
NUMMERS, PATRONEN EN SYMBOLEN ZIJN ZEER BELANGRIJK — Ik heb er wat 
onderzoek naar gedaan, maar het meeste er van inclusief het gedeelte met de openba-
ring kwam rechtstreeks van de geest — Nr. “Een’’ is de gehele bron, zoals God de gehele 
bron is, dit is het symbool van eenheid. — Oneindig zoals God, geen nummer komt er 
voor uitgezonderd de 0, een cirkel spreekt van het oneindige, geen begin noch einde! 
Noem (Gen. 1:1) in den beginne. Openb. 1:11, 17 De eerste en de laatste, de bron van 
alles! De “geestelijke stralingen” des Heeren zijn in drie patronen werkzaam, en open-
baren 7 geestelijke uitingen. (Openb. 4:5) Hoewel de Geest in drie ambten werkzaam 
is, keert alles toch tot de Ene God terug! (Jes. 43:3, 10, 11) — “Zo spreekt de levende 
God!” Het getal “een” is het symbool van de Schepper. Jezus zei, “Hoor, O Israël, de 
Heere, onze God is een Heere!” (Mark. 12:29) 
DE VOLGENDE “TWEE’’ — Nr. twee impliceert verschillen en afscheiding. 
(Gen. 1:6) toont onderbreking of divisie! En God zeide, “Daar zij een uitspansel, 
en laat het de wateren van onder en boven scheidden.” (Lees vers 7) — Er zijn 
twee klassen mensen, zondaren beneden en heiligen boven! (Deut. 17:6) — Twee 
plaatsen, de hemel en de hel — “Terwijl twee het goede kan tonen, kan het ook 
het kwade tonen — “divisie!” Bij de witte troon zal er een scheiding plaatsvinden 
— Twee is het eerste getal dat gedeeld kan worden — Een persoon kan zich niet 
vermenigvuldigen, daar zijn twee personen of zaden voor nodig. “Eva werd van 
Adams zijde afgescheiden, en daardoor werden het er twee!” Maar God die een is, 
kan Zichzelf niet tot in verschillende Goden vermenigvuldigen! Maar Hij werkt 
in drie geestelijke attributen. En Hij kan Zijn geest toekennen, en de mens was 
instaat om zich naar Zijn beeld te vermenigvuldigen! Hij verleent Zijn geest als in 
de Zoon en alzo de Heilige Geest! — Gen. 1:21 toont dat elk ding of zaad zijn ei-
gen soort voortbrengt! Gods zaad brengt zijn eigen soort voort (de goede!) — NR. 
“DRIE” — Drie goddelijke perfectie — drie betekent geheel, compleet “het woord 
geopenbaard” — Er verschenen hier op een keer drie lichten over de Capstone! 
Drie, het getal van godheid, goddelijke perfectie! Er zijn drie tijdsfactoren; verle-
den, heden en toekomst! En “alle drie” keren terug tot in Gods tijd van “de Ene” 
eeuwige tijd, zonder eind! Zoals ook de tijd (drie-enig) Vader, Zoon, Heilige Geest 
gaan allemaal tot één bron terug! De opperste openbaring — “buiten Mij is er geen 
Verlosser!” (Jes 43:11 — Openb. 1:11) — En Zijn naam “Een’’ Zach. 14:9 — Op 
de derde avond van de eerste samenkomst opende of openbaarde God Zijn gees-
telijke voorhang voor de mensen en sprak rechtstreeks! Het gezicht in de bergen 
bestaat uit drie delen, die hier verenigd bij elkaar komen, maar vormen “Een” God-
heid hoofd – “Steen!’’ — Er waren er drie aan de kruizen (bij de kruisiging) “het 
Woord was in Jezus geopenbaard!” — “VIER” — Het getal van de wereld en een 
materialistisch nummer, maar het is ook een getal dat door God wordt gebruikt. 
De vier evangeliën (Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes) de laatste drie van hen 
bestaan elk uit vier letters (in het Engels)! Zij komen overeen met de vier evange-
liën dier(en) van Openb. 4:7 — Er zijn vier cherubs die over de schepping zongen 
(Openb. 4:6-11) — Er kwamen vier creatieve wezens uit het vuur tevoorschijn! 
(Ezech. 10:14) — Vers 8, en de vier dieren zongen heilig, heilig, heilig, hetwelk uit 
“vier’’ letters bestaat (holy)! Er zijn vier seizoenen en vier richtingen (het noorden, 
het zuiden, het oosten en het westen) In de Bijbel zijn er vier hoeken der aarde, en 
er zijn vier winden. Openb. 7:1 — De naam van Paulus bestaat uit vier letters (de 
boodschapper) (Paul) – De naam van Johannes de schrijver die Openbaring schreef 
en de 7 donderslagen boodschappen verzegelde bestaat uit vier letters (John). Mijn 
naam Neal, bestaat uit vier letters (openbaarder, schrijver) Vier is geassocieerd 
aan creatieve dingen! Vier is ook het getal van wereldcompleetheid! Daniël zag 
vier koninkrijken opkomen. De rivier vanuit Eden splitste zich tot vier hoofden 
in de aarde. (Gen. 2:10) en (Dan. 2:40). Er waren er vier tezamen op de berg der 
verheerlijking. (Luc. 9:28-29) 
“VIJF’’ is het getal van loskoping, verlossing. Jezus naam bestaat uit vijf letters! 
David nam vijf stenen op, de ene steen waardoor de reus Goliath gedood werd, 
was een type van Christus, de Hoofdsteen! I Sam. 17:40. En David was het in zijn 
slinger aan het rondwervelen “als een wiel’’ (de steen van vuur!) Ook had David 
zijn staf, stenen, een herderstas, een geschrift en zijn slinger. De heilige zalfolie 
bestond uit vijf delen. (Ex. 30:24) Er zouden vier koninkrijken op de aarde ver-
rijzen, het vijfde koninkrijk der verlossing is van God! (Dan. 2:40-44) — “ZES’’  
representeert het getal van de mens. Hij werd op de zesde dag geschapen! Er werd 
hem bevolen om zes dagen te werken en om een dag te rusten! God schiep de slang 
beest op de zesde dag! (Gen. 1:30, 31) De anti-christ zal zichzelf op een subtiele 
wijze, in de intense vorm van het getal 666 uiten. Hoewel er ook een insigne of een 
merkteken gezien zou kunnen worden! Zessen zijn met het kwade geassocieerd, laat 
mij een waarschuwing geven dat niet alles wat met een zes geassocieerd is kwaad 
is, door dat wel zo te doen zou dat het Woord van God onrecht aan doen! “God kan 
en gebruikt het getal zes, zoals wij dat dadelijk zullen zien!’’  — “ZEVEN” is het 
getal van perfectie en vervulling. Zevenvoudig verschijnt 7 keer in de Bijbel (Seven 
fold). In (Openb. 4:5) vermeld het zevenvoudige werk van de geest! Er zijn 7 ge-
meentetijdperken, 7 sterren, 7 gouden kandelaren, 7 zegels, 7 bazuinen, (7 donders 
en 7 vurige lampen voor de troon die zullen neerdalen en de bruid wegnemen!) 
“Er zijn 7 engelen die de gemeentetijdperken voltooien, maar de voornaamste, 
“de machtige regenboog kap engel (rainbow cap angel)’’ staat apart en overtreft 
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glans betreft in de zon boodschapper! (Openb. hoofdstuk 10) 7 gemeentetijdperken 
tonen de compleetheid van de menselijke systemen aan, het kaf met als hoogtepunt 
in Babylon! Wij zien Christus buiten de compleetheid van de 7 gemeentetijdperken 
staan! En dan begint het opnieuw bij nummer een, de Bruid er buiten met Hem, de 
Eeuwige “Ene”. Uiteindelijk zullen de 7 geesten tot de ene geest van de Almachti-
ge terugkeren! Want het waren deze 7 geesten die Zijn plan der eeuwen openbaren! 
Een ware profeet kunt u niet altijd door het getal 7 aanduiden, want hun namen 
bestaan niet altijd uit 7 letters. Lucifers naam bestaat uit 7 letters, en “hij imiteert’’ 
Christus! En de naam “Christus” bestaat uit zes letters (Christ) — Jezus uit 5 
letters — en Satan heeft 5 letters — (Hoewel het getal 666 het getal van de duivel 
is om God na te bootsen, is dat in dit geval het nummer dat Lucifer in een mens 
geïncarneerd zijnde aantoont!) Nu, God heeft 4 dieren met elk 6 vleugels die voor 
de troon staan! (Openb. 4:8) — In Gods Bijbel bevinden zich “66 boeken” en in 
Jesaja zijn er “66 hoofdstukken!’’ Zo zien we dat 6 soms op verschillende manieren 
werkt! Het getal 7 sluit de 7 gemeentetijdperken af, en dan is de Bruid de nummer 
“een” met Jezus, een verborgen perfectie. (Hier is wijsheid) Heer (Lord) (4) — Je-
zus (Jesus) (5) Christus (Christ) (6) letters, tel ze allemaal bij elkaar op (15 letters) 
tel daarna de een bij de 5 op en u verkrijgt opnieuw 6! En we weten dat God een 
nieuwe naam zal ontvangen (Openb. 3:12) en wij alzo! — Neal (4) — Vince (5) — 
Frisby (6) en u krijgt hetzelfde als het hierbovene! Dit is voor een profetische getal-
len vergelijking en niet om op enig andere wijze opgevat te worden. Ook kan Frisby 
met 7 letters gespeld worden door er (bie of bee) aan toe te voegen, maar door Zijn 
wijsheid heeft Hij het tot 6 letters ingekort. Ik heb altijd gevoeld dat het een teken 
was dat men zou proberen mijn oorspronkelijke roeping of positie te ontkennen of 
er van af te nemen. — De namen van vele Bijbelse profeten en schrijvers bestaan 
uit 4 en 6 letters. (Paul, John, enz.), Elijah en Elisha, Samuel, Haggai, Isaiah, 
Daniel en vele anderen namen bestaan uit 6 letters! Herinner u dus dat God ten 
opzichte van profeten bedieningen niet altijd 7 letters gebruikt!  
“ACHT’’ representeert en is definitief met nieuwe dingen gekoppeld. “Acht is het 
getal der opstanding” — De verheerlijking van Jezus vond na 8 dagen plaats! (Luc. 
9:28) (Openb. 8:1 “De stilte’’ duidt met betrekking tot Openb. 10:4 op de opstan-
ding en de opname van de heiligen. In de bediening van Elia voor zijn opname 
werden acht grote wonderen vermeld! Christus verrees op de eerst dag van de 
week, ook wel bekend als de 8ste dag! — “Er werden 8 zielen in de ark gered” — In 
verband met 8, wordt de bruid tot een nieuwe schepping (veranderd!) — “NEGEN” 
Het getal 9 draagt getuigenis van het oordeel. Negen is het laatste nummer voor 
10, en daarom is het finaliteit en oordeel! — “Abraham was 99 toen God tegen 
hem zei dat Sodom in toorn geoordeeld zou worden!” — Drie maal drie is 9, en 
9 openbaart ook het voorbestemde werk van de Heilige Geest! Er zijn 9 gaven en 
9 vruchten van de geest! (I Kor. 12:8-10 - Gal. 5:22) — Geloof en ontvang ze, en 
u bent gezegend, verwerp ze, en het oordeel volgt! Openb. 9 spreekt van oordeel! 
— “TIEN” completeert een serie! Na hoofdstuk 10 geeft Openbaring opnieuw een 
tweevoudige getuigenis ten opzichte van de dingen hierna!  — “U kunt de een aan 
de nul toevoegen en u bent weer terug bij een (begint opnieuw) — Openb. 10 toont 
een onderbreking met betrekking tot profetie, en daarna begint de Heere opnieuw, 
en openbaart weer dingen! Er zijn 10 beweegbare uiteinden van het lichaam; 10 
tenen, 10 vingers — 10 vingers die opgeheven zijn bevinden zich het hoogste en 10 
tenen lager. In hoofdstuk 10 waren Zijn voeten op de grond en zijn Zijn handen in 
de richting van de hemel! — Openb. 13 toont het beest in zijn volledige vorm; 10 
horens en 10 kronen. Het boek Openbaring toont dat na Christus, totdat de wereld 
tot een einde komt, er 10 speciale boodschappers zullen zijn geweest. (Openb. 1:20 
en de hoofdstukken 10 & 11) 
“ELF” is gekoppeld aan onvolkomenheid en ongehoorzaamheid — het kan met droefheid 
geassocieerd worden — “Jozef werd naar Egypte verkocht en liet Jakob met 11 zonen be-
droefd achter! Gen. 37:28-35” — Judas verraadde Christus, er bleven 11 discipelen over! 
De Eerste Wereldoorlog eindigde op het 11’de uur, op de 11’de dag van de 11’de maand 
van het jaar! “We hebben sindsdien meer rebellie dan ooit tevoren gehad!’’ Twee maal 11 is 
22, het aantal hoofdstukken in Openbaringen, daarna is de mens voor ongehoorzaamheid 
geoordeeld! — “TWAALF’’ goddelijke orde — Er waren 12 stammen — 12 sterrenbeelden 
(de Mazzaroth — Job 38:32) De zon heerst 12 uren (de dag) en de maan 12 uren (de 
nacht.) Er waren 12 richters van Israël! — 12 toont goddelijke heerschappij. — 12 of zijn 
vermenigvuldiging heeft met positie of heerschappij te maken! — De 12 apostelen zullen 
over de 12 stammen heerschappij voeren! — Openb. 12, het mannelijke kind zal met een 
ijzeren roede heerschappij voeren! — Er zijn 12 funderingen, 12 poorten, 12 paarlen, 12 
apostelen Openb. 21:21) — Het nieuwe Jeruzalem is 12.000 stadiën — Christus zal over 
alles heerschappij voeren! — “DERTIEN” rebellie en chaos — “De VS had 13 koloniën 
en rebelleerde tegen Engeland!’’ Het rebellerende beest verschijnt in hoofdstuk 13 — Het 
getal “dertien staat in verband met afvalligheid!” Judas rebelleerde en nog een discipel 
meer nam zijn plaats in, wat een totaal van 13 betrokkenen maakt!’’ 
“VEERTIEN” — Het getal 14 openbaart dat het aan de kant gezet is, (Opb. hfdst. 14) is 
met de verlosten geassocieerd. Ook is 2x7 14 “dubbele getuigenis.” Tel 1 bij 4 op en u hebt 
5 het getal van de vrijgekochte eerste vruchten.” — (Wellicht kunnen we hier later mee 
verder gaan) — Alle dingen behoeven niet met bepaalde getallen in verband te staan, God 
kan het overrulen! Maar wij weten dat vele gebeurtenissen in de Bijbel zeker aan exacte 
getallen geassocieerd zijn”. 
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