98. KLEUREN
in de Bijbel

1.

Wit (Linnen) = Reinheid, Zonder zonde

Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan
zal ik witter zijn dan sneeuw.
Psalm 51:9 HSV
Laat uw kleding te allen tijde wit zijn en laat op uw hoofd
geen olie ontbreken.
Prediker 9:8 HSV
Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de
HEERE . Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit
worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze
zullen worden als witte wol.
Jesaja 1:18 HSV

Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de
Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was
wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als
zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen
en de wielen ervan waren laaiend vuur.
Daniël 7:9 HSV
Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen
te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot
de tijd van het einde, want het wacht nog tot de
vastgestelde tijd.
Daniël 11:35 HSV

En na zes dagen nam Jezus Petrus en
Jakobus en Johannes met Zich mee en
bracht hen apart op een hoge berg, alleen
hen ; en Hij werd voor hun ogen van
gedaante veranderd.
En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit,
als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker
op aarde ze kan maken.
Markus 9:2-3 HSV

En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En
tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten
rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en
hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig
zou zijn geworden.
Openbaring 6:11 HSV
En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij:
Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en
waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet
het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de
grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden
gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het
bloed van het Lam.
Openbaring 7:13-14 HSV

2. Zwart = Dood, Rouw en Oordeel

Maar ik? Waren zij ziek, dan was een rouwgewaad
mijn kleding; ik kwelde mijzelf door te vasten, mijn
gebed kwam telkens terug in mijn binnenste. Alsof
het mijn vriend was, of mijn broeder, zo liep ik steeds
rond; ik ging gebukt, in het zwart gehuld, als iemand
die om zijn moeder treurt.
Psalm 35:13-14 HSV
Mijn wonden stinken, zij zijn vervuild vanwege mijn
dwaasheid. Ik ben krom geworden, ik ga zeer diep
gebukt; de hele dag ga ik in het zwart gehuld.
Psalm 38:6-7 HSV

Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en
maan worden in het zwart gehuld en de sterren
trekken hun licht in.
Joël 2:10 HSV
En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde
ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie,
een zwart paard, en hij die erop zat, had een
weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van
de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor
een penning en drie maten gerst voor een penning. En
breng de olie en de wijn geen schade toe.
Openbaring 6:5-6 HSV

3. Rood = Verzoening, Oordeel, Oorlog, Schaamte

Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de
volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met
Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het
bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die
op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.
Kolossenzen 1:19-20 HSV
Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de
HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen
wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn,
ze zullen worden als witte wol.
Jesaja 1:18 HSV

Laat beschaamd en te schande worden wie mij
naar het leven staan; laat terugwijken en rood van
schaamte worden wie kwaad tegen mij bedenken.
Psalm 35:4 HSV
En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan
hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede
van de aarde weg te nemen, en te maken dat men
elkaar zou afslachten. En hem werd een groot
zwaard gegeven.
Openbaring 6:4 HSV

4. Groen = Groeien, Natuur, Levend

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen,
zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort
vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was
zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas
naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun
zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was.
Genesis 1:11-12 HSV
In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen
fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE
waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.
Psalm 92:15-16 HSV

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens
vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die
bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen
bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt,
zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem
niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.
Jeremia 17:7-8 HSV
Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er
dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee
anderen weggeleid, misdadigers, om met Hem ter
dood gebracht te worden.
Lukas 23:31-32 HSV

5. Blauw (saffier) = Hemel, Gods geboden

Vervolgens klommen Mozes en Aäron naar boven, en ook Nadab en
Abihu met zeventig van de oudsten van Israël. En zij zagen de God
van Israël. Onder Zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo
helder als de hemel zelf.
Exodus 24:9-10 HSV
De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen
hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten
maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek
moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen. Die zal voor u aan
de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden
van de HEERE denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw
eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat;
opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor
uw God.
Numeri 15:37-40 HSV

6 Geel: grote waarde/rijkdom, ziekte

De HEER sprak een bevel uit, een menigte vrouwen zei het voort:
Koningen vluchten, hun legers vluchten, thuis verdelen de
vrouwen de buit en jullie slapen bij de schaapskooi!’ De vleugels
van de duif waren met zilver bedekt, haar slagpennen met
geelgroen goud: de Ontzagwekkende dreef koningen uiteen,
sneeuw viel neer op de Salmon.
Psalm 68:12-15 NBV
Wanneer er bij een man of vrouw een aangetaste plek is op het
hoofd of in de baard, en heeft de priester die aangetaste plek
bezien, en zie, ze ligt zichtbaar dieper dan de huid en er groeit
geelachtig dun haar op, dan moet de priester hem onrein
verklaren. Het is schurft, het is melaatsheid van het hoofd of van de
baard.
Leviticus 13:29-30 HSV

7. Oranje: Vurig, oordeel, hoop

Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden, het
mag niet uitgeblust worden.
Leviticus 6:13 HSV
Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle
hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels
worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de
HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal
overlaten.
Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der
gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;
en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.
Maleachi 4:1-2 HSV

8. Paars (Purper) = Koninklijk

Mordechai ging bij de koning weg in een blauwpurperen en wit
koninklijk gewaad, met een grote gouden kroon en een mantel
van ﬁjn linnen en roodpurper. En de stad Susan juichte en was
blij.
Esther 8:15 HSV
En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de
Chaldeeën en de toekomstvoorspellers moest laten
binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de
wijzen van Babel: Iedereen die dit schrift kan lezen en mij de
uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in
purper, met een gouden keten om zijn hals, en hij zal als derde
in het koninkrijk heersen.
Daniël 5:7 HSV

En de soldaten leidden Hem het paleis binnen, dat is het
gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen. En zij deden
Hem een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon
gevlochten hadden, zetten zij Hem die op en begonnen Hem te
begroeten: Gegroet, Koning van de Joden!
En zij sloegen op Zijn hoofd met een rietstok en bespuwden Hem en zij
vielen op de knieën en aanbaden Hem. En toen zij Hem bespot hadden,
trokken zij Hem de purperen mantel uit en trokken Hem Zijn eigen
kleren aan en leidden Hem naar buiten om Hem te kruisigen.
Markus 15:16-20 HSV
Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer ﬁjn
linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere
bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd
was, en die onder de zweren zat.
Lukas 16:19-20 HSV

9 Zilver = Verlossing, testen, reinigen

Want Ik had tegen hen gezegd: Als het goed is in uw ogen, geef
Mij Mijn loon; zo niet, laat het na. Toen hebben zij Mijn loon
afgewogen: dertig zilverstukken. Maar de HEERE zei tegen Mij:
Werp dat de pottenbakker toe – een mooie prijs waarop Ik door
hen geschat ben! Daarop nam Ik de dertig zilverstukken en wierp
ze in het huis van de HEERE de pottenbakker toe.
Zacharia 11:12-13 HSV
Toen ging een van de twaalf, die Judas Iskariot heette, naar de
overpriesters en zei: Wat wilt u mij geven, als ik Hem aan u
overlever? En zij kenden hem dertig zilverstukken toe. En van
toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om Hem over te
leveren.
Mattheüs 26:14-16 HSV

Een smeltkroes is er voor het zilver en een oven
voor het goud, maar de HEERE beproeft de harten.
Spreuken 17:3 HSV
Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie
zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als
vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers.
Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt:
Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als
goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een
graanoffer brengen in gerechtigheid.
Maleachi 3:2-3 HSV

10 Goud = Rijkdom, Gods heerlijkheid

Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo
binnenkwam, was zeshonderdzesenzestig talent
goud,
1 Koningen 10:14 HSV
Verder was al het drinkgerei van koning Salomo van
goud, en alle voorwerpen in het huis van het Woud
van de Libanon waren van bladgoud. Er was niets van
zilver. Dat werd in de dagen van Salomo als niets
geacht.
1 Koningen 10:21 HSV

Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte
tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei
verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die
van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door
het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer
en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
1 Petrus 1:6-7 HSV
Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het
vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed
bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt.
En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.
Openbaring 3:18 HSV
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