Parochiekern H. Maria Koningin, 1e zondag van de 40-dagentijd. (10-03-2019)

Zoekende
Stilte en bezinning
Afleidingen weerstaan
Het is een overwinning
Op ons hectisch bestaan.
Stilte en bezinning
De wereld achter laten
Het is een overwinning
Om met God te praten.
Stilte en bezinning
Stappen in de woestijn
Het is een overwinning
Op het innerlijk venijn
Stilte en bezinning
De rust gevonden
Het is een overwinning
De zoektocht ontbonden.
Marijke Zuidwijk

Geloofsbelijdenis
Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 4, 1-13
… Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef
werd gesteld.
… beveel dan aan die steen daar, dat hij in brood verandert.'…
Liturgische schikking
Zand, cactus en lavastenen:

De woestijn

Steen en brood:

Eén van de verleidingen van de duivel

Boomschors met mossen en vetplant:

Dood materiaal met nieuw leven

Palm:

Overwinning, opstanding en rechtvaardigheid

Brandende kaarsjes:

Liefde en Licht van Christus

Paars kleed:

Liturgische kleur van boete en bezinning

Terug naar bloemschikkingen
Terug naar LIJST

DE BRON
St. Christoffelparochie

LOCATIE
H.MARIA KONINGIN
een Bron van inspiratie

INLEIDING LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING 40-DAGENTIJD / PASEN 2019
(06-03-2019 t/m 21-04-2019)
Thema basisschikking: HET LEVEN OVERWINT!
Als kenmerkend beeld van deze basisschikking met het thema ‘Het Leven overwint’ gebruiken we dit keer
een palm. De palm staat symbool voor overwinning, maar ook voor opstanding en rechtvaardigheid.
Elke week komen er bloemen en/of andere voorwerpen bij. Hierbij laten we ons leiden door de thematiek van
de evangelielezingen van het RK Lectionarium – C-jaar. Dit is onze inspiratiebron.
Ook kleuren en gebruikte materialen zullen bij onze schikkingen van belang zijn.
Enkele voorbeelden:
Groen
De kleur groen is in de christelijke traditie de kleur van de hoop, het nieuwe leven zoals dat in de lente rond
Pasen zichtbaar wordt in alle bladeren. Maar ook nu in de winter is er al volop groen dat aan leven herinnert
als de groei buiten stil lijkt te staan. Groen van mos, coniferen, sparren, dennen, ceders, taxus en met name
van klimop, dat altijd het licht zoekt en duidt op verbondenheid (klimop hecht zich makkelijk).
Paars is de liturgische kleur voor deze periode. Teken van inkeer.
Jute en as als teken van boete.
Zand en stenen: tekenen van de woestijn.
Rode takken: van de Cornus Alba in de vorm van een kruis (Locatie Maria Koningin).
Rood staat hier voor lijden.

Door onze wekelijkse schikkingen willen wij bijdragen aan verrijking van de liturgie.
werkgroep liturgische schikkingen van de Christoffelparochie:
Hellen van der Meijden-Spapens - St. Joseph
Ruud Engelenberg - H. Maria Koningin
Terug naar bloemschikkingen
Terug naar LIJST

