LOFPRIJS MET VLAGGEN, BANIEREN EN LINTEN
Het gebruik van banieren of vlaggen is gewoon bij het volk van Israël. Lees hiervoor Psalm 60:6, Ps.20:6,
Jesaja 31:9, Jesaja 13:2, Jesaja 62:10, Jesaja 5:26 (de Heer zelf heft een banier op, deze banier trekt en
roept) Jesaja 11:10, Jesaja 18:3, Hooglied 6:4.
Vlaggen werden gebruikt bij herkenning van de stammen (Numeri 2:2), oorlogvoering, proclamatie. Je
heft een vlag omhoog, als duidelijk signaal en duidelijk zichtbaar.
Het eerste wat we over banieren kunnen lezen in de Bijbel is: Exodus 17:15, waar Mozes zegt: "De Here
is mijn banier". Mozes geeft expressie aan datgene wat God voor hem betekent. Wat is God voor je?
Voor David was het: de Heer is mijn herder, maar Mozes zag zoveel betekenis in een banier, dat hij zei:
"De Heer is mijn banier". De banier gaat altijd voorop en het volk gaat er achteraan. Zo volgde Mozes
God.
Ook in Hooglied komen we de banier tegen. Hooglied 2:4 "zijn
banier over mij was de liefde". We kennen daarover een lied ('He
brought me to His banqueting table, His banner over me is love').
Psalm 68:25-29 toont ons een optocht met instrumenten. Ik zie de
vlaggen of slingers enz. als instrument, als hulpmiddel bij de
expressie in aanbidding en lofprijzing. Ik denk dat aan de
tamboerijnen veel slingers gehangen hebben. Ook zien we tijdens
het Loofhuttenfeest, dat vandaag de dag door vele christenen in
Israël wordt gevierd (tegelijkertijd met het joodse
Loofhuttenfeest), linten, vlaggen, sjaals en instrumenten. Het
hoort bij het volk van God.
Toch is ook in onze tijd en samenleving het gebruik van vlaggen
belangrijk. Denk maar aan de Olympische Spelen, hoe fanatiek
mensen met de vlag van hun land zwaaien. De Amerikanen zetten
hun vlag op de maan (bezit) enz..
Met een vlag in je hand, maak je als het ware het onzichtbare zichtbaar. Het geeft uitdrukking aan wat
God voor jou betekent. Het versterkt de uiting van vreugde in de lofprijs. Denk daarom eerst na over de
vlag die je wilt maken. Wat betekent Jezus voor jou???? Ga dan je vlag maken met de juiste kleuren
en/of afbeeldingen op je vlag. Laat je hart spreken. Bidt hiervoor, welke vlag is juist voor jou en voor de
kinderen.
In de Bijbel komen we herhaaldelijk een aantal kleuren tegen, die voor het maken van vlaggen
belangrijk zijn, omdat wij bijbels bezig willen zijn.
Welke kleuren zijn bijbels en welke betekenis hebben zij?
Ik heb daarover een zelfstudie gemaakt en het resultaat daarvan vind je in onderstaande gegevens.
Natuurlijk kan men over deze dingen verschillen van mening. Bovendien raad ik iedereen aan, hier zelf
studie van te maken en niet alles wat een ander zegt, automatisch over te nemen.
Het belangrijkste is dat je weet waar je mee bezig bent, opdat je kunt vlaggeren met heel je verstand,
hart en inzet en dit kunt meedelen aan de kinderen.
De vlaggen vind ik als instrument of attribuut heel sterk bij proclamaties. Je proclameert vanuit je hart
dat Jezus de Koning der koningen is en met je vlag laat je dit zien. Het wordt dus een krachtige belijdenis
met meer dan je mond alleen.

Als er schuldbelijdenis is en bekering, kun je heel goed een bronzen vlag gebruiken of een witte (uitleg
volgt).
Vlaggen bij aanbidding is heel toepasselijk. Zelf denk ik aan de groene vlag en de regenboog vlag.
Mijn visie is dat het bewust kiezen van de kleuren en een bewust gebruik van vlaggen, een uitwerking
heeft naar het hart van Jezus.
Het is trouwens heel gewoon in de Bijbel dat God gebruik maakt van voorwerpen. Denk aan de staf van
Mozes, de ondersteunde armen van Mozes in de strijd tegen Amelek, het lange haar van Simson, de
koperen slang, de mantel van Elia, de zweetdoeken van Paulus, de schaduw van Petrus.
Het gebruik van slingers, linten en streamers (maar ook de vlaggen of vlag) is heel mooi bij dans en
lofprijs en geven uiting aan de vreugde. Je kunt een tamboerijn pakken (je kunt mooie kadolinten en
slingers aan je tamboerijn bevestigen), maar je kunt ook een slinger of streamer pakken. Het is echt een
vrolijk gezicht en helpt je in je expressie van jouw lofprijs naar Jezus.
Je begrijpt dat dit heel aantrekkelijk is voor kinderen.
Als je met de kinderen een presentatie voorbereidt voor de gemeentesamenkomst, denk dan eens aan
het gebruik van een optocht met vlaggen, vaandels, slingers enz.. Ook kun je vlaggen of banieren in de
samenkomst ophangen als zichtbare proclamatie.
Hiernaast staan een drietal basispatronen die je kunt
gebruiken bij het zwaaien met de vlaggen. Als deze patronen
bekend zijn, kan er naar hartelust op gevarieerd worden.
L = linkerhand
R = rechterhand

DE KLEUREN EN HUN BETEKENIS:
* Paars
De kleur paars vinden we in de gordijnen van de tabernakel en de kleding van de hogepriester, samen
met de kleuren wit, blauw en scharlaken rood.
De gordijnen vormden de deur van de tabernakel. Deze deur is erg breed en dus zeer uitnodigend (10
meter). Zo'n brede deur kom je niet vaak tegen. De Here Jezus is ook de deur, dus dit gordijn met de
kleurbetekenis, vertelt ons meer over de Here Jezus. De kleur paars vertelt ons dat Jezus de Koning van
de koningen is. Koningen buiten Israël droegen een purper kleed. Het purper werd gemaakt van purperslakjes. Deze slakjes leefden niet in Israël. Je begrijpt dat een purperen kleed heel duur was, dus alleen
gedragen werd door koningen en hooggeplaatsten. Zo kreeg Daniël aan het hof van Belsassar een
purperen mantel. Dan 5:29. Zie ook: 2 Kron.2:13 en 14, Ez.27:16.
* Rood
Scharlaken (rood) werd door de Israëlieten gebruikt. Gen.38:30, Lev.14:4, Num.19:6, Jozua 2:18 en 21,
Matth.27:28. De rode kleur komt van de scharlakenwormpjes. Zij leefden op bomen in Israël en een
deel van Libanon. Dus in het land Israël werd veel gebruik gemaakt van deze rode kleur.
Het scharlaken was heel kostbaar, omdat er scharlakenwormpjes voor gedood werden om de kleur te
krijgen. Dit duidt ook op het volbrachte offer van Jezus.

Maar zoals ik al liet zien, het gordijn is een type van Jezus, dus de rode kleur zegt iets van Jezus en
omdat deze kleur specifiek in Israël gebruikt werd, zegt het iets over Jezus naar Zijn eigen volk toe, Zijn
eigen kinderen, ons dus. Deze kleur wordt ook weer gebruikt in het opperkleed van de hogepriester,
waardoor ik tot de conclusie kom, dat als je met rood vlaggert je proclameert dat Jezus de hogepriester
en Koning is van Zijn volk. Hij heeft door Zijn offer een verbond gesloten met ons en Hij pleit voor ons,
Hij zet zich in voor ons als onze Hogepriester. Daarom heel geschikt bij voorbede, beschermingsgebed
en Zijn liefdevolle zorg voor ons.
* Wit
De priesters droegen witte linnen jurken. Het spreekt van reinheid en gerechtigheid. De heiligen in
Openb.19:8 dragen witte kleden van hun rechtvaardige daden.
Jezus zelf wordt in Openb.1:13 gezien met een tot de voeten reikend gewaad. Dit duidt op Jezus als
hogepriester. De priesters mochten dichtbij God komen, de priesters deden plaatsvervangend werk voor
het volk. Daarom denk ik dat de witte vlag heel krachtig werkt bij voorbede voor mensen.
Natuurlijk geeft het ook de vreugde van vergeving weer, een zeker weten 'al mijn zonden zijn vergeven'
en 'ik ben witter dan sneeuw, gereinigd door Jezus'.
* Blauw
Blauw is ook een kleur in de gordijnen van de tabernakel.
Kijk maar naar boven en je ziet de hemelsblauwe lucht. De Here Jezus is uit de hemel gekomen op de
aarde. Jezus is de Zoon van God. Sterker: Hij is God en Hij is het Eeuwige Leven. 1 Joh.5:20.
Men zegt wel eens: hemelvreugde op aarde. Dat klopt, wij kunnen het hemelse nu op aarde al proeven.
Wij willen ook graag de krachten van de hemel op aarde ervaren. Daarom lijkt een blauwe vlag, voor
mijn gevoel, zeer bruikbaar bij strijden.
* Goud
Goud vinden we in Ex.28:36. De Israëlieten maakten een plaat van zuiver en alleen goud, met daarop
gegraveerd: De Here heilig. In de voorhof stonden koperen attributen, zoals het wasvat en het altaar,
maar in het heilige en heilige der heiligen zijn gouden voorwerpen. Het toont ons de tegenwoordigheid
van God en het zijn in Zijn nabijheid.
* Zilver
Het fundament voor de tabernakel moest zeer stevig zijn. Elk blok van zilver, waarop de met goud
overtrokken planken rustten, woog 40 kilo. Twee blokken zilver onder elke plank. Het is een zeer
kostbare fundering. Zilver is in de Bijbel het betaalmiddel. Jezus betaalde voor onze verlossing en
verzoening. Dat was een dure prijs. Het is het fundament van ons leven: de verlossing.
* Koper
Het altaar in de tabernakel was van hout en geheel overgoten met koper. De offerdieren werden op dit
altaar verbrand. Maar het koper kon de erge hitte weerstaan. Hout met koper overtrokken is vuurbestendig. Koper is dus heel sterk.
Jezus wordt in Openb.1:15 gezien met voeten die leken op koperbrons. Volgens bijbeluitleggers tonen
deze voeten aan, dat Jezus hier verschijnt als rechter die oordeelt en verbrand tot as wat het oordeel
niet kan doorstaan. Denk ook aan de vijanden die onder Zijn voeten vertreden zullen worden.
Daarom is de koperen vlag zeer bruikbaar bij verootmoediging, schuldbelijdenis en bekeringsoproepen.
* Groen
In de Bijbel komen we herhaaldelijk de edelsteen smaragd tegen. Deze steen is groen. In Openb.21:19 is
het nieuwe Jeruzalem met twaalf fundamenten. Een fundament is van smaragd. In Openb.4:3 lezen we
van een regenboog als van smaragd bij de troon van God. Dit is een regenboog met verschillende
groentinten. Zo'n regenboog kennen wij op aarde niet. Voor mijn gevoel zou je dus een vlag kunnen

maken met verschillende groentinten. Bijvoorbeeld zeven stroken van tien centimeter. Deze vlag is
geschikt bij aanbidding, want hoe dichter we Gods troon naderen, hoe intenser de aanbidding.
* De regenboog
De regenboog begint bij violet (dit zijn paarstinten) en gaat via blauwtinten (indigo), groentinten, geel
en oranje naar rood.
Natuurlijk kennen we de regenboog als bewijs van Gods verbond met de mensen: een verbondsteken,
Gods trouw aan ons.
In Openb.10:1 zien we een regenboog om het hoofd van een engel. Openb.4:3 vermeldt een regenboog
rond de troon van God. Deze regenboog is wel in smaragdtinten, zoals we al eerder lazen.
Ook in de hemel is daar Gods zorg voor ons, Zijn beloften voor ons, Zijn verbond met ons geldt tot in
eeuwigheid. De regenboog heeft te maken met iets heel speciaals van God en dicht in zijn nabijheid,
dichtbij de troon. Daarom vind ik de regenboogvlag (voor mijn gevoel) zeer bruikbaar bij aanbidding.
Dit zijn de kleuren die ik in de Bijbel ontdekt heb.
* Oranje
Nog een kleur zou ik willen noemen, namelijk de kleur oranje. Dit duidt op vuur, de tongen als van vuur,
het vuur van de Heilige Geest. Dit is puur mijn gevoel. Hierover zullen de meningen verschillen, gebruik
wat u zelf het beste vindt.
Ik wil ook sterk aanraden om de verschillende edelstenen te bestuderen, met hun kleur en betekenis.
Denk aan smaragdgroen bij de troon van God, Openbaring 4:3 en de edelstenen in het borstschild van
de hogepriester, de edelstenen in het fundament van het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21.
Lazuur is blauw, robijn is rood, smaragd is groen, sardonyx is geel tot oranje maar ook witachtig tot
roodbruin. Sardius is rood, topaas is geel, beril is zeegroen, chrysopraas is appelgroen, chrysoliet is
olijfgroen tot geel, saffier heeft blauwtinten, amethist is paars.
EEN VLAGPRESENTATIE
Hier volgt een idee voor een vlagpresentatie met zeker tien kinderen:
Eerst komen de kleuren van de gordijnen van de tabernakel. Zij vormen de deur. Daarachter staat een
kind met koperen vlaggen van het wasvat van reiniging. Dan passeren de vlaggers de koperen vlaggen
en zwaaien hoger en blijer met hun vlaggen. Het is fijn in de tabernakel.
Dan vormen deze vlaggers het voorhangsel naar het heilige der heilige. Achter deze vlaggers staat een
kind met twee gouden vlaggen. Deze vertegenwoordigen de heiligheid van God en Zijn nabijheid. Maar
de vlaggen van het voorhangsel gaan dicht als een gordijn. Niemand mag in de directe
tegenwoordigheid van God komen.
Dan komen twee kinderen met twee rode sjaals. Deze sjaals worden een kruis. Door het offer van Jezus
aan het kruis, scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. Dit beelden de vlaggers uit met hun
vlaggen. De vlaggen wijken en de weg naar de gouden vlaggen is open. (Pas de muziek aan!). Daardoor
is iets nieuws ontstaan, namelijk deelhebben aan het eeuwige leven en het nieuwe Jeruzalem. Dan
komen de vlaggen met de kleuren van de fundamenten van het Nieuwe Jeruzalem te voorschijn van
achter de gouden vlaggen. Nu hoor je hele mooie muziek bijvoorbeeld HALLELUJA van Händel of
AMAZING GRACE. De weg naar God is open, wie wil mag komen. Lijkt mij indrukwekkend. Het is zomaar
een idee, kijk wat je ermee kan doen! (Laat het eens weten aan mij!).
Ik zou een indeling kunnen maken in de vlaggen met hun kleuren als volgt:
Aanbidding:
Wit, regenboog, goud, blauw, groen, rood, zilver.

Lofprijs:
Rood, paars, blauw, zilver, wit.
Strijden en voorbede:
Rood (specifiek voor de gemeente), paars voor de wereld of stad, goud, wit, brons (gebed voor bekering
en reiniging), blauw, zilver.
Je hoeft niet persé met twee dezelfde kleur vlaggen te vlaggeren. Je kunt ook twee verschillende
kleuren per keer gebruiken. Houd wel even de betekenis van de kleur in de gaten en denk na over
datgene dat jij wilt uiten in de vlaggen. Ook is het mogelijk twee kleuren in een vlag te verwerken, dus
voor- en achterkant zijn niet van dezelfde kleur. Zo kun je een vierkleuren combinatie maken met twee
vlaggen.
Als je heel handig bent, kun je zelfs meerdere kleuren in een voorkant verwerken, denk aan een
regenboog effekt (zeven stroken van tien centimeter).
Kies voor je vlaggen en banieren mooie glansstoffen. Geen voering of katoen. Satijnvoering glimt mooi,
maar is erg zwaar. Gebruik dan een enkele stof (niet dubbel). Zijde glimt ook en er zijn nylonstoffen die
ook mooi glimmen. Deze zijde en nylon zijn zeer bruikbaar als achtergrond voor de banier. Zelf maak ik
veel gebruik van een hele mooie stof, die men 'lamee' noemt.

In dit artikel wil ik beschrijven hoe je goedkoop zelf een vlaggenstok met vlag kunt maken.
Nodig voor een paar vlaggen:
- Twee bolknoppen bij de doe-het-zelver. Ze zijn in verschillende groottes te koop. Koop de grootte die jij
prettig vindt.
- Twee stokken, die in de bolknoppen passen. Bevestig ze met bisonkit, zo diep mogelijk. Zaag de lengte
van de stokken tot 70 cm.
- Twee electriciteitpijpjes van precies 48,2 cm lengte.
- Vierkrammetjes, waartussen de elektriciteitspijpjes draaien (geef de pijpjes een speling van 1 cm
tussen de krammetjes)
- Twintig centimeter plakklittenband, dat je verdeelt in vier keer vijf centimeter.
Je kunt het stokje wat nu nog zichtbaar is, beplakken met goudplakplastic.
Plak het klitteband met het zachte oppervlakte aan de einden van de elektriciteitspijpjes volgens de
tekening I (zie tekeningen op pag. 37).
De stof voor de vlaggen is afgewerkt 48,5 cm hoog en 65 cm of 70 cm breed (ik vind 70 cm sierlijker). Je
hebt per vlag twee keer deze stof nodig. Bij stof van 140 cm breedte heb je dus 110 cm lengte van de
stof nodig. Is de stof 110 cm breed, dan heb je 150 cm lengte van de stof nodig. Je kunt ook de vlaggen
van enkele stof maken, maar dan wordt het wel erg dun.
De tunnel van stof voor het electriciteitsbuisje is 10 cm breed en afgewerkt dus 5 cm breed. Zie tekening
II op de volgende pagina.
Reken 2 cm per zoom rondom de vlag. Als je de twee stukken stof aan elkaar naait, laat je de tunnelkant van de vlag open. Stik de andere drie kanten aan elkaar, zodat je een sloop krijgt. Doe de vlag-sloop

met de rafels naar binnen. Stik langs de randen en maak een zigzag langs de opening, zodat deze
rafelvrij wordt. Wil je het heel mooi maken, doe dan de openingen naar binnen en naai de opening
dicht.
Nu reken je tien centimeter voor de tunnel. Kijk naar tekening II voor de plaats waar je de ruwe
klitteband opstikt. Maak nu de tunnel dicht en doe de vlag om je elektriciteitspijpje. (Klitteband op
klitteband).
Even een zeer belangrijke tip: Gebruik tijdens het naaien een JERSEYnaald (nummer 70) en heel dun
garen. Anders rimpelt de stof heel erg in. Er is ook nylonnaaigaren te koop, die geschikt is voor de
naaimachine. Het voordeel is dat het heel dun garen is en kleurloos.
Je moet de vlaggen beschermen omdat de stof kwetsbaar is. Maak een hoes of gewoon een plastic zak.
Je kunt ook een afbeelding op de vlag naaien, tekenen of plakken (dit zou ik dan een banier willen
noemen). De afbeelding kan een leeuw zijn, een kruis, doornenkroon, druiventros, fakkel, vlinder
(opstanding), levend water (golven), fontein, schild, nieuwe Jeruzalem, duif, korenschoven, biddende
handen, kandelaar, vlammen, bazuin, kroon, lam, regenboog enz.. Je maakt zichtbaar wat God voor jou
betekent of je kunt een banier maken die speciaal van toepassing is op jouw gemeente of kerk. Deze
banieren zijn geschikt om te gebruiken in een optocht. Je kunt er ook mee zwaaien, hem opheffen of
tentoonstellen in de gemeente.
Voor slingers, linten, streamers heb je een stokje nodig dat je mooi beplakt met zilver of goudplakplastic. Er zijn bij de "Doe-het-zelf-winkels" trekstaafjes voor vitrage te koop, die ook geschikt zijn voor dit
doel. Deze staafjes zijn lang, maar je kunt ze heel makkelijk zagen. Ze hebben een constructie waarbij
wel het staafje draait, maar niet de stof. Heel handig en sterk aan te bevelen.
Ik raad je aan het stokje niet te kort te maken, dit bemoeilijkt het zwaaien omdat je hoofd dan in de weg
zit. Laat het stokje minstens vijftig centimeter zijn. Ook voor de kinderen.
De slingers, streamer en linten kun je van crêpepapier, kadolinten, linten en/of stofrepen maken.
Slingers kunnen meerdere kleuren en meerdere stroken hebben. Linten hebben een of twee linten per
stokje en zijn langer dan slingers. Een streamer is breder dan een lint. Een streamer is 20 centimeter
breed en kan wel 3 meter lang zijn (korter mag ook!).
In een streamer kun je meerdere kleuren verwerken, bijvoorbeeld de kleuren van de regenboog. Heel
mooi om te zien.

Maak de slingers, streamer en linten zolang je wilt. Maar langer dan drie meter wordt moeilijk hoor! Als
de slingers korter dan 1.50 meter zijn, is het mogelijk met twee tegelijk te zwaaien. Maar ik zou je zeker
willen stimuleren om alles voor jezelf uit te proberen. Wie weet tot welke expressie en mogelijkheden
je met de kinderen komt.
Als je een tamboerijn gebruikt, kun je aan de tamboerijn ook linten bevestigen. Prachtig om te zien. (Bij
St. Ezra is een boekje te koop over linten voor tamboerijnen en hun kleur-betekenis.)
Denk ook bij de slingers aan de kleurbetekenis. Het is van belang dat je een goede constructie hebt
waarmee je de linten vastzet aan het stokje. Je moet namelijk veel met de linten draaien zonder dat het
stokje draait, anders komen de linten om je stokje vast te zitten. Zie afbeelding III. Nogmaals, als je een
vitrage trekstaafje koopt ben je meteen klaar. Het is niet duur.

