
De Paaskaars
Uitleg van kleuren en symbolen

 

Reliëf A
Het verhaal van de wonderbare spijziging is een gebeurtenis waar alle vier de evangelisten melding van maken. Door het 

vermenigvuldigen van vijf broden en twee vissen voedt Jezus een menigte van vijfduizend mensen. Een verhaal vol symboliek: van 
zeven stuks voedsel blijven twaalf korven over. Zeven en twaalf, de getallen van de volheid, de volmaaktheid.

Reliëf B
De vier evangelisten zoals beschreven in het boek Ezechiël: Ma�heüs  als gevleugelde mens, Markus als gevleugelde leeuw, Lukas als 
gevleugeld rund, Johannes als gevleugelde adelaar. Ieder figuur kan in verband worden gebracht met het begin van het evangelie van 

de betreffende evangelist.
.

Reliëf C
Een van de oudste tekens is het Chi Rho-monogram. Chi is de le�er X, Rho de le�er P; de X en P zijn de eerste twee le�ers van het 

Griekse woord Christos. Het symbool werd vaak gebruikt als inscrip�e in catacomben en graven. Hoewel het symbool geen le�erlijk 
kruis is, refereert het er wel naar.

Reliëf D
Het kruisteken is het meest bekende symbool van het christelijk geloof. Het La�jnse kruis bestaat uit een lange staande balk en een 
kortere dwarsbalk over de bovenste hel� 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 respec�evelijk de eerste en de laatste le�er 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.

De kleur blauw staat voor de hemel, maar ook voor wijsheid en liefdadigheid.
Groen is de kleur van groei, leven, hoop, trouw en onsterfelijkheid.

Geel of goud refereert naar het koningschap van Christus.

A                B               C                D


