
De kleuren van het kerkelijk jaar in de  

Protestantse gemeente te  Mijdrecht 

Er worden in het kerkelijk jaar zes kleuren gebruikt: Wit, Rood, Paars, Roze, Groen en Zwart. 

Wit is de kleur van reinheid, licht, feest. 

Rood is de kleur van vuur, verwijzend naar de heilige Geest. 

Roze is de kleur op de derde advent en de 4e zondag in de 40 dagentijd. 

Paars is de kleur van inkeer en verootmoediging, ingetogenheid, boete, rouw. 

Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst. 

Zwart (mits aanwezig) kan gebruikt worden op Goede Vrijdag. 

Op de volgende manier worden de kleuren gebruikt: 

• Het kerkelijk jaar begint met de 1e zondag van Advent (de 4e zondag vóór Kerst, dus de 

zondag die valt in de periode 27 november - 3 december).  

De Adventsperiode duurt tot aan de Kerstnachtdienst (24 december 's avonds) en de 

kleur in de Adventsperiode is paars.  

Uitzondering in de Adventsperiode. 

Op de derde advent schijnt het witte licht van Kerst al door het Paars en is de kleur Roze. 

• Op de avond van 24 december begint met de wisseling van de kleuren de Kersttijd en wordt 

de kleur wit. De Kersttijd duurt tot en met 6 januari. 6 januari is Epifanie (Driekoningen). 

• Ná 6 januari tot aan de 40-dagentijd is de kleur groen. 

• Met de Aswoensdag (6½ week vóór Pasen) begint de 40-dagentijd. De kleur is dan paars. 

. Uitzondering voor de zondagen in de 40-dagentijd. 

Op de 4e zondag van de 40 dagentijd kan Roze worden gebruikt. Het wit van het 

komende paasfeest schijnt al door het paars van de voorbereidingstijd. 

• Er is één uitzondering in die periode: op de Witte Donderdag is de kleur wit. 

. Een mogelijke tweede uitzondering is de kleur zwart op Goede Vrijdag . 

• In de Paaswake op de zaterdag vóór Pasen begint met de wisseling van de kleuren 

de Paastijd en wordt de kleur wit. De Paastijd duurt tot aan Pinksteren. 

• Op Pinksteren is de kleur rood. 

• Ná Pinksteren tot aan het eind van het kerkelijk jaar is de kleur weer groen. 



• Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag die valt in de periode 20 - 26 

november) de kleur wit. 

• Bijzondere gelegenheden met een andere kleur dan de kleur van het kerkelijk jaar: 

• Bij belijdenis, bevestiging van ambtsdragers of bij de verbintenis van een 

predikant wordt de kleur rood. 

• Bij een trouwviering is de kleur wit. 

• Bij een uitvaart is de kleur (meestal) wit. 

In overleg met de nabestaanden en de voorganger kan ook gekozen worden voor paars. 

• De kleur op de 1e zondag na Pinksteren is standaard groen. Als de zondag ná Pinksteren 

gevierd wordt als zondag Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) kan eventueel (na overleg 

met de voorganger) de kleur wit worden gebruikt. 


