
 
 

 

“Dit document  is een  script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst 

soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die 

niet acceptabel zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling 

is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Wegen van Torah 
 

Veel mensen weten intussen dat JHWH niets zomaar zegt of doet, en dat alles in Zijn Woord van 

betekenis is.  Zelfs kleuren. 

 

Eerst wat fysica… 
 

Wit licht bevat alle kleuren. Wanneer wit licht een voorwerp raakt, is er een wisselwerking met de 

elektronen van dat voorwerp… en de trillingen van die elektronen projecteren of reflecteren naar buiten 

en absorberen ook licht. 

 

Sommige kleuren worden dus door het voorwerp geabsorbeerd en andere kleuren worden naar buiten 

gereflecteerd. 

 

De kleur die UITERLIJK teruggekaatst wordt, is de kleur die we kunnen ZIEN of WAARNEMEN. 

 

Laten we even kijken in het Woord van God. 
 

In Numeri 15:38-39 lezen we over een blauwe draad die moet worden gedragen om ons te herinneren 

aan de geboden van God, zodat we ze doen. 

 

Blauw = Gods geboden doen. 

 

Numeri 15:38-39 
38 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes 

moeten maken aan de hoeken van hun kleren.  Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een 

blauwpurperen draad bevestigen.  39 Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem 

ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen 

ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat;… 

 

Blauw wordt hier dus symbolisch geassocieerd met de herinnering aan, of het doen van, de Wet van 

God, de Tora. 



Goud = Houden van Gods geboden. 
 

In Psalm 19 en Psalm 119 vinden we dat goud geassocieerd wordt met GODS GEBODEN. 

 

Psalm 19:11 
11 Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing en 

honingzeem uit de raat. 

 

Psalm 119:72 
72 De wet uit Uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud of zilver. 

 

Psalm 119:127 
127 Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer dan zuiver goud. 

 

En in Openbaring 3:18 wordt aangeraden om GOUD VAN JHWH TE KOPEN dat gelouterd is door het 

vuur. 

 

Openbaring 3:18 
18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte 

kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt.  En zalf uw 

ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 

 

In Openbaring 21:21 zien we dat we, op het einde, zullen WANDELEN OP GOUDEN STRATEN. 

 

Openbaring 21:21 
21 En de twaalf poorten waren twaalf parels.  Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat 

van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. 

 

Zou dit alleen maar letterlijk bedoeld zijn? Of betekent dit nog iets anders? Wat zou de betekenis zijn 

van dat wandelen op gouden straten? Nu wordt het interessant! 

 

GOUD, of de gele kleur, wordt vaak aangeduid als “negatief blauw licht”.  Goud REFLECTEERT 

ALLE KLEUREN met uitzondering van BLAUW.  Het absorbeert of behoudt blauw. 

 

Goud houdt alle blauw binnenin zichzelf.  Goud weerkaatst geen enkele blauwe golflengte. 

 

Laten we nu hetgeen in de wetenschap van de fysica is ontdekt, toepassen op de symboliek van deze 

kleuren in de Schrift. 

 

Als GOUD al het BLAUW in zichzelf HOUDT, en blauw staat voor het herinneren of doen van Gods 

geboden, dan betekent het advies van JHWH om als door vuur gelouterd goud te zijn, dat de herinnering 

aan de Torah binnen in ons moet zijn. Of anders gezegd, om de Wet van God op ons hart geschreven te 

hebben.  Dit zou ons bekend in de oren moeten klinken. 

 

Jeremia 31:33 
33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de 

HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven.  Ik zal hun tot een 



God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 

 

Dat de Wet in ons wordt gelegd, of in ons hart wordt geschreven, verwijst naar de Wet binnenin ons.  

Symbolisch is dit het blauw, de herinnering aan de Torah, die in ons blijft, zodat we als door vuur 

gelouterd goud worden. 

 

Om de geboden te leren. 

Om ze te horen. 

Om ze in ons hart te hebben. 

 

Goud is dus de Torah binnenin ons, of het HOREN van de Wet van God.  Blauw reflecteert de kleur 

blauw en blauw absorbeert goud, het gele licht. Blauw is het GEHOORZAMEN en DOEN van Gods 

Wet. Geel is het HOREN van de Wet van God en blauw is het DOEN van Gods Wet.  Horen en doen is 

in het Hebreeuws ‘Sjema’. We vinden dit in Deuteronomium hoofdstuk 6. 

 

Deuteronomium 6:4-9 
4 Luister, Israël!  De HEERE, onze God, de HEERE is één!  5 Daarom zult u de HEERE, uw God, 

liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.  6 Deze woorden, die ik u 

heden gebied, moeten in uw hart zijn.  7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u 

in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.  8 U moet ze als een teken 

op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.  9 U moet ze op de 

deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. 

 

Het is dus belangrijk om als GOUD te worden; de Wet van God moet op ons hart worden geschreven. 

Daarnaast is het belangrijk om als BLAUW te zijn; zoals het uiterlijk van de tsietsiet (gedenkkwastjes), 

en dezelfde Wet van God uiterlijk te weerkaatsten naar anderen door het DOEN van Gods Wet. 

Beide kleuren, geel en blauw, spelen een belangrijke, symbolische rol om het doel van Gods Wet te 

helpen begrijpen. Eén van de doelen van Gods Wet is dat ons innerlijk wordt veranderd; het GOUD.  

Een ander doel is dat de Wet van God naar anderen wordt gereflecteerd als een voorbeeld voor die 

anderen; het BLAUW. 

 

ALS GOUD BETEKENT DAT DE WET VAN GOD IN ONS INNERLIJK IS, EN BLAUW DAT WE 

GODS WET UITERLIJK DOEN… raad dan wat er gebeurt als de BLAUWE EN GELE lichtfrequenties 

worden gemixt… samen worden ze PERFECT, BLINKEND WIT LICHT. Het Sjema, of het ‘HOREN 

EN DOEN’, IS DE PERFECTE WITTE WEG VAN ONZE SCHEPPER. Wij weerspiegelen dan zowel 

innerlijk als uiterlijk Zijn gerechtigheid.  Nu weet je waarom wit licht zo vaak gebruikt wordt in de 

Bijbel: om deze perfectie te illustreren.  Daarom heeft Hij het, in de context van het aanraden om goud 

van JHWH te kopen, over WITTE kleren. 

 

Openbaring 3:18 
18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte 

kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt.  En zalf uw 

ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 

 

Vanuit een natuurkundig perspectief wordt met de WITTE KLEREN het samengaan van GOUD en 

BLAUW weergegeven. Als we echt de Wet van God in ons hebben, als het ware als GOUD, dan zouden 

we natuurlijk de Wet van God willen DOEN, als het ware als BLAUW.  Het maakt dat we in WIT 



gekleed worden.  Geestelijk en symbolisch gezegd, is dit het HOREN en DOEN van Gods Wet. 

Daarom zegt Jakobus het volgende: 

 

Jakobus 1:22 
22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 

 

We moeten niet enkel goud zijn, INNERLIJK, maar ook blauw, UITERLIJK… en daardoor worden we 

gekleed in de WITTE kleren van het Woord van God zodat de schande van onze naaktheid niet zichtbaar 

wordt. 

 

Hopelijk is het nu veel logischer waarom Psalm 119 goud associeert met de geboden van God. 

 

Goud is niet enkel zeldzaam, mooi en kostbaar, net zoals de geboden en instructies van God voor ons 

zouden moeten zijn; het behoudt ook alle blauwe golflengtes, de geboden van God, Zijn Torah, om die 

te doen. 

 

Wanneer Openbaring 3:18 zegt dat we gelouterd goud moeten kopen van JHWH, dan betekent dit dat 

we ZIJN GEBODEN MOETEN KOPEN. 

 

Als Openbaring 21:21 zegt dat we voor eeuwig op GOUDEN STRATEN zullen wandelen in het Nieuwe 

Jeruzalem, betekent dit dat onze harten constant veranderd worden zodat alleen de Wet van God 

binnenin ons is en niet langer de wet van zonde of de vleselijke natuur.  Ons verlangen zal voor eeuwig 

het volgen van Zijn Torah zijn.  De Gouden Straten staan symbool voor Wegen van Torah. We zullen 

voor eeuwig in Zijn Torah wandelen. 

 

En dit alles begrijpen we door het dragen van de blauwe draad (Numeri 15) waarin ook uitgelegd wordt 

dat de kleur blauw het doen van Zijn geboden is. 

 

Dus, als je een gelovige bent en je houdt op dit moment niet van al Gods geboden, weet dan dat het 

perfect en voor eeuwig wandelen in de geboden ons uiteindelijke doel is. 

 

 

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs.  Denk eraan om altijd alles te toetsen.  

Sjalom!  Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op 

www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 

http://www.testeverything.net/
http://www.facebook.com/119Ministries
http://www.facebook.com/119ministriesnederland
http://www.testeverything.net/
http://www.119ministries.nl/
http://www.twitter.com/119Ministries

