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liturgyske kleuren
Dizze kleurewizer is in ferfolch op de hantrekken foar it gebrûk 
fan liturgyske kleuren yn tsjinstboek – in oanset, diel I, Skrift – 
miel – Gebed, side 942-943.
 Sjoch foar de ferbining fan liturgyske kleuren mei liturgyske 
klaaiïng de oanbelangjende paragraaf yn de ynlieding fan it 
haad stik ‘Yngebrûknimmen fan tsjerkegebouwen’.

De ferbining fan spesifike kleuren mei de seizoenen en feesten 
fan it liturgysk jier fynt syn eftergrûn yn de tradysje fan de 
tsjerke. Yn de bibel wurdt wyt – en goud as ferdjipping fan wyt 
– mei suver heid en mei feest ferbûn. Read is tradisjoneel ferbûn 
mei bloed, giel mei enerzjy, poarper mei weardichheid, grien 
mei groei, ljochtblau mei hope, donkerblau, pears en swart mei 
ynkear, wan hope en rou.

It brûken fan kleuren is yn it earste plak ferbûn mei de feesten, 
sneinen en tinkdagen fan it liturgysk jier. It liturgysk jier folget 
de heilsdieden fan Jezus Kristus en jout dêr kleur, ritme en 
oardering mei oan it libben fan de gemeente. Is der by in fiering 
gjin oanlie ding om foar in spesifike kleur te kiezen, dan wurdt 
de kleur fan de dei of de tiid folge.

Wyt is de iennige kleur dy’t sterk yn de hillige Skrift fundearre 
is: yn de himelske earetsjinst drage de tsjûgen wite gewaden. 
Se binne wosken of doopt yn it bloed fan it laam (Iepenbiering 
7:9,14). It is boppedat de kleur fan de foltôging fan it keninkryk 
fan de himel (Iepenbiering 3:4). Wyt is dan ek de kleur fan de 
doop: de dope lingen wurde mei wite gewaden klaaid. Omdat 
it ljocht fan peaske harren dy’t yn Kristus stoarn binne, 
ferljochtet, kin by de útfeart de kleur wyt ek brûkt wurde.
 Wyt of goud is ek de kleur fan in feestlik barren. Dan kin 
uter aard oan in troufiering tocht wurde. mar sûnder mis ek oan it 
yn gebrûknimmen fan tsjerkegebouwen: it tsjerkegebou is ûnder 
mear in ferwiisplak nei de gouden stêd, it himelske Jeruzalem, 
dêr’t Kristus alles yn allegearre is. Fan dat perspektyf út kin ek 
de hússeine as in troch wyt kleure feest jilde.

Read is de kleur fan it bloed en fan it fjoer. It ferwiist dêrom nei 
it bloedtsjûgenis fan de martelders en nei it fjoer fan de Geast. 
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Read is dêrom passend foar de befêstiging fan amtsdragers of 
de ynlieding yn in betsjinning. Yn it evangeelje seit Kristus: ‘De 
slaaf stiet net boppe syn Hear. Hawwe se my ferfolge? Dan sille 
se jimme ek ferfolgje.’ (Johannes 15:20).

Pears is de kleur wurden fan ynkear, boete en rou. Dat betsjut 
dat by de betsjinning fan de fermoedsoening pears de kleur 
wêze sil. By de útfeart kinne der situaasjes wêze dat leaver foar 
pears as foar wyt keazen wurdt.

Grien is ferbûn rekke mei it ‘gewoane’ libben fan de tsjerke. 
Wurdt gjin spesifike kleur frege, dan is grien de gebrûklike 
kleur.

De yn de tsjerken yn Nederlân tsjintwurdich gebrûklike kleure-
symbolyk is:

Doop en belidenis wyt
miel fan de Hear kleur fan de dei/tiid
Befêstiging en ferbyntenis fan 
 amtsdragers read
Ynlieding yn in betsjinning read
Betsjinning fan de fermoedsoening pears
Seinigingen

Tanksizzing nei berte of adopsje  kleur fan de dei/tiid
Reisseine  kleur fan de dei/tiid
Seiniging en salving fan siken  kleur fan de dei/tiid
Hússeine  wyt of kleur fan de dei/
 tiid
Tafelseine  kleur fan de dei/tiid
(Wer)yngebrûknimmen 
fan tsjerkegebouwen  wyt
Yngebrûknimmen foarwerpen 
foar de earetsjinst  wyt
Bûtengebrûkstellen fan 
tsjerkegebouwen  kleur fan de dei/tiid

Troufiering  wyt
Utfeart en rou  wyt of pears
 


