
Het kerkelijk jaar in kleuren 

 

Advent (4 zondagen voor Kerst) paars 

Kerstnacht tot en met Epifanie, 6 jan wit 

Zondagen na Epifanie groen 

Veertigdagentijd (6 zondagen voor Pasen) paars 

Witte Donderdag wit 

Goede Vrijdag zwart 

Paasnacht (zwart en) wit 

Pasen t/m de zondag na Hemelvaart wit 

Pinksteren rood 

Na Pinksteren groen 

 

Bij een rouwdienst kan het witte kleed worden gebruikt als verwijzing naar de opstanding.  

Bij een trouwdienst zal gewoonlijk het kleed van de voorgaande zondag worden gebruikt. 

 

De betekenis van de kerkelijke kleuren: 

Wit:  reinheid, licht en feest 

Rood: vuur, de Heilige Geest 

Paars: ingetogenheid, boete en rouw 

Zwart: het diepste verdriet 

Groen: hoop, groei en toekomst 

  



SYMBOLIEK VAN KLEUREN 

 

POSITIEF EN NEGATIEF 

 

Wit: -  geboorte, vreugde, feest en reinheid, zuiverheid, geloof , onschuld 

 - koud, rouw en leegheid 

Zwart: -  ernst, vrede en respect 

 - droefheid, diepe rouw, dood en duisternis 

Rood: -  liefde, warmte, hartstocht en kracht 

 - strijd, vuur, lijden en offer 

Oranje: - warmte, levenslust en rijkdom 

Geel: - goud, glorie, zon, energie, veelzijdigheid en licht 

 - gierigheid, afgunst, haat, beproeving en verraad 

Blauw: - goddelijkheid, oneindigheid, onschuld (het is de kleur van de hemel) (ook Mariakleur) 

  trouw en oprechtheid 

 - koud en egocentrisch 

Groen - hoop,  groei, leven, toekomst, vruchtbaarheid en gezondheid 

 - giftig, passief en egocentrisch 

Paars- - gezag, koninklijk, macht en ernst (met purper omkleden) 

      (purper) - rouw, boete en ingetogenheid 

Roze: - licht dat doorbreekt, tederheid, romantiek en dromen 

Grijs: - soberheid, rust en ouderdom 

Bruin: - armoede, nederigheid, eenvoud, eerlijkheid en geborgenheid 

 - statisch en saai 

Goud: - goddelijkheid en rijkdom 

  (de stof is zeldzaam en duurzaam) 

Zilver: - reinheid en zuiverheid 

 

KLEUREN IN HET KERKELIJK JAAR 

In het jaar 1200 heeft Paus Innocentius de kerkelijke kleuren ingesteld. 

 

Paars voor dagen van inkeer en boete, van rouw (bij een begrafenis,  zie ook wit) 

 (paars is dof, mat; het fungeert als het tegendeel van wit) 

 Daarom gebruiken we deze kleur in tijden waarin we bijzonder bepaald worden bij onze 

schulden tegenover der Heilige. 

 Advent en de 40-dagentijd. 

Wit voor Christus feesten (Kerst en Pasen), of in kerkdiensten waarin duidelijk uitkomt dat wij 

mensen alles van de HEER alleen te verwachten hebben, bijv. bij een begrafenis of een bruiloft 

(wit wordt gezien als uitdrukking van heiligheid of van reinheid). 

Groen voor de “feestloze” dagen, d.w.z. de zondagen met een niet overduidelijk thema of feest. Groen 

fungeert in het algemeen als kleur van hoop, van verwachting. 

Rood voor dagen waarop het werk van de Heilige Geest de kern voor onze gedachten is (Pinksteren, 

bevestiging ambtsdragers, enz.) 

 Rood symboliseert het vuur  van de Heilige Geest. Denk aan het woord aanvuren.   

 


