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The Strength of Three 
Learn Biblical Hebrew Online 
 
A Perfectly Balanced Hebrew Word 
Three is one of the most sacred numbers in the 
Bible. To understand its power, we need to examine 
it in the original Hebrew. The Hebrew word for 
“three” is shalosh which is written like this: ׁש  .ָׁש
Notice how perfectly symmetrical this short word is. 
A pair of three-pronged Shins (ש) surrounding one 
tall Lammed (ל) .The word shalosh is a paradigm of 
steadiness and strength. 
 
Reinforcing the Middle 
Like the shape of the word shalosh, three creates 
balance in a turbulent world. This calls to mind the 
stories of the three patriarchs. We are told much 
about the lives of Abraham and his grandson Jacob, 
but comparatively little is known about the life of 
the middle patriarch, Isaac. It is the power of three 
which reinforces Isaac as a balancing point and 
allows him to stand strong alongside his father and 
son. 
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De Kracht van Drie 
Leer Bijbels Hebreeuws Online 
 
Een perfect uitgebalanceerd Hebreeuws woord 
Drie is een van de meest heilige getallen in de Bijbel. Om 
de kracht ervan te begrijpen, moeten we het in het 
oorspronkelijke Hebreeuws bekijken. Het Hebreeuwse 
woord voor "drie" is shalosh, dat als volgt wordt 
geschreven: ׁש  Merk op hoe perfect symmetrisch dit .ָׁש
korte woord is. Een tweetal driepuntige Shins (ש) die één 
grote Lammed (ל) omringen. Het woord shalosh is een 
symbool van standvastigheid en kracht.  
 
Versterking van het Midden 
Net als de vorm van het woord shalosh, schept drie 
evenwicht in een turbulente wereld. Dit doet denken 
aan de verhalen van de drie patriarchen. Er wordt ons 
veel verteld over het leven van Abraham en zijn 
kleinzoon Jakob, maar er is betrekkelijk weinig bekend 
over het leven van de middelste aartsvader, Izaäk. Het 
is de kracht van drie die Izaäk versterkt als een 
evenwichtspunt en hem in staat stelt om sterk te 
staan naast zijn vader en zoon. 
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