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Kaarsenfabriek

We hebben een aantal eigentijdse doop- en huwelijkskaarsen 
aan ons assortiment toegevoegd waarvan hieronder enkele 
voorbeelden. Het volledige assortiment is te bekijken op onze 
website: www.hoogeland-kristen.nl. 
Bij een aantal dessins is het mogelijk een naam of datum toe 
te voegen. Hierover kunt u contact opnemen met een van onze 
medewerkers via telefoonnummer: 0475-332051.

art. nr  lengte   Ø

5035   270 mm   12 mm 
5516   druipschaaltje  60 mm

Voor kerkkaarsen

5520   druipschaaltje  70 mm
5525   druipschaaltje  120 mm

Paaswake kaarsjes
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Member of the Bolsius Group

Nieuwe doop- en huwelijkskaarsen

Nieuw



 art. nr  lengte   Ø

A1 5568 A1  600 mm   80 mm
A2 5567 A2   500 mm   70 mm
A3 5564 A3   300 mm   60 mm
A4 5570 A4  200 mm   70 mm
B1 5568 B1   600 mm   80 mm
B2 5567 B2   500 mm   70 mm
B3 5564 B3  300 mm  60 mm
C1 5568 C1   600 mm   80 mm
C2 5567 C2  500 mm   70 mm
C3 5564 C3  300 mm   60 mm
D2 5567 D2  500 mm   70 mm
D3 5564 D3   300 mm   60 mm
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De paaskaars: een toelichting op de symboliek

Reliëf A: Het triomferende paaslam met een vaandel is een symbool van de opstanding van Christus. Een lange golvende 
vlag met daarop een kruis is het symbool van de overwinning op de dood, de banier van de opstanding. Dit symbool is 
afgeleid van het visioen van Constantijn de Grote, die de adelaar op de Romeinse standaard verving door een 
kruisvormig embleem. 

Reliëf B: De boot met het kruis herinnert ons er aan ons vertrouwen te stellen op Jezus Christus, hoe onstuimig het leven 
ook lijkt. Hij heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden vaart. De duif symboliseert God de Heilige Geest 
en is tevens het symbool van vrede.

Reliëf C: Een van de oudste tekens is het Chi Rho-monogram. Chi is de letter X, Rho de letter P; de X en P zijn de eerste 
twee letters van het Griekse woord Christos. Het symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven. 
Hoewel het symbool geen letterlijk kruis is, refereert het er wel naar.

Reliëf D: Het kruisteken is het meest bekende symbool van het christelijk geloof. Het Latijnse kruis bestaat uit een lange 
staande balk en een kortere dwarsbalk over de bovenste helft van de staande balk, maar er bestaan talrijke 
kruisvormen met hun varianten. Het kruis verwijst allereerst naar het lijden van Christus. Het roept tevens op om zijn 
kruis na te dragen. Het is daarnaast ook het symbool van de verzoening met God.

De alfa en omega zijn respectievelijk de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. De symbolische betekenis 
komt uit het boek Openbaring waarin Jezus zichzelf de alfa en omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde 
noemt.

Wit is de kleur van zuiverheid, vreugde en feestelijkheid.
Rood staat symbool voor het bloed van Christus en is tevens het symbool van liefde.
Blauw staat voor de hemel, maar ook voor wijsheid en liefdadigheid.
Paars is de kleur van rouw en soberheid.
Groen is de kleur van groei, leven, hoop, trouw en onsterfelijkheid.
Geel of goud refereert naar het koningschap van Christus.

art. nr  lengte   Ø

5301   900 mm   60 mm
5302   1000 mm  70 mm
5303   1100 mm  120 mm
5309   1000 mm  80 mm
5304   1200 mm  80 mm
5311   1200 mm  100 mm
5305   1400 mm  100 mm

Versieringen

Paasreliëf A  5308
Paasreliëf B  5308-10
Paasreliëf C  5308-20
Paasreliëf D  5308-30

Indien u een ander model van de paaskaars of een 
andere versiering wenst, neemt u dan contact op met 
onze afdeling verkoop. 
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