
Symboliekvan de Bijbelse kleuren
Algemeen:
* Kleur: Elk der bestanddelen waarin wit licht kan worden ontleed, alsook de mengingen daar-

van; in het dagelijks leven met inbegrip van nttart en wit.
* Hebreeuws:

1) ttfB (tzèba'): Ri. 5:30 (3 x; 'verscheidene verven'); = Ivriet; kleuren, verven: tzaaba'.

2) 'ï]! Cajin: oog, aatuíen,verf/verve): ll x Nu. ll:7,7; Spr.23:31; Eze.l:4,7,16,22,27;EzB.8:2;
Ez,e.l0:9; Dan. 10:6.

3) Veelvervig: DP Oas); Ge.37:3,23,32 (JozeD;2Sa. 13:18,19 (Thamar, prinses: koninklijk kleed).

Nederlands taalgebruik:
o'Iets in geuÍen en kleuren vertellen" (met alle bijzonderheden vertellen). *Dat geeft kleur aan
het leven" (eenweugdevoller leven). ooEen kleur krijgen" (blozen, schaamroodworden).

Kleurenpsychologie: Houdt zíchbezígmet de studie van de reacties van de mens op kleuren.

Ieder mens beschikt over kleurgevoel, dat steunt op de basiSpen van de kleuren:
licht (wit) en donker (zwart),
bloed (rood), vuur (oranje),
natuur (groen), zon (geel),
lucht en wolken (blauw en wit).

De wijze \ÀraaÍop men dat gemeenschaooelijk kleurgevoel persoonlí1jk verwerkt is de persoon-

lijke kleurgevoeligheid. Zo wordt:
geel de kleur van de geest, de macht
rood de kleur van het leven, de seksualiteit, de drift

oranje de kleur van de geest-drift, de vurigheid, de intimiteit

wit de kleur van de onschuld, de ongereptheid, de onbevlektheid

groen de klern van de prilheid, de rust, de veiligheid
blaudwit de klewencombinatie van de oneindigheid, de richting, het verkeer

Uit dergelijke associaties is de hele kleurensymboliek (di. de synbolische betekcnis die aan Heuren
toegekendwordt, biiv. groenvoor hoop, blauwvoor trouw) ontstaan.

Praktische kleurtoepassing: De mens drukt zich bewust of onbewust uit in zijn omgeving en

dus in de kleur ervan. Omgekeerd heeft de kleur invloed op de mens, is medebepalend voor

zijn gemoedsgesteldheid en welzijn.
Persoonlijke kleurtoepassing: aftrankelijk van persoonlijke voorkeur, bijv. bij de inrichting

van een woning.

Doelteffende kleurtoepassing (openbare gebouwen, verkeer, fabriek, werkplaats, station e.d.).

rood: gevÍulr, verbod
gÍoen: veiligheid
geel: oplettendheid
blaudwit: openbare mededelingen

Kleurenzien: Bij de mens zíjnnde lichtgevoelige laag achter het oog (het netvlies) alleen de

kegeltjes, die voomamelijk in het centrale deel voorkomen, in staat tot kleurenonderscheid, de

staa{es niet.


