b)
*
*

B2
a)

Negatief,
(Ri. t6:21; 2Kon 25:7);koperenboeien
Gevangenschap: koperenketenen
QSa.3:34;Klgl.3:7); lKon.4:13
(murenmet koperengrendelen);Ps. 107:16ftoperen deuren).
Stnjd (kracht):lSa. 17:5,6(wapemusting
vanGoliath);lSa. 17:38ftoperenhelm);2Sa.2l:16 (spies);lKon.
14:27(schilden);Ps. l8:35 (boog);Mi. 4:13 (klauwenvankoper;hoomvan lizer: kracht van Israëlt.o.v. de volkerenin de toekomst).Wereldrijk Dan 2:32,35,39,45:Beeld van Nebukadnezar:3'koninkrijk (vankoper): het
Griekserijk. Toekomst herstelvan het Griekserijk o.l.v. Babel. Strijdendtegenen vijandig aanGodsKoninkrijk. Dan.7:6 (luipaard: Griekenland);
Opb. 13:1,2(pardel).
Onbuigzaam, hard (ongelooÍ):Jes.48:4: OmdatIk wist, dat gij htrd zijt, en uw nek eenijzeren zenuwis, en
uw voorhooftl koper.
Afgoden: Dan 5:4,23;opb. 9:20.

Kenmerkenvan goud(goudgeel)
Positief:

*

Heerschappij: Ge. 4l:42 @geÍ verhoogdtot onderkoning:goudenketen aanzijn hals); Dan 5:29 (DaniË!:
beloondmet eengoudenketen aanzijn hals;3" heerser).2Ti. 2: I 2 (medeheersenmet Christus).
*
Koningschap: goudenkroon @st.8:15:Mordechaiverhoogd);Ps.2l:4; Opb. 14:14(Zoondesmensenop
eenwolk: goudenlroon). Est. 5:2 (goudenscepter);Ps.45:10 (Koningin in het {inste goudvan Ofir wedergeborenIsraël).Opb. 4:4 (24 ouderlingenmet 24 goudm bonen).
*
Priesterschap: TabernakeVTemnelHeilige: reukàfferaltaar,kandelaar,tafel der toonbroden;Heilige der
heiligen:ark desverbondsGIb. 9:a). HogepriesterAáron: goudenplaat: Ex. 39:30(de kroon der heiligheid);
Ena 5:14 + 6:5 (vatenvan Godshuis). 2Tí 2:20 (goudenvaten: vatenter ere); Opb. I :6 (koningenm priesters).
*
Eeuwigheid: goudenring (oneindig),goudenstad/staat(nieuweJenrzalem):Opb.2l:18,2|. Geel - beloÍe '
= Eeuwiglevende.
Geest-eeuwiglevenJob22:25 (deAlmachtigezalawovervloediggoudzijn);Almachtige
*
Verlossing: lPt. I : 18,19:niet door zilver of goudverlost ... nraardoor het dierbaarbloed van Christus,een
onbestaffe$kLam.
*
Beproefd alsgoud:Job 23:IO;Spr. 17:3;27:21;Za. L3:9;Mal. 3:3 (doorlouteren).IPí1:7: "Opdatde
beproevinguwsgeloofs,dieveel kastelijkeris danvan het goufl hetwelkvergaaten door hetvuur beproefd
wordt, bevondenworde te zijn tot lof, en eer,en heerlijkheid in de openbaringvan JezusChristus;"
*
\ilijsheid Gods: kostbaarder
dangoud:Job28:17+ Spr.8:19(vnrchtvan de)wiisheid.
goud).
Spr.3:14+ 8:10+ 16:16(dewijsheid:haaropbrengstis meerdanuitgegraven
*
yan
Wetenschap
God waardevollerdangoud:Spr.20:15.
*'Woord
Ps.119:72,127.
goud:Ps.19:11;
van Godbegeerlijkerdan

b)
*
*

C
a)

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

Safïraan (Hgl.4:la) (zo geelals saffiaan).Hebr.:tr!]f : karkom.
wordtverpoederd
totcwcumine,
datwordt
bevatgelesubstantie,
Geelwortel(Curcumalonga). Wortelstok
gebruiktom kerrieschotelste kleurenen te kruiden (specenj).Ook om Heding te verven.Bevat eengeurige,iets
gebruikt(darmregulerend,
pijnverzachtend).
bitter smakende,vluchtigeolie (= Geest!).Als geneesmiddel

b)

Saffiaanlaokus (Crocus sativus). Plantjemet eenbol, lila bloemenmet zesblaadjes,@19meeldraden.De
gelestempelsin de vorm van drie dunnebuisjesdienenals kleurstofvoor etenen drinken.Vroegerleverdede
plant beplant eenduurzamegeleverfstof(voor sluiers,schoenen,kleren),maaÍ wasook als geneeskrachtige
kend (kalmerend,tegenslapeloosherd,
ontspannendverlicht opgeblazengevoele.a.).Voor I kg saftaan zijn
150.000tot 200.000van die stempelsnodig. Perhectarekan ca.20kg saftaan perjaaÍ geoogstworden,duszeer
kostbaar.De kleurkrachtis zo groot dat ééndeeltjesaftaan in staatis om 200.000delenwaterte kleuren.

D

Job28:19(wijsheidGodr);Eze.28:13
Gele topaas:F;x.28:17 + 39:10(2" edelsteen
bontschildhogepriester);
(heerlijlfieiQ; Opb.2l:20 (9" fimdamentvan de muur van het nieuweJeruzalem(nieuweschepping).Schitterend
goudgeefsterkeglans,blinkend als eenzonnestraal;= de heerlijlfieid van Christus;vgl. Mal. 4:2;Ps.84:12.

