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Overeenkomst Bijbelse bedelingen en kleuren van de regenboog
Bedeling:
Bedeling van het individt/geweten (Adam)
Bedeling van het mensehjk bestuur (Noach)
Bedeling van de belofte (Abram)
Bedeling van de wet (Mozes)
Bedeling van de genade Gods/verborgenheid (pf. 3:2,9)
Bedelittg yan de volheid der tijden (Ef. 1:10)
Bedeling van het (geopenbaarde) Koninkrijk

Kleurl
rood
oranje
geel
gloen
blauw
indigo
violet

De l" bedeling begon bij Adam (betek€nis: rood) ' de l" kleur van de regenboog is rood ('adom).

De 5u kleur van de regelrboog is blauw @iibek hemelsblauw): 5" bedeling begon bij de opstanding van Christus
als Hoofd van de Gemeente. De 5" bedeling is de bedeling der genade Gods @f. 3:2), of de bedeling der veóor-
genheid @f. 3:9: grondtekst). De Gemeente is een volk voor de hemel, heeft een hemels burgerschap (Ef 1:3; Ef.
2:6; Fil. 3:20). Blauw is de Heur van de hemel.

De 7" kleur van de regenboog is violet samenstelling van rood en blauw. Rood = aarde (adamah: aardbodem) en
blauw = de hemel (hemelsblauw). De bedeling van het Koninlcrijk, waarin Christus volledig heerschappii heeft in
de hemel en op de aarde.

3'bedelins belofte (t.o. de wet Gal. 3:17,18,21): De belofte van het ZaadvanAbratnm (Christus: Gal. 3:16,19);
gelovigen in Christus: Gal.3:29 (van Christus zijn: Abrahams zaad,naar de beloftenis erfgename,lr).
Vernrlline van deze belofte: de belooftle Heilige Geest is (blijvend) gekomen door de opstanding van Christus
(op de 3" dag): Hd. 2:33 (Christus verhoogd); dh.7;38,39 (na de verheerldking van Jezus). De andere Trooster,

de Heilige Geest de Geest der waarheid is niemand anders dan Christtts.
Gal. 3:14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de

belofte des Geestes verlcijgen zouden door het seloof.

Geel:
fil$ : tzaahob;3 x: Lev. 13:30,32,36 (geelachtig haar bij schurftheid, melaatsheid); negatief.

< fill : tzailrab; I x: blinkend (koper, goud): Ena 8'-27 -

3" metaal: volgorde in waarde: goud zilver, koper: Ex. 352532 (hefoffer voor tabernakel); Nu. 3 I :22 (6 meta-
len); Dan. 2:32 (droom van Nebukadnezar (' Griekse rijk); Dan. 5:4; 2Kro. 2:7,14 (tempel); Mt' 10:9 (geld)'

Kenmerken van (geel)koper:

Positief.
Priesterschap: a) Tabernakel: haakjes (8x.26:ll; ' verbinding); voeten (voor pilaren:Ex.26:37; = vastiS-

heid), vaten (Joz.6:19).b) Tempel: lKon. 7:15 (rwee koperen pilaren); lKon. 7:16 (twee kapitelen van gegoten

koper); lKon.7:27,30 (10 koperen stellingen); 2Kro.4:9 (deuren).

Vezoening: Offers: koperen (braSdgtrer)altaet @x.27:13; Ex. 35:16; lKon. 8:64); Lev.4:26,31,35: (dank-

ofrer; + vergeving); Lev. 9:7 (brandoffer, zondoffer); Lev. 14:20 (brandoffer, spiisoffer). Verzoening: Ro. 5:10
en l1;2Kor.5:19-21; Hb.2:17. Yergeving: Hd. t0:43; Hd.26:18; Ro.3:25; Ef, l:7; KoL l:14; lJh 2:12.

Reiniging: Priesters wassen de handen en voeten in het koperen wasvat om te dienen (Ex. 30:18-21); lKon.

7:38. Reiniging: Jlt 13:10; Hd 15:9; Eí 5:26; Hb. 9:14; Hb. 10:22.

Lwenrverhogrng:Nu.21:9(dekoperenslang)-Jh.3:14(verhogingvandeZoondesmensen:Zlinvet'
heerlijking/opstanding uit de doden; niet Ziin lffuisiging (= vernedering: Fil- 2:8).
Jh. 6:40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegehilq die den Zoon aanschouwl en

(nl.) in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekil<en ten uitersten dage.
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