
Parochiekern H. Maria Koningin, 5e zondag van de 40-dagentijd, (07-04-2019) 

 

Wie zonder zonde is… 

Haar overspel dat moest gestraft, 
ja, weg met deze smaad! 

De mensen drongen, schreeuwden luid, 
genadeloos verenigd! 

Hij moest het zeggen, Hij alleen 
en angst sprak uit haar ogen 

"Wie zonder zonden is" sprak Hij, 
"die gooit de eerste steen". 

Ze dropen allen schaamvol af 
en niemand gooide, zelfs niet één! 

De Meester zag haar ogen 
vol ingehouden vrees: 

"Vrouw, heeft niemand jou veroordeeld?! 
"Nee, Heer niemand" sprak ze hees. 

"Dan veroordeel Ik jou ook niet" 
vol liefde keek Hij neer, 

"Ga heen en leef in vrede 
en zondig nu niet meer"! 

Deel uit een gedicht van Els Hengstman-van 
Olst 

 

 
Verzoening  

 
Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 8,1-11. 

Toen brachten schriftgeleerden en Farizeeën Hem een vrouw die op overspel was betrapt. Zij plaatsten haar in het 

midden en zeiden tot Hem: 'Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt, terwijl ze overspel bedreef. 

Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar Gij, wat zegt Gij ervan?' 

…'Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen.' 

…Toen zij dit hoorden, dropen zij een voor een af, de oudsten het eerst… 

…Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: 'Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?  

Zij antwoordde: 'Niemand, Heer.'… 

 

 
Liturgische schikking  

 
Boomschors met mossen, vetplant, lavasteen: 

Palm: 

Rode roos: 

Witte rozen met rode randen: 

Witte stenen: 

Brandende kaarsjes: 

Paars kleed:  

Dood materiaal met nieuw leven 

Overwinning, opstanding en rechtvaardigheid 

De overspelige vrouw 

De mensen NIET zonder zonde 

Materiaal om te stenigen 

Liefde en Licht van Christus 

Liturgische kleur van bezinning en berouw 

Terug naar  liturgische schikkingen 

Terug naar LIJST  
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St. Christoffelparochie 
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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  liturgische schikkingen 

Terug naar LIJST 
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