
WAAROM ISRAEL?

7. 6        YESHUA HAMASHIACH
in de 

GESLACHTSREGISTERS
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GEMATRIA
Wetenschap der Getallen

2

Hebreeuwse Getalswaarden
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ֶרץ ִהים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְואֵ ת ָהָאֽ ּבְ ֵראִׁשית ָּבָרא ֱא

BE  RESHIT  BARA  ELOHIM  ET  HASHAMAIM  WE  ET  HAARETZ

In het begin schiep God de hemelen en de aarde.

Genesis    1: 1
Johannes 1: 1‐5

ELOHA        = 1 god
ELOHAIEM = 2 goden
ELOHIEM    = 3 Goden in EEN:
de Drie‐voudige God 



Deuteronomium 6: 4-6

“….en je moet de Heere God liefhebben
met heel je hart, lichaam en ziel” 

Markus 12: 28-34
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ה ר ו ת

Openbaring 22: 16
Genesis    18: 10+13 
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2 Samuel 7:16
“Uw huis 

en uw koningschap 
zullen voor uw ogen

voor eeuwig vaststaan, 
uw troon 

zal voor eeuwig 
zeker zijn.”
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Judah= Perez

Abraham

Hezron

Jacob

Joseph

Ahaz Jotham
Jehoram Jehosaphat Asa

Abijah

= BoazSalmonNahshonAmminadabRam

Isaac

Eleazar
Eliud

AchimZadokAzor
Abiud

Shealtiel

Amon Manasseh

Jacob
Matthan

= JESUS

David

+ Tamar

+ Ruth+ Rahab

Eliakim

Hezekiah

= Obed 

= Rehoboam= Solomon
+ Naamah

+ Batsheba

Jesse

+ Mary

Zerubbabel

Uzziah

Geslachtsregister van Yeshua 
volgens Mattheus 1: 1-17

Jeremia 22: 24-30

Jehoiakim Jechoniah
Josiah

דוד
4 – 6 – 4 = 14



Jehoyachin / Jechoniah

Jeremia 22: 24‐30
“…Niemand van zijn nageslacht 
zal immers voorspoedig zijn,
zitten op de troon van David 
en weer heersen in Juda.”
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Judah= Perez

Abraham

Hezron

Jacob

= BoazSalmonNahshonAmminadabRam

Isaac

= JESUS

David

+ Tamar

+ Ruth+ Rahab

= Obed 
Jesse

+ Joseph

Levi

Levi Simeon Judah Joseph
JonamEliakimMeleaMennaMattathaNathan

Melki Addi Cosam Elmadam Er Joshua Eliezer Jorim Matthat

JodaJoananRhesaZerubabbelShealthielNeri

MaathMattathiasSemeinJosech

Nahum Esli Naggai

Melki Jannai Joseph Mattathias Amos

Heli
Matthat

Mary

Geslachtsregister van Yeshua 
volgens Lukas 3: 23-33
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1 miljard seconden geleden was het 1950
1 miljard minuten geleden liep Yeshua op aarde

1 miljard uren geleden waren we in het Stenen Tijdperk
1miljard dagen geleden was er alleen Elohiem
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72 woorden
vers 1 t/m 17

vers 1 t/m 11                                              vers 12 t/m 17
49 woorden = 7 zeven‐tallen = 266 letters = 38 zeven‐tallen

42 zelfstandige naamwoorden = 6 zeven‐tallen

35 eigennamen = 5 zeven‐tallen

28 mannelijke voorouders = 4 zeven‐tallen

1e 5 letters: van alfa tot epsilon = 21 woorden = 3  zeven‐tallen

2e 5 letters: van seta tot kappa = 14 woorden = 2 zeven‐tallen

Geslachtsregister van Yeshua door Mattheus
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Ivan Panin 1855 – 1942
Vader van de Bijbel‐numerieken
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T =ת

GENESIS

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
אלהים מרחפת על־פני המים והארץ היתה תהו ובהו וחשך על־פני תהום ורוח

ויאמר אלהים יהי אור ויהי־אור
וירא אלהים את־האור כי־טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך

ויקרא אלהים ׀ לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי־ערב ויהי־בקר יום אחד 
ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל־מקום אחד ותראה היבשה ויהי־כן׃
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בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
אלהים מרחפת על־פני המים והארץ היתה תהו ובהו וחשך על־פני תהום ורוח

ויאמר אלהים יהי אור ויהי־אור
וירא אלהים את־האור כי־טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך

ויקרא אלהים ׀ לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי־ערב ויהי־בקר יום אחד 
ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל־מקום אחד ותראה היבשה ויהי־כן׃

ות = TO

GENESIS
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בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
אלהים מרחפת על־פני המים והארץ היתה תהו ובהו וחשך על־פני תהום ורוח

ויאמר אלהים יהי אור ויהי־אור
וירא אלהים את־האור כי־טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך

ויקרא אלהים ׀ לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי־ערב ויהי־בקר יום אחד 
ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל־מקום אחד ותראה היבשה ויהי־כן׃

רות = TOR

GENESIS
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בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
אלהים מרחפת על־פני המים והארץ היתה תהו ובהו וחשך על־פני תהום ורוח

ויאמר אלהים יהי אור ויהי־אור
וירא אלהים את־האור כי־טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך

ויקרא אלהים ׀ לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי־ערב ויהי־בקר יום אחד 
ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל־מקום אחד ותראה היבשה ויהי־כן׃

הרות = TORH

GENESIS



EXODUS

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו
ראובן שמעון לוי ויהודה

יששכר זבולן ובנימן
דן ונפתלי גד ואשר

ויהי כל־נפש יצאי ירך־יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים
וימת יוסף וכל־אחיו וכל הדור ההוא

ת = T
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EXODUS

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו
ראובן שמעון לוי ויהודה

יששכר זבולן ובנימן
דן ונפתלי גד ואשר

ויהי כל־נפש יצאי ירך־יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים
וימת יוסף וכל־אחיו וכל הדור ההוא

ות = TO
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EXODUS

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו
ראובן שמעון לוי ויהודה

יששכר זבולן ובנימן
דן ונפתלי גד ואשר

ויהי כל־נפש יצאי ירך־יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים
וימת יוסף וכל־אחיו וכל הדור ההוא

רות = TOR
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EXODUS

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו
ראובן שמעון לוי ויהודה

יששכר זבולן ובנימן
דן ונפתלי גד ואשר

ויהי כל־נפש יצאי ירך־יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים
וימת יוסף וכל־אחיו וכל הדור ההוא

הרות = TORH
24



LEVITICUS ?
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NUMERI

וידבר יהוה אל־משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם  
מארץ מצרים לאמר

שאו את־ראש כל־עדת בני־ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל־זכר  
לגלגלתם

מבן עשרים שנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן
ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית־אבתיו הוא

ה = H

ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן־שדיאור
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וידבר יהוה אל־משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם  
מארץ מצרים לאמר

שאו את־ראש כל־עדת בני־ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל־זכר  
לגלגלתם

מבן עשרים שנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן
ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית־אבתיו הוא

רה = HR

ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן־שדיאור
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NUMERI



וידבר יהוה אל־משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם  
מארץ מצרים לאמר

שאו את־ראש כל־עדת בני־ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל־זכר  
לגלגלתם

מבן עשרים שנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן
ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית־אבתיו הוא

ורה = ORH

ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן־שדיאור
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NUMERI



וידבר יהוה אל־משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם  
מארץ מצרים לאמר

שאו את־ראש כל־עדת בני־ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל־זכר  
לגלגלתם

מבן עשרים שנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן
ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית־אבתיו הוא

תורה = HROT

ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן־שדיאור
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NUMERI



DEUTERONOMIUM

וידבר יהוה אל־משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם  
מארץ מצרים לאמר

שאו את־ראש כל־עדת בני־ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל־זכר  
לגלגלתם

מבן עשרים שנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן
ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית־אבתיו הוא

תורה = HROT

ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן־שדיאור
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TORAH
49 (72 ) LETTER REEKS:

GENESIS               TORH
EXODUS               TORH
LEVITICUS ?
NUMERI HROT
DEUTERONOMIUM HROT
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LEVITICUS
INTERVAL  VAN  7

ויקרא אל־משה וידבר יהוה אליו  
מועד לאמר מאהל

י = Y
32



LEVITICUS
INTERVAL  VAN  7

ויקרא אל־משה וידבר יהוה אליו  
מועד לאמר מאהל

ה י = YH
33



LEVITICUS
INTERVAL  VAN  7

ויקרא אל־משה וידבר יהוה אליו  
מועד לאמר מאהל

ו ה י = YHW
34



LEVITICUS
INTERVAL  VAN  7

ויקרא אל־משה וידבר יהוה אליו  
מועד לאמר מאהל

ה ו ה י = YHWH
35



GENESIS         EXODUS       LEVITICUS     NUMERI DEUTERONOMIUM
YHWH

TORH ת ורה TORH  ה  HROT תורה ר ו ת HROT   ה ר ו ת

יהוה
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Romeinen 9: 4‐5
Voor hen geldt: 

‐ de aanneming tot kinderen 
‐ en de heerlijkheid 
‐ en de verbonden 
‐ en de wetgeving 
‐ en de eredienst 
‐ en de beloften.
‐ Tot hen behoren de vaderen, 
‐ en uit hen is, wat het vlees betreft, 

de Christus voortgekomen, 
Die God is, boven alles, 
te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!
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MATTHEUS              28: 19
HANDELINGEN          1: 8
DEUTERONOMIUM  7: 7‐8
ROMEINEN                9: 2‐5

11: 23‐14
:28

DE GROTE OPDRACHT



Ruth 1: 16‐17
Want waar u heen gaat, 

zal ik ook gaan, 
en waar u overnacht, 
zal ik overnachten. 
Uw volk is mijn volk 
en uw God mijn God.

Waar u sterft, 
zal ik sterven, 

en daar zal ik begraven worden. 
De HEERE mag zó en nog veel erger doen:

voorzeker, 
alleen de dood zal scheiding maken 

tussen mij en u. 39


