
De Paaskaars
Uitleg van kleuren en symbolen

Reliëf A
Dit reliëf geeft het lam en het boek met de zeven zegels weer. Dit beeld refereert aan het boek Openbaring waarin Christus het boek 
ontvangt met de zeven zegels. De zegels symboliseren de geestelijke machten en krachten die op aarde werkzaam zijn. Jezus Christus 

ontvangt volledig inzicht en de volledige controle over wat er op aarde gaat gebeuren.  Daarom kunnen we op Hem vertrouwen.

Reliëf B
Dit reliëf is gebaseerd op een detail uit een glas-in-lood-raam uit de Catharinakerk in Eindhoven. Het motief symboliseert de wonder-
bare visvangst. Na nachten niets gevangen te hebben stuurt Jezus zijn leerlingen op klaarlichte dag het water op om te vissen. Tegen 

alle verwachtingen in vangen ze zoveel dat de netten dreigen te scheuren. Voor de discipelen en voor ons nu een les in geloof. De mast, 
weergegeven als kruis, herinnert ons daar aan.

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.

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.
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