
 

Wat is er allemaal te zien in onze H.Hart-kerk? 
 

Veel oudere kerken hebben de vorm van een kruis. Modernere kerken hebben meer de vorm van een 

gemeenschapsruimte. Kijk eens wat voor een vorm jullie kerk heeft? De kerk is Gods Huis en we worden er 

uitgenodigd Hem in de stilte en het gebed te ontmoeten. 

Wijwaterbakje 

Bij binnenkomst in de kerk zie je een bakje of bekken met water. Dit is wijwater dat in de Paasnacht is gezegend. 

Bij je Doopsel is er ook gezegend water over je hoofd gegoten en werd er gezegd: Ik doop je in de Naam van de 

Vader, de Zoon en de heilige Geest. Wanneer je een kerk binnenkomt, doe je je vingers in het wijwater en maak je 

er een kruisteken mee. Dit doen we als herinnering aan ons doopsel en om God te begroeten die in de kerk 

woont. 

 

Altaar 

Midden in de kerk, op een goed zichtbare plaats staat een mooie tafel die van steen of van hout of van brons is. 

Er ligt meestal een mooi kleed overheen en er staan een kruis en kaarsen op. Dit is de centrale plaats waar de 

priester de eucharistie viert. Brood en wijn worden daar Lichaam en Bloed van Christus wanneer de priester 

dezelfde woorden heeft uitgesproken als Jezus zelf bij het Laatste Avondmaal. Wanneer de priester aan het begin 

van de eucharistieviering binnenkomt, kust hij het altaar. Dit doet hij uit eerbied voor Jezus die daar zal komen. 

 

Ambo 

Dit is een mooie lessenaar die in de buurt van het altaar staat. Het eerste gedeelte van de Eucharistieviering, de 

Dienst van het Woord, wordt hier gevierd. Vanaf deze plek wordt er uit de heilige Schrift (de Bijbel) voorgelezen. 

 

Tabernakel 

Achter of opzij van het altaar zie je een kluisvormig en mooi kastje en dat noemen we het tabernakel. De 

H.Hosties die na een Eucharistieviering over zijn, worden daar in een gouden kelk bewaard. Het woord tabernakel 

vinden we ook bij Mozes in het Oude Testament. Dit was de tent die het Joodse volk meedroeg tijdens hun tocht 

naar het beloofde land. Daarin bewaarden ze de stenen platen met de Tien Geboden. 

 

Godslamp 

Bij het tabernakel hangt een kaars of olielamp die dag en nacht brandt om ons te vertellen: Jezus is hier 

aanwezig... en Hij wacht op jou. 

 

Kruisbeeld 

Op meerdere plaatsen in de kerk zie je een afbeelding van Jezus op het kruis. Dit helpt ons eraan herinneren dat 

Jezus uit liefde voor ieder van ons zijn leven heeft gegeven op het kruis. Vaak zie je bovenaan het kruis de letters 

INRI. Dit zijn de eerste letters van de Latijnse woorden ‘Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum’, Jezus van Nazaret, 

koning van de joden. 

 

Kruiswegstaties 

Aan de wanden van de kerk zie je vaak 14 schilderijen of kruisjes hangen. Hier wordt de lijdensweg van Jezus 

uitgebeeld vanaf zijn veroordeling door Pontius Pilatus tot de graflegging na zijn kruisdood. Je kunt langs de 

verschillende staties lopen en zo biddend het lijden van Jezus meebeleven. Dat kun je alleen doen of samen. Op 

Goede Vrijdag bidden we vaak samen de kruisweg. 

 

Doopvont 

Opzij of achterin de kerk zie je een grote, mooie bak waar water in kan. Dit is de plaats waar kinderen (en soms 

volwassenen) gedoopt worden. Door de doop wordt je opgenomen in de gemeenschap van christengelovigen. Bij 

je Doopsel ontvang je ook het speciale gebed voor alle kinderen van God, het Onze Vader. Vaak zie je in een 

doopkapel een afbeelding van de Doop van Jezus en een afbeelding van een duif. De duif is een beeld van de 

heilige Geest. 

 

 



 

Een hele mooie en vaak versierde drinkbeker uit edelmetaal waarin tijdens de Eucharistieviering de wijn wordt 

gedaan die het Bloed van Christus zal worden. 

Biechtstoel 

Vooral in oudere kerken zie je nog een biechtstoel. Hier kan het sacrament van de verzoening worden gevierd. 

De priester gaat aan de ene kant zitten en een persoon aan de andere kant. Die persoon kan dan bij God zijn hart 

luchten door via de priester zijn zonden aan God te belijden. De priester mag dan namens God vergeving 

schenken. Dit noemen we: biechten. Je kunt bij een priester ook in een gewone kamer biechten of op een andere 

plaats. Sommige mensen denken dat de biecht is afgeschaft. Maar het is nog steeds een van de zeven 

sacramenten en de biecht geeft bevrijding en vreugde. 

 

Sacristie 

In deze ruimte worden de liturgische gewaden voor de priester, diaken en misdienaars bewaard. De speciale 

kleding voor de vieringen laat zien dat er in de kerk iets bijzonders gebeurt, wat anders is dan het alledaagse 

leven. De mooi geborduurde en genaaide gewaden drukken liefde en eerbied voor God uit.  

In de sacristie verkleden de priester en misdienaars zich voor de viering. De priester draagt een kazuifel. De 

kazuifel is wit (soms met goud erbij) wanneer er een feest gevierd wordt. De kleur is paars in de Advent en de 

Veertigdagentijd als teken van bekering. Voor de gewone zondagen door het jaar is er een groen kazuifel. Rood 

is de kleur van de liefde en de heilige Geest; een rood kazuifel wordt vooral gebruikt op Palmzondag, Goede 

Vrijdag en Pinksteren. 

De koster is de persoon die alles voor de viering in de kerk en in de sacristie klaarlegt. 

 

Maria-kapel 

Maria is de moeder van Jezus. Op het kruis heeft Jezus zijn moeder aan ons gegeven. Maria is dus de moeder van 

ons allemaal. Daarom mogen we haar vragen ons te helpen om goed naar haar Zoon Jezus te luisteren. In iedere 

kerk is er een speciale plek waar een schilderij of beeld van Maria is. Daar kun je een kaarsje opsteken wanneer 

je Maria vraagt om jou te helpen. Je kunt daar ook een Wees Gegroet bidden. 

 

Ampullen 

Kannetjes voor de wijn en het water. 

 

Hostie 

Een rond, dun schijfje brood (van wit meel en water, zonder gist) dat tijdens de Eucharistieviering wordt 

geconsacreerd. De consecratie is het moment in de Eucharistieviering waar de priester de woorden uitspreekt die 

Jezus bij het Laatste Avondmaal uitsprak: ‘Dit is mijn Lichaam... Dit is mijn Bloed. Doet dit tot mijn gedachtenis.’ 

Consecratie betekent heiliging. Het brood en de wijn worden geheiligd; ze worden Lichaam en Bloed van 

Christus. Bij de Communie ontvangen we Jezus zelf, wanneer we de Heilige Hostie tot ons nemen. 

 

H.Hartbeeld 

Onze kerk is genoemd naar het Heilig Hart van Jezus. Daarom staat achter in de kerk een prachtig beeld van het 

H.Hart. Het hart betekent het Leven en Lijden van Jezus en de vlam laat de Liefde en Barmhartigheid van Jezus 

zien. 

 

Paaskaars 

In de Paastijd staat er dichtbij het altaar een hele mooie grote versierde kaars die we de Paaskaars noemen. De 

Paaskaars is het symbool voor de Verrezen Christus. Op de Paaskaars staan de cijfers van het jaar (bijv. 2006) en 

de letters AD, dit is een afkorting voor de Latijnse woorden ‘Anno Domini’ en dat betekent: ‘het jaar van de 

Heer’. Vaak zie je  de griekse letters Alpha en Omega op de Paaskaars. Jezus zegt van zichzelf: Ik ben de Alpha 

en de Omega, het begin en het einde. Hij is er altijd. Op de Paaskaars zie je ook de vorm van een kruis met 5 

donkere korrels. Dit zijn wierookkorrels die in de paasnacht geplaatst worden op de kaars, op de plaatsen van de 

5 kruiswonden van Jezus (zijn handen, voeten en hart). Meestal is de Paaskaars nog verder versierd. Na 

Pinksteren wordt de Paaskaars bij de Doopvont gezet. Iedere dopeling ontsteekt de doopkaars aan de Paaskaars. 

 

 

Kelk




