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Negatief,
Gevangenschap: koperenketenen (Ri. t6:21; 2Kon 25:7);koperenboeien QSa.3:34;Klgl. 3:7); lKon.4:13
(muren met koperen grendelen); Ps. 107:16 ftoperen deuren).
Stnjd (kracht): lSa. 17:5,6 (wapemusting van Goliath); lSa. 17:38 ftoperen helm);2Sa.2l:16 (spies); lKon.
14:27 (schilden); Ps. l8:35 (boog); Mi. 4:13 (klauwen van koper; hoom van lizer: kracht van Israël t.o.v. de vol-
keren in de toekomst). Wereldrijk Dan 2:32,35,39,45: Beeld van Nebukadnezar: 3'koninkrijk (van koper): het
Griekse rijk. Toekomst herstel van het Griekse rijk o.l.v. Babel. Strijdend tegen en vijandig aan Gods Konink-
rijk. Dan. 7:6 (luipaard: Griekenland); Opb. 13:1,2 (pardel).
Onbuigzaam, hard (ongelooÍ): Jes. 48:4: Omdat Ik wist, dat gij htrd zijt, en uw nek een ijzeren zenuw is, en
uw voorhooftl koper.
Afgoden: Dan 5:4,23; opb. 9:20.

B2 Kenmerken van goud (goudgeel)
a) Positief:
* Heerschappij: Ge. 4l:42 @geÍ verhoogd tot onderkoning: gouden keten aan zijn hals); Dan 5:29 (DaniË!:

beloond met een gouden keten aan zijn hals; 3" heerser). 2Ti. 2: I 2 (mede heersen met Christus).
* Koningschap: gouden kroon @st. 8:15: Mordechai verhoogd); Ps.2l:4; Opb. 14:14 (Zoon des mensen op

een wolk: gouden lroon). Est. 5:2 (gouden scepter); Ps. 45:10 (Koningin in het {inste goud van Ofir wederge-
boren Israël). Opb. 4:4 (24 ouderlingen met 24 goudm bonen).

* Priesterschap: TabernakeVTemnel Heilige: reukàfferaltaar, kandelaar, tafel der toonbroden; Heilige der
heiligen: ark des verbonds GIb. 9:a). Hogepriester Aáron: gouden plaat: Ex. 39:30 (de kroon der heiligheid);
Ena 5:14 + 6:5 (vaten van Gods huis). 2Tí 2 :20 (gouden vaten: vaten ter ere) ; Opb. I :6 (koningen m priesters) .

* Eeuwigheid: gouden ring (oneindig), gouden stad/staat (nieuwe Jenrzalem): Opb.2l:18,2|. Geel - beloÍe '
Geest -eeuwiglevenJob22:25 (deAlmachtigezalaw overvloediggoudzijn);Almachtige = Eeuwiglevende.

* Verlossing: lPt. I : 18, 19: niet door zilver of goud verlost ... nraar door het dierbaar bloed van Christus, een
onbestaffe$kLam.

* Beproefd als goud: Job 23:IO; Spr. 17:3; 27:21;Za. L3:9; Mal. 3:3 (doorlouteren).IPí 1:7: "Opdat de
beproeving uws geloofs, dieveel kastelijker is danvan het goufl hetwelkvergaat en door hetvuur beproefd
wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus;"

* \ilijsheid Gods: kostbaarder dan goud: Job28:17 + Spr. 8:19 (vnrcht van de) wiisheid.
Spr. 3:14 + 8:10 + 16:16 (de wijsheid: haar opbrengst is meer dan uitgegraven goud).

* Wetenschap yan God waardevoller dan goud: Spr. 20:15.
* 'Woord van Godbegeerl i jkerdan goud: Ps. 19:11; Ps. 119:72,127.

Negatief
Aardse r[jkdom najagen (goudkoorts); Opb. I 8: I 6.
Afgoden:8x.20:23;Dt.29:17;kalf; Ps. 115:4; Ps. 135:15; Jes.2:20. Dan.3:1,5,7 Oeeldaanbidden); Dan.5:23.

Safïraan (Hgl.4:la) (zo geel als saffiaan). Hebr.: tr!]f : karkom.
Geelwortel (Curcuma longa). Wortelstok bevat gele substantie, wordt verpoederd tot cwcumine, dat wordt
gebruikt om kerrieschotels te kleuren en te kruiden (specenj). Ook om Heding te verven. Bevat een geurige, iets
bitter smakende, vluchtige olie (= Geest!). Als geneesmiddel gebruikt (darmregulerend, pijnverzachtend).

b) Saffiaanlaokus (Crocus sativus). Plantje met een bol, lila bloemen met zes blaadjes, @19 meeldraden. De
gele stempels in de vorm van drie dunne buisjes dienen als kleurstofvoor eten en drinken. Vroeger leverde de
plant een duurzame gele verfstof(voor sluiers, schoenen, kleren), maaÍ was ook als geneeskrachtige plant be-
kend (kalmerend, tegen slapeloosherd, ontspannend verlicht opgeblazen gevoel e.a.). Voor I kg saftaan zijn
150.000 tot 200.000 van die stempels nodig. Per hectare kan ca.20kg saftaan per jaaÍ geoogst worden, dus zeer
kostbaar. De kleurkracht is zo groot dat één deeltje saftaan in staat is om 200.000 delen water te kleuren.

D Gele topaas:F;x.28:17 + 39:10 (2" edelsteen bontschild hogepriester); Job 28:19 (wijsheid Godr); Eze.28:13
(heerlijlfieiQ; Opb.2l:20 (9" fimdament van de muur van het nieuwe Jeruzalem (nieuwe schepping). Schitterend
goudgeef sterke glans, blinkend als een zonnestraal; = de heerlijlfieid van Christus; vgl. Mal. 4:2;Ps.84:12.
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