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God houdt van kleuren 

Betekenis van kleuren  

Aan kleuren kan een betekenis verbonden worden. In dit artikel wordt een 

opsomming gegeven van de betekenissen van verschillende kleuren. Hierbij kan je in 

gedachten houden dat verschillende kleuren voor verschillende personen een andere 

betekenis kunnen hebben. Dit artikel is een uittreksel uit het boek “God houdt van 

kleuren” door Immanuel Livestro. In het artikel "Vlaggen en aanbidding" kan je meer 

lezen over het gebruiken van vlaggen, banieren en vaandels in de eredienst.  

Kleuren en hun betekenis vanuit Gods Woord 

 Rood staat voor: 
- Vergeving en reiniging van zonde 
- Genezing (bevrijding) 
- Bescherming 
- Gods Liefde 

- Vrede (met God = geestelijk) 
- Majesteit 
- Gods beloften 
- Overwinning 

 (Tekstgedeelte: Lev. 4:1-8 / Lev. 17:10-11 / Jes. 53:4-5 / Ex. 12:7, 13 & 23/ Joh. 
3:16 / Openb. 12:11 / Zach 1:8 / Openb. 19) 

  Groen staat voor: 
- Leven 
- Herstel - vernieuwing 
- Hoop 

- Genezing (lichamelijk/genezing & innerlijk 
genezing/bevrijding) 
- Hosanna – Genade 

 (Tekstgedeelte: Jer. 17:7/8, Dan 4:15,23 / Jes. 37:27 / Jes. 66:14 / Gen. 1:11 / 
Deutr. 32:2, II Sam. 23:4 / Openb. 22: 12 / Ez. 47:6-12 / Gen. 2:9-22 / Mat. 21:9, Mar. 
11:8 / Joh. 12.13) 

  Wit staat voor: 
- Reiniging & Heiliging 
- Gods als de alwetende raadgever 
- Vrede (door overgave/aardse vrede) 

- Brood (Geestelijk & Natuurlijk) 
- Het Lichaam van Christus – De 
bruid!) 

Tekstgedeelte: Jes. 1:18 / Psalm 51:9 / Dan. 7:9 / Openb. 1:14/ Openb. 20:11 / Jes, 
9:5-6 / Ex. 16:31 / Zach. 1:8 / Joh. 6:35 / Rom 12:5 / Ef. 5:27) 
  

 Geel staat voor: 
- Vreugde/Blijdschap 
- Jezus als het licht der wereld (louter 
goedheid, gerechtigheid, waarheid) 
- Gods Woord 

- Ontmaskering 
- Roeping 
- Wapen in de geestelijke strijd 

 Tekstgedeelte: Joh 5:35 / Ps 34:6 / Jes 60:5 / Dan. 12:3 / Openb. 21:22-26 / Psalm 
84:12 / Openb. 1:16 / Micha 7:8,9 / Joh. 1:1-11 / Joh. 3:20,21 / Psalm 89:16, 
Psalmen 119: 105 & 130 / Jes. 2:5 / Hooglied 6:10 / Jes. 49:6 / Matt. 5:14-16 / Matt. 
13:43 / Rom. 13:12 / Ef. 5:8,9 

http://www.risefree.nl/artikelen/8-vlaggen-en-aanbidding
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 Paars/Purper staat voor: 
- Jezus offer (onze redding) (zijn lijden – offer) 
- Macht & Autoriteit 
- Overwinning (Koningschap) 
 Tekstgedeelte: Ex. 28:28 & 33 / Ex 26:31 / Ex 26:36 / Ex. 27 : 16 / Joh. 10 :9 / 
Hooglied 3 :10 / Es. 8 :15 / Dan. 5:7,16,29) 

  Blauw staat voor: 
- De strijd in de hemelse gewesten 
- De Heilige Geest 
- Kracht (geestelijke) 
 Tekstgedeelte: Op. 9:17 / Joh. 7:38 / Ez. 47 / Op. 22 / Hooglied 4:15 / 2 Tim. 1:7 / Ef. 
3:16 / Luc. 21:49 / Hand 1:8 / Ef. 4:30 / Rom. 8:11 / I Kor. 12 / I Kor. 12:3) 

 Goud staat voor: 
- Gods aanwezigheid 
- Gods voorziening 
- Loutering/zuivering 
- Wijst op het komende – Het nieuwe Jeruzalem 
- Voorbede – lofprijzing 
 Tekstgedeelte: Openb. 4:3 / Openb. 21:18 / Ex. 37:6 / Gen. 13:2 ,24,35 / Job 23:10 / 
Spr. 8:19 / Psalm 19:10,11 / Psalm 22:4 / Openb. 5:8 8:3,4 /  

  Zilver staat voor: 
- Gods voorziening (financieel) 
- Loutering /zuivering 
- Verlossing 

- Onze gaven aan Hem 
- Zijn gaven aan ons (talenten) 

 Tekstgedeelte: Ps 12:7 / Ps 66:10 / Jes. 1:22 / Jes. 48:10 / Gen. 23:15,16 / Ex. 
12:35 / Hag 2:9 / Mat. 25:14-30 

  Koper/Brons staat voor: 
- Kracht (lichamelijk) 
- Verootmoediging 
- Bekering 

- Reiniging 
- Vergeving 

 Tekstgedeelte: Job 40:18 / Ex. 27:19 / I Kon. 4:13 / I Kon. 14:27 / II Kron. 33:11 / 
Deutr. 33:25, Dan. 2:32 / Dan. 7:19 / Ex. 30:18 / Ef. 5:26 / Ex. 38:1-7 
 
 
 

Regenboog 
Verbondsteken 

Gods trouw 
Gods zorg en beloften voor ons 

In Gods nabijheid 
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De kleuren van Christus kruisketting 
 
Om de kinderen iets zichtbaars mee te geven waardoor zij makkelijk de 
boodschap van Gods liefde kunnen onthouden en delen met anderen. 
Betekenis van de kleuren: 
 
Zwart: zonden. Alle verkeerde dingen die tussen ons en God inkomen 
 
Rood: Het bloed van Jezus. Doordat Hij voor ons is gestorven mogen wij weer 
dicht bij God komen. 
 

: Als wij spijt hebben van de verkeerde dingen en God vragen om ons te 
vergeven dan doet Hij dat en wij worden weer schoon van binnen. 
 
Blauw: is de kleur van de Heilige Geest. Als wij een keuze maken om Jezus te 
volgen dan komt de Heilige Geest in ons wonen. Hij geeft ons kracht en helpt ons 
te leven zoals God dat wil. 
 
Groen: Groen staat voor nieuw leven en groei./ Als wij elke dag tijd nemen om te 
bidden dan zal ons geloof groeien en zullen wij meer op Jezus gaan lijken. 
 
Goud: eeuwig leven. Johannes 3:16. God houdt zoveel van ons dat Hij wil dat wij 
voor altijd bij Hem zullen wonen. Als wij dood gaan – dan gaan wij naar de hemel 
om bij God te wonen voor altijd. 
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Kleuren en symbolen 
 
Elke kleur spreekt zijn eigen taal en boodschap. In het Woord wordt dit prachtig 
geïllustreerd. Bepaalde kleuren zullen je meer aanspreken dan andere, omdat het te 
maken heeft met het werk wat de HEER in je hart aan het doen is, met je visie, met 
je zalving. Aanbidders grijpen vaak naar wit, goud en paars, terwijl lofprijzers graag 
rood, geel, blauw en groen gebruiken. Vaak ook onderling gecombineerd. 
 
God is de Grote Creator. Hij creëerde de schepping met een grote verscheidenheid 
aan kleuren en vormen. Als je naar de natuur kijkt, moet je er haast wel van overtuigd 
raken dat dit niet zomaar kan ontstaan. Elke bloem is weer tot in de details uitgewerkt 
en als je de regenboog aan de hemel ziet staan, lijkt het wel of de grote Schilder een 
enorme penseelstreek over het doek van de wereld heeft aangebracht. 
 
God spreekt tot ons door deze dingen. De regenboog was een teken van Zijn 
verbond. Als je naar de tabernakel in de woestijn kijkt, heeft iedere kleur en vorm een 
diepere betekenis en zo spreekt God ook vandaag nog tot ons door middel van 
kleuren. 
 
Rood: Jezus de Redder 
Rood verwijst naar het kostbare bloed van Jezus, dat Hij aan het kruis vergoten heeft 
om ons te redden: 
"God bewees Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, 
voor ons gestorven is...door Zijn bloed gerechtvaardigd...zullen wij behouden worden 
van de toorn."(Rom. 5:8 en 9) 
Vergeving en Reiniging van zonde  
Genezing (bevrijding)  
Bescherming  
Gods liefde  

Vrede (met God = Geestelijk)  
Majesteit  
Gods beloften  
Overwinning  

 
Groen: Jezus de Levendmakende Heer 
Groen is het symbool van het leven. Denk maar eens aan de natuur. Ieder jaar als 
het voorjaar aanbreekt lopen alle bomen en struiken weer uit en nieuw leven wordt 
weer zichtbaar. 
"Gezegend de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is, hij zal zijn 
als een boom aan water geplant, die zijn wortels uitslaat, en het niet merkt, als er 
hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en 
niet nalaat vrucht te dragen." 
Nieuw Leven  
Herstel - Vernieuwing  
Hoop  
Genezing (Innerlijk en lichamelijk - 
Bevrijding)  

Hosanna - Genade  
Vruchtbaarheid  
Belofte  

 
Wit: Jezus de Mens 
Hij is aan de mensen gelijk geworden. Hij heeft onder ons geleefd en heeft de 
gestalte van een dienstknecht aangenomen (Fill. 2:5-7). Hij is op dezelfde manier als 
wij verzocht geweest, maar zonder te zondigen (Hebr. 4:15) Wit is de kleur van 
Heiliging en Reiniging. 
"Al waren je zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Bruid  
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Geel: Jezus de Bron van Vreugde 
Geel doet ons denken aan de zon. De Bijbel vertelt ons dat God zelf is als een zon 
en schild (Ps. 84) en dat wij, de rechtvaardigen, zullen stralen als de zon in het huis 
van onze Vader (Matth. 13:43) Geel is een vrolijke kleur, expressief en krachtig, 
zoals de zon met haar krachtige stralen licht en blijdschap brengt in mensenharten. 
Geel is een prachtige kleur om te gebruiken tijdens de lofprijzing, want krachtige 
lofprijzing haalt muren neer, doorbreekt de duisternis en baant de weg naar God, 
zodat we Hem kunnen ontmoeten in al Zijn kracht. 
"Want vanwaar de zon opgaat, tot waar zij onder gaat staat Mijn naam bij alle volken 
in aanzien, overal brengt men Mij reukoffers en reine offergaven" (Maleacht 1:11) 
Vreugde - Blijdschap - Kracht  
Jezus als het Licht der wereld 
(Louter Goedheid, Gerechtigheid, 
Waarheid)  
Gods Woord  

Ontmaskering  
Roeping  
Wapen in de geestelijke strijd  
Lofprijzing  

 
Paars/Purper: Jezus, Koning en Hogepriester 
Purper was in Jezus' tijd zo'n kostbare kleur, dat alleen koningen het zich konden 
veroorloven hun koningsmantels hiervan te laten maken. De kleurstof werd nl. 
gewonnen door de zeldzame purperslakjes, die alleen in de Fenicische zee 
voorkwamen. Nadat Jezus Zich vernederd heeft tot  de dood, heeft God Hem 
uitermate verhoogd en Hem alle macht gegeven in de hemel en op aarde (Jes.53:12, 
Fill. 2:9). Hij is de Majesteit en Hij zal terugkomen op de wolken, zoals Johannes dit 
in een visioen zag: 
"Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven de naam: Koning der Koningen en 
Heer der Heren." (Opb.19:11,16) 
Jezus offer (onze redding) (Zijn lijden - 
Offer)  
Macht & Autoriteit  

Overwinning (Koningschap)  
Priesterschap  
Dienstbaarheid  

 
Blauw: Jezus de Zoon van God 
Blauw staat voor het Hemelse, de strijd in de hemelse gewesten. Blauw is ook de 
kleur van water, water is het symbool in de Bijbel voor de Heilige Geest. 
De strijd in de hemelse gewesten  
De Heilige Geest  
Kracht (Geestelijk)  
 
Goud: Jezus, de Bron van alles 
In het Allerheiligste was alles van goud, van de ark met de cherubs en het 
verzoendeksel, tot en met de muren, het plafond, alles. Ook het reukofferaltaar, de 
kandelaar en de tafel met de toonbroden die zich in het Heilige bevonden, waren van 
goud. Goud is puur en zuiver. Een echte staat goud glanst, zoals God zelf omgeven 
is met schittering en lichtstralen. Iedereen, die God wil ontmoeten, moet zich daarom 
reinigen, zoals goud in de smeltoven tot zeven keer toe wordt verhit, vóórdat alle 
onreinheid daaruit verdwenen is. 
"Ik zal hen louteren, zoals men goud loutert..." 
Gods aanwezigheid  
Gods voorziening  
Loutering - Zuivering  

Wijst op het komende, het nieuwe 
Jeruzalem  
Voorbede  
Lofprijzing  
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Zilver: Jezus onze Verlosser 
Gods voorziening (financieel)  
Loutering - Zuivering  
Verlossing  

Onze gaven aan Hem  
Zijn gaven aan ons (talenten)  

 
Koper/Brons: Jezus onze Kracht 
Het wasvat en het brandofferaltaar in de voorhof van de tabernakel waren beide van 
koper. Dit was de plaats waar de priesters offers brachten om boete te doen, en om 
zich te wassen en te reinigen, waarna ze nieuwe linnen klederen aandeden. In Opb. 
1:15 zien we Jezus met voeten als koperbrons, wanneer Hij komt als Rechter. 
Kracht (lichamelijk)  
Verootmoediging  
Bekering  

Reiniging  
Vergeving  
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Ook kleuren hebben een betekenis. Kijk maar in de natuur wat een prachtig palet 
van kleuren er bestaan. God is een Kunstenaar. Als inspiratiebron voor de betekenis 
van de kleuren heb ik het boekje "God houdt van kleuren" gebruikt. 
 

 
Wit is de kleur van Reinheid en Heiligheid. 
Wit staat ook voor het brood zowel lichamelijk als geestelijk. 
Wit staat ook voor de Bruid, de gemeente van Christus. 
 
Rood 
Rood staat voor het bloed van Jezus en daarmee voor vergeving en reiniging. 
Rood staat ook voor bescherming. Kijk maar in Exodus 12:7,13 en 23 
Rood staat ook voor de liefde, het offerbloed van Jezus laat de liefde van God voor 
jou zien. 
 
Blauw 
Blauw is de kleur van het water en water staat symbool voor de Heilige Geest. 
In Openbaringen 9:17 staat dat de hemelse legers waren bekleed met blauwe 
harnassen. Blauw staat ook symbool voor de strijd in de hemelse gewesten. 
 
Groen 
Groen staat symbool voor nieuw leven zoals ook ieder jaar bomen en planten in de 
natuur nieuw leven vertonen. 
Groen staat ook voor Genezing en Bevrijding. In Openbaring gaat het over de Boom 
des levens en de bladeren daarvan zijn tot genezing. 
 
Geel 
Geel staat symbool voor Licht. In heel veel teksten in de Bijbel wordt het Licht 
verwezen naar God en naar God's Woord de bijbel. Licht staat dus ook symbool 
voor God's Woord en voor God. 
Geel staat ook voor Ontmaskering. Licht brengt scheiding tussen zonde en 
gerechtigheid. 

Paars 
De kleur paars/purper werd vaak gebruikt voor de kleding van de Koning. Ook Aaron 
droeg de kleur purper in zijn kleding. Paars staat voor koningschap, rijkdom, macht 
en overwinning. 
De kleur paars werd ook gebruikt als de kleur voor de ingangen van de tabernakel. 
Deze ingangen wijzen erop dat je alleen tot de Vader kan gaan door Jezus. Hier 
staat paars symbool voor Jezus de Deur. 
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Goud 
Goud staat voor loutering en zuivering. Hoe vaker goud gelouterd is, hoe 
kostbaarder het is. 
Goud wijst ook op het Nieuw Jeruzalem met haar straten van goud. 
 
Zilver 
Zilver staat ook voor loutering en zuivering. Voordat zilver bruikbaar wordt moet het 
gelouterd worden. 
Zilver was ook een betaalmiddel en staat dus voor geld. Zilver werd ook gebruikt in 
de bouw van de tabernakel en dit symboliseert dat ons geld aan God toebehoort. 
Zilver wordt vaak gebruikt in verband met een talent. Zilver staat symbool voor de 
gaven en talenten die we van God hebben gekregen. 
 
Koper 
In Job 40:18 worden de beenderen van een nijlpaard (waarschijnlijk was het een 
dinosaurus) koperen buizen genoemd. Alle pinnen van de tabernakel waren van 
koper. Koper staat hier voor Kracht. 
Het wasvat van de tabernakel was van koper. Hier staat koper voor reiniging. 
Het brandofferaltaar in Exodus 38:1-7 was overtrokken met koper. Hier staat koper 
symbool voor vergeving.  

 

 

 


