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The Secret energy of 33 
Learn Biblical Hebrew online 
 

 The Number of Promise 
Many people know that Jesus was 33 years old at the 
time of his crucifixion. But did you know that 33 is 
actually a widespread sacred number in the Scriptures? 
Throughout the Bible, the number 33 appears again 
and again at the occasion of God’s most profound 
promises. But contrary to other sacred numbers, 33 is 
usually concealed. To find it, you need to search wisely. 
 
God’s Promises to the Forefathers 
The 33rd time Noah’s name is used in Scripture is 
when God makes a special covenant with him never 
to destroy the entire world again with a flood. 
(Genesis 9:12). The 33rd time Abraham’s name 
appears in the Bible is when Isaac, the child of 
promise, is born when he is hundred years old 
(Genesis 21:5). The 33rd time Jacob’s name is found 
is when he had a vision of a ladder reaching heaven 
(Genesis 28:12). 
 
Enliven your reading of the Bible 
The number 33 is essentially two threes. In Hebrew, 
three is represented by the letter gimel ג from the 
root gamal גמל meaning “to deal out to, to give.” The 
term gemilut hasidim - the practice of loving 
kindness toward others - comes from this root too. 
That is the essence guiding God's promise to Noah, 
Abraham and Jacob. Enroll in our live online courses to 
find out how knowing Hebrew can enliven your 
reading of the Bible! 
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De verborgen energie van 33 
Leer bijbels Hebreeuws online 
 
Het getal van de Belofte 
Veel mensen weten dat Jezus 33 jaar oud was ten tijde van 
zijn kruisiging. Maar wist u dat 33 in de Schrift eigenlijk een 
wijdverbreid heilig getal is? Door de hele Bijbel heen 
verschijnt het getal 33 steeds weer ter gelegenheid van 
Gods diepste beloften. Maar in tegenstelling tot andere 
heilige getallen is 33 meestal verborgen. Om daar achter te 
komen, moet je verstandig zoeken. 
 
Gods beloften aan de aartsvaders 
De 33ste keer dat de naam van Noach in de Schrift wordt 
gebruikt is wanneer God een speciaal verbond met hem sluit 
om nooit meer de hele wereld te vernietigen met een 
zondvloed. (Genesis 9:12). De 33ste keer dat Abraham's 
naam in de Bijbel verschijnt is wanneer Isaak, het kind van 
de belofte, wordt geboren; hij was toen honderd jaar oud 
(Genesis 21:5). De 33ste keer dat Jakob's naam wordt 
gevonden is wanneer hij een visioen had van een ladder die 
tot de hemel reikte (Genesis 28:12). 
 
Beleef uw lezen van de Bijbel 
Het getal 33 is in wezen twee drieën. In het Hebreeuws 
wordt drie vertegenwoordigd door de letter gimel ג van de 
wortel gamal גמל wat "uitdelen aan, geven aan" betekent. 
Ook de term gemilut hasidim - de praktijk van liefdevolle 
vriendelijkheid voor anderen - komt van deze wortel. Dat is 
de essentie die aan de basis ligt van Gods belofte aan Noach, 
Abraham en Jakob. Schrijf je in voor onze live online 
cursussen om erachter te komen hoe het kennen van 
Hebreeuws je lezen van de Bijbel kan verlevendigen! 
 
 

 


