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(Koren)aren - symbool van Jezus maar ook van het
Brood des Levens en van het Laatste Avondmaal.

Aronskelk - de aronskelk staat symbool voor de heilige moeder van Jezus, Maria.

Boek (opengeslagen) - dit kan een paar dingen
betekenen:
• het Boek des Levens. Dat is een hemels boek,
dat niemand, behalve Jezus, ooit heeft gezien.
De namen van de mensen die eeuwig mogen
leven, staan erin.
• de Bijbel. Soms staat er een bijbeltekst in, 		
tegenwoordig kan er ook iets persoonlijks in staan,
een gedichtje bijvoorbeeld. Of alleen de naam van
de overledene.

Bloem - de bloem staat voor de ziel. Bloemen openen
hun hart naar het zonlicht zoals een mens zijn ziel
opent voor God.
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Druivenrank of druiventros - van druiven wordt wijn
gemaakt. Dit is het symbool van het bloed, het teken
van leven en dood.

Duif - vrede, eenvoud, liefde en onschuld. Het is ook
een christelijk symbool voor de ziel van de overledene

Duif met palmtak - staat voor vrede.

Een omgekeerde brandende fakkel - dit is al een
heel oud symbool van het gedoofde leven, een
kenmerk van de dood.

Glas - glas is doorzichtig en daarmee is het symbool
van reinheid en puurheid.
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Hart - symbool van de liefde.

Hond - staat voor trouw en waakzaamheid.

Kaars - symbool van licht.

Lauwerkrans - staat voor overwinning en roem, het
is een eerbetoon. Het is al een heel oud symbool,
in de klassieke oudheid kregen overwinnaars een
lauwerkrans op hun hoofd.

Lelie - symbool van zuiverheid en reinheid, vooral
verbonden met Maria.
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Obelisk - teken van macht bij de oude Egyptenaren.
Tegenwoordig is het vooral een teken van betrouwbaarheid en deugd. Deugd betekent een goede
eigenschap, zoals moedig zijn, verstandig zijn, rechtvaardig zijn.

De palmtak hoort bij de Romeinse godin Victoria, de
godin van de overwinning. De palmtak op een grafsteen staat voor de overwinning op de dood.

Ringen – een ring is een cirkel, dat staat voor
oneindigheid. Twee met elkaar verbonden ringen
symboliseren hemel en aarde en de verbondenheid
van twee mensen.

Roos – staat voor liefde maar ook voor Maria, de
moeder van Jezus.

Geknakte roos - die staat voor het leven dat door de
dood is afgebroken.
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Schelp - vruchtbaarheid, liefde, huwelijk, leven.

Slang - een oud symbool voor leven en dood, gif en
genezing. Een slang die zichzelf in de staart bijt en zo
een cirkel maakt, is een heel erg oud symbool uit heel
veel verschillende culturen. Het staat voor de kringloop van het leven; alles komt altijd weer terug.

Treurende figuren, meestal vrouwen - zij staan
voor de rouw van de nabestaanden.

Vlinder - deze staat voor de onsterfelijke ziel. Voor
christenen is de dood de overgang naar een beter
leven. Als iemand dood gaat, breekt de ziel los en
stijgt op, zoals een vlinder uit de pop breekt. De
vlinder staat ook symbool voor hoe kort het leven is,
omdat de vlinder zo teer is en maar kort leeft.

Zandloper - de tijd die voorbij gaat, een symbool voor
de dood dat al in de Middeleeuwen bestond. Een
lege zandloper betekent dat iemands tijd
is gekomen (zijn tijd is op). Een zandloper
met vleugels: dit staat voor het vervliegen
(voorbijgaan) van de tijd.
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Zeis - De zeis is het symbool van de dood. De dood
werd vroeger vaak gezien als een maaier, die mensen
oogst met zijn zeis (zoals je op het plaatje kunt zien).

Zwaan - symbool voor eeuwige trouw. Zwanen
blijven hun hele leven bij elkaar.

Ondergaande zon - het leven eindigt zoals de
zon ondergaat. Maar het verwijst ook naar de
wederopstanding van Jezus, want de zon komt ook
altijd weer op.

SYMBOOL DAT IK ZELF HEB GEZIEN:

BETEKENT VOLGENS MIJ:
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ZINNEN OF WOORDEN DIE GAAN OVER DE HERINNERING VOOR ALTIJD BEWAREN:
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