24b Het getal 12 in de Schrift
Het getal 12 duidt op volmaaktheid in besturen/regeren.
12 is opgebouwd uit 3x4 maar 3+4 is weer 7, nóg zo’n bijzonder getal van volheid.
In de veelvouden van twaalf, waar het getal 4 vaak ook bij betrokken is, is het thema: organisatie.
De helft van 12 is 6 en dit wijst vaak naar onderbreking van menselijk bestuur.

Tekens
•

•

De zon heest over de dag, de maan over de nacht en de sterren en dit doen ze door
stapsgewijs de 12 prominente sterrenbeelden in de Zodiac te doorlopen die het evangelie
voor deze wereld vertellen: Genesis 1:14-16 ´en ook de sterren..´
12 uren in een dag voor de mens om in het licht te wandelen: Johannes 11:9

Seizoenen
•
•

12 maanden vormen een regulier jaar: Genesis 1:14
De boom des levens in het nieuwe Jeruzalem draagt 12 vruchten, van maand tot maand:
Openbaring 22:2

Leiders
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 legioenen van engelen ter beschikking aan de Messias indien gewenst: Mattheüs 26:53
12 zonen van Jakob: Genesis 35:22b
6x12=72 oudsten op de berg Sinaï: Exodus 24:9
Tweekamp tussen 12 knechten van David en 12 officieren van Salomo: 2 Samuël 2:15;
Salomo stelde 12 opzichters aan: 1 Koningen 4:7
12 kleine profeten van Hosea tot Maleachi
12 discipelen van Jesjoea: o.a. Lucas 9:1
Op 12 tronen zullen de 12 discipelen richten over de 12 stammen: Mattheüs 19:28
12x2=24 oudsten in de hemel op 12x2=24 tronen: Openbaring 4:4

Generaties:
•
•

12 generaties van Seth tot Noach.
12 generaties van Sem tot Jakob en van Jakob tot David.

Voorziening:
•
•

12 bronnen in de woestijn voor Israël na het oversteken van de Schelfzee: Exodus 15:27
12 manden met voedsel over nadat Jesjoea de menigte heeft gevoed: Mattheüs 14:20

Offers:
•

Offers bij de inwijding van de Tabernakel: 12 runderen, 12 zilveren schotels, sprengbekkens,
en gouden schalen enz. Numeri 7:3,84,86,87

Getuigen:

•
•
•
•
•
•
•
•

12 gedenkstenen voor de 12 stammen bij de berg Sinaï: Exodus24:4
12 stenen in de borstplaat van de Hogepriester voor de 12 stammen: Exodus 28:21; 39:14
12 toonbroden in de tabernakel: Leviticus 24:5
12 verspieders gekozen om Kanaän te verkennen: Numeri 13:1-16
12.000 krijgers geselecteerd; toegerust voor de strijd: Numeri 31:5
Met 12 stenen uit de Jordaan gedragen door 12 mannen uit de 12 stammen werd een altaar
gebouwd op de andere oever; tevens 12 stenen tot teken in de rivier: Jozua 4:1-9
12 sterren op de kroon van de vrouw in de wildernis: Openbaring 12:1
144.000 = 12 x 12.000 getuigen voor de troon: Openbaring 14:1-5

Verzegeling
•
•

12 gedenkstenen voor de 12 stammen bij de verbondssluiting op de berg Sinaï: Exodus 24:4
12.000 uit de 12 stammen worden verzegeld: Openbaring 7:4-8

Onderwijs
•
•

Jesjoea was 12 jaar oud toen hij voor het eerst leerde in de tempel: Lukas 2:42
De 2 getuigen zullen 1260 dagen lang profeteren: Openbaring 11:3

Genezing
•
•

Jesjoea genas een vrouw die al 12 jaar ziek was: Markus 5:25
Jesjoea genas een 12 jarig meisje: Markus 5:42

Constructie
•
•
•
•
•

Het wasvat in de tempel van Salomo stond op 12 gegoten runderen: 1 Koningen 7:25;
Bij de troon van Salomo stonden 12 gouden leeuwen : 1 Koningen 10:20
In de toekomstige tempel, in Ezechiël beschreven, zal de vuurhaard van het altaar 12 el lang
zijn: Ezechiël 43:16
Het nieuwe Jeruzalem heeft 12 poorten en bij die poorten staan 12 engelen: Openbaring
21:12
De muur van het nieuwe Jeruzalem heeft 12 fundamenten met de 12 namen daarop van de
12 apostelen: Openbaring 21:14
Lengte, breedte en hoogte van het nieuwe Jeruzalem: 12duizend stadiën: Openbaring 21:16

