in verband met het getal 13:
Izaäk =  �00.8.�0.90 =  �08 =  �6 x ��
Jacob =  �.�00.70.�0 =    8� =  �� x ��
Jozef =  80.60.6.�0 =  �56 =  �� x ��
Adonai =  �0.50.�.� =    65 =    5 x ��
Jehovah  = 5.6.5.�0 =    �6 =    � x ��

Je zou kunnen zeggen:
In hun leven stond de Liefde voor het Woord van God centraal.
En daarmee ook de noodzaak voor de omwenteling, namelijk hun weder-
geboorte. Denk daarbij aan Ismaël!
Ismaël, als type van het natuurlijke volk Israël, moest op ��-jarige leeftijd 
besneden worden, opdat Izaäk, het ware Zaad van Abraham, danwel het Leven 
van Christus, geopenbaard zou kunnen worden.
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Maar denk daarbij vooral aan de HEERE Jezus:
In de laatste rij van �� geslachten is de HEERE Jezus de ��e.
(Mattheüs 1:16 en 17)

Na ��, in Zijn ��e levensjaar, is de HEERE Jezus te vinden in de dingen van Zijn 
hemelse Vader. Bij ��, in Zijn ��e levensjaar, vindt er een omwenteling plaats.

Tot slot wil ik afsluiten met deze bede, waarin het getal 130, 13, 1 verenigd zijn:

2 Korinthe 13:13:
De genade van den HEERE Jezus Christus,
en de liefde van God,
en de gemeenschap des Heiligen Geestes,
zij met u allen. 

Amen.


