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Seven - A miraculous number 
Learn Biblical Hebrew in our live courses 
 
Seven in the Bible 
What do the Sabbath, Joshua’s march around Jericho 
and the Jewish festival of Shavuot (Pentecost) have in 
common? They are all connected to the number seven 
(sheva). And it’s not just in these stories. In dozens of 
other Scriptural instances, the number seven plays a 
central role. In the Gospel of John, Jesus speaks of 
himself using the phrase “I am” seven times. What is so 
special about seven? 
 
A sacred numeral to swear by 
In ancient Israel, the number seven represented 
divine perfection. It was considered a powerful, 
unbreakable number because it could not be divided 
by common small numbers, which people used to 
count on a single hand. The word for seven in 
Hebrew - sheva שבע- is linked to shevua שבועה- an 
oath. When someone wanted to make a very strong 
promise, they would take an oath as though to say: 
“Let the divinely perfect number seven be my 
witness that I…”  
  
The power of reading Hebrew 
This month Jews around the world are celebrating 
Shavuot (שבועות), where the Israelites received the 
Torah, 7 weeks after their exodus from Egypt. The Bible 
is full of sevens. When you read the Bible in translation 
it is like holding a single candle. But reading the Bible in 
Hebrew, you possess a powerful seven branched 
Menorah (Ex. 25:37). 
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Zeven - Een wonderbaarlijk getal 
Leer bijbels Hebreeuws in onze livecursussen 
 
Zeven in de Bijbel 
Wat hebben de sabbat, Jozua's mars rond Jericho en het 
Joodse feest van Shavuot (Pinksteren) met elkaar 
gemeen? Ze zijn allemaal verbonden met het getal zeven 
(sheva). En het is niet alleen in deze verhalen. In tientallen 
andere Schriftuurlijke voorbeelden speelt het getal zeven 
een centrale rol. In het evangelie van Johannes spreekt 
Jezus zeven keer de zin "Ik ben". Wat is er zo speciaal aan 
zeven? 
 
Een heilig cijfer om bij te zweren 
In het oude Israël vertegenwoordigde het getal zeven 
goddelijke perfectie. Het werd als een krachtig, onbreek-
baar getal beschouwd omdat het niet kon worden gedeeld 
door gewone kleine cijfers, waar mensen altijd mee op één 
hand konden rekenen. Het woord voor zeven in het 
Hebreeuws - sheva שבע- is gekoppeld aan shevua שבועה- 
een eed. Wanneer iemand een zeer sterke belofte wilde 
doen, zouden ze de eed afleggen alsof ze zouden zeggen: 
"Laat het goddelijk volmaakte getal zeven mijn getuige zijn 
dat ik ..." 
 
De kracht om Hebreeuws te lezen 
Deze maand vieren Joden over de hele wereld Shavuot 
 waar de Israëlieten de Tora ontvingen, 7 weken ,(שבועות)
na hun uittocht uit Egypte. De Bijbel staat vol met zevens. 
Als je de Bijbel in vertaling leest, is het alsof je een enkele 
kaars vasthoudt. Maar als je de Bijbel in het Hebreeuws 
leest, bezit je een machtige zevenarmige Menorah 
(Exodus 25:37). 
 

 


