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Kaarsen en ramen
Licht van de Heer

E

r branden kaarsen op het
altaar. Lichtende kaarsen
begeleiden het evangelie
dat wordt voorgelezen.
De belangrijkste kaars is de
paaskaars.
Veel mensen steken een kaarsje
aan bij wijze van gebed. Het licht
van kaarsen is niet weg te denken
uit de kerk. Dat geldt ook voor
het licht van de glas-in-loodramen.
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Licht der wereld

K

aarslicht is in de liturgie symbool van Christus die zich in het
evangelie van Johannes het ‘Licht der wereld’ noemt. Er branden
kaarsen op het altaar. Wanneer wij kaarsen ontsteken op het altaar,
laten we zien dat Jezus het licht is van ons leven.
Kaarslicht herinnert ook aan de opdracht van iedere gelovige om licht in de
wereld te zijn (Mt. 5, 14) en de lamp van het geloof brandend te houden
(Mt. 25, 1-13).
Lichtende kaarsen begeleiden het evangelie dat wordt voorgelezen.
Een kleine brandende kaars kan teken zijn van gebed. Wanneer iemand met
een bepaalde intentie een kaars aansteekt bij een beeltenis van Maria, is dat
als een gebed zonder omhaal van woorden (cfr. Mt. 5, 7).
De kleurrijke kerkramen tonen vaak momenten uit de bijbelse geschiedenis,
uit het leven van Jezus en Maria, of verbeelden een ander thema van het
geloof, zoals bijvoorbeeld de sacramenten, de geheimen van de rozenkrans of
een heiligenleven.
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De paaskaars

Doopkaars

De belangrijkste kaars in de kerk is
de paaskaars. Deze grote kaars wordt
in de paasnacht ontstoken aan het
gezegende nieuwe vuur en in een
donkere kerk naar voren gedragen.
Ondertussen wordt driemaal
gezongen: “Licht van Christus.”

In de liturgie van het doopsel wordt na de doop met water een kleine kaars
ontstoken met het licht van de paaskaars: de doopkaars. De doopkaars is een
soort ‘mini-paaskaars’. Door het sacrament van het doopsel krijgt iemand de
kiem van eeuwig leven, het nieuwe leven van Christus.
De doopkaars brengt tot uitdrukking dat door het doopsel iemands leven
voortaan in het licht van Pasen mag staan. De brandende doopkaars wijst de
gedoopte mens op de opdracht van iedere gelovige om de lamp van het geloof
brandend te houden (Mt. 25, 1-13).

De paaskaars is versierd met een
kruis (teken van Jezus’ sterven en
verrijzen) en voorzien van de Alpha
en de Omega (Apoc. 22, 13).
De kaars is voorzien van vijf
wierookkorrels, die verwijzen naar
de vijf wonden van Christus aan
handen, voeten en zijde.

De paaskaars verwijst naar Christus,
de verrezen Heer, die licht heeft
gebracht in het duister door de dood
te overwinnen. De Paaskaars is
voorzien van een concreet jaartal.
Immers, het geloof in de verrezen
Heer wordt beleefd en beleden in
het leven van alledag.

Het licht van Christus

Het gebruik van kaarsen is veelvuldig in de kerk en in de liturgie. Bij de wijding
van een kerk, worden op het nieuwe altaar voor het eerst kaarsen ontstoken met
de woorden: “Het licht van Christus strale in de kerk om alle volken te brengen
tot de volle waarheid.” Het licht van kaarsen wordt daarna verder verspreid
door heel het kerkgebouw ten teken van vreugde. In de eucharistie die aan het
nieuw gewijde altaar wordt gevierd, worden de aanwezigen gesterkt en gevoed
om licht in de wereld te zijn (Mt. 5, 14).

Ramen in de kerk

Kerken hebben vaak grote ramen, met kleurrijke afbeeldingen of met louter
helder glas. Het daglicht dat door de kerkramen schijnt, werpt een kleurrijk
licht op de gelovigen die verzameld zijn.
Het laat hen met nieuwe ogen kijken naar bijbelse taferelen en thema’s van het
geloof, die doorgaans vooral als tekst gelezen en gehoord worden. Er is als het
ware een uitnodiging om te komen staan in het licht van het geloof.

O

ntvang het licht van Christus. Beste ouders, peter en
meter: aan u de taak om dit licht brandend te houden.
Zorgt ervoor, dat uw kind dat door Christus is verlicht,
blijft leven in dit licht en in zijn geloof volhardt.
Dan zal het bij de komst van de Heer, met alle heiligen Hem
tegemoet gaan en een plaats vinden in Gods woning.

(Overreiking doopkaars in de liturgie van het doopsel)
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pnieuw richtte Jezus het woord tot hen en
sprak: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij
volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar
zal het licht van het leven bezitten. (Joh. 8, 12)

ens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw
gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als
kinderen van het licht en de vrucht van het licht
kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid.
(Ef. 5, 8-9)

(Foto’s: I. Bertens - J. Holthuis)
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einig liturgische symbolen zijn zo geliefd en zo krachtig als kaarsen.
Hun kwetsbare, vriendelijke vlam spreekt van ons kwetsbare geloof,
van Gods verborgen aanwezigheid, van licht dat alle duisternis
verdrijft. (J. te Velde, Thuiskomen in de liturgie)

o bidden wij U, Heer, moge deze kaars, gewijd tot eer van uw Naam,
onverzwakt blijven branden; moge haar licht samenvloeien met de hoge
hemellichten, en haar vlam de morgenster begroeten: de morgenster die
nooit verbleken zal, die, uit het dodenrijk herrezen, over heel het menselijk
geslacht stralend is opgegaan: Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de
eeuwen der eeuwen. Amen. (Uit: jubelzang van de paaswake)
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