
Uitleg over de kaart. 

Hogerijk 

 
Boven op de kaart heb je het Hogerijk, de plaats 
waar God in de hoge is…. 
God vind je nog terug langs alle kanten rond de 
kaart. 
Slechts op één plaats komt Hij voor in de landen 
zelf en dit bovenaan Ellendië. 
De inbreng van overal van God is weergegeven 
met iets wat soms gelijkt op een bootje, op een 
hand, een klif, een haak, een mes of op één of 
ander natuurelement. 
Er is één rechtstreekse verbinding met Hogerijk 
en de landen: namelijk naar de tempel in 
Tempellanderije. 
Twee symbolen: God in de hoge en God als 
koning van zijn schepping. 

Deugdarije 

 
Hier gaat het over de wet volgen en 
gerechtigheid. 
Ook de onschuldige vind je hier terug. 
God is nabij op een viertal wijzen. 
 
 

Tempellanderije 

 
Je ziet de bijna hand van God vanuit Hogerijk 
naar de tempel. 
Alles wat met de tempel te maken heeft vind je 
hier terug. 
Ook alles wat verwijst naar een thuis. 

Waarburg 

 
Waarburg kleeft bijna aan Hogerijk. Eén 
duidelijke handreiking van God: Er is één God, 
één die we mogen  zoeken en waarvan we 
mogen gelukkig worden. Merk op: de zuiderkant 
is het verlangen en het ook missen  van God. Hoe 
dicht ervan leven en ernaar zoeken bij elkaar 
horen. 
 



  



Zegenrijk 

 
Zegen in twee verschillende kleuren: 
Gezegend zijn en vrede vinden. 
De koning is hier de gezalfde. 

Lovendankje 

 
De natuur behoort tot dit land omdat de natuur 
vaak God looft. 
Merk op: De arme, hier wordt bedoeld de mens 
die arm voor God durft te staan, vind hier ook 
zijn thuis. 

Historia 

 
Vertellen, geschiedenis en alles wat verwijst naar 
de Messias. Zowel het verleden als de verwachte 
toekomst heeft hier onderdak. 
 
 

Minburg 

 
Vertrouwen en God als een burcht. 

Anderlandië 

 
De koningen en de volkeren wonen hier. De 
natuur als de soms vreemde, vijandige 
medespeler eveneens. 

Verweerst 

 
Drie vormen van verweer: de vraag aan God om 
op te staan of terug te slaan en de beloftes die 
gemaakt worden om iets te verkrijgen. 
 
 
  



Onrechtië 

 
De arme bidt te midden van alle onrecht. 
De schuine weg in drie verschillende kleuren: het 
onrecht, de onrechtvaardige, en de rijke. 

Vijland 

 

 
Alle verschijningen van de vijand met onderaan 
ook de dood of de bijna dood. 
Merk op: twee maal de belager: één maal 
algemeen en één maal in de gedaante van de 
leugen. 
Eveneens tweemaal de netten: het ingesloten 
zijn, omsingeld en in de al of in de netten 
verstrikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ongeloofje 

 
Tweemaal een slechte lach: 
Spot en hoogmoed 
Driemaal het teken van de stier: 
Ongeloof, afgoden, goden 
Goden omdat in enkele psalmen er naast God 
nog goden zijn, die onder Hem staan, of 
vergeleken met Hem niets zijn. 

Ellendië 

Alles wat niet verwijst naar ongeloof of 
vijandschap en toch ellende meebrengt. 
Het teken voor de tijd gebruik ik hier als symbool 
voor de beperkte jaren die de mens leeft. 
Het geweld van Gods kant is anders gekleurd, het 
is beproeving. Zie God stelt ook vragen aan de 
men



 


