
PAASTRIDUÜM - Witte Donderdag 2019 
Paulus Bekering Capelle a/d IJssel, St. Joseph Nieuwerkerk a/d IJssel, H. Jozef 
Lekkerkerk en H. Maria Koningin Krimpen a/d IJssel 
 

Avondmaal 

Het brood is gebroken,  
de woorden gesproken:  
"Neemt, eet en gedenkt" 

Zijn lichaam is gebroken,  
Zijn Woord heeft gesproken:  

"Vader, vergeef het hun  
want zij weten niet wat zij doen 

De wijn is vergoten,  
de beker gaat rond.  

"Drinkt allen daaruit." 

Zijn bloed is vergoten, 
Zijn lichaam gewond.  

Leeft allen hieruit! 

Volkomen verzoening, 
"neemt, eet en gedenkt." 

Hij gaf en vergeeft 
opdat jij leeft! 

 
Gedicht van Coby Poelman-Duisterwinkel  

uit`: Granaatjes met een gouden slot.” 

 
 

Tot Mijn gedachtenis 
 
Liturgische bloemschikking 
Evangelie Johannes 13, dienstbaarheid en Marcus 14, 32-42 ) erbarmen 
 
…Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen …. 

…Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de 
woorden: 'Neemt en eet; dit is mijn Lichaam.'  
Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: 
'Drinkt allen hieruit. Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van 
zonden…. 

….Op het landgoed Getsemane overviel Hem angst en bad: 'Mijn Vader, als het mogelijk is, neem deze 
beker van Mij weg. Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt zal geschieden.' 

 
Boomschors met mossen, vetplant, lavasteen: 

Kruis van rode cornustakken: 

Palm: 

Kan water, wasbekken en doek: 

Karaf wijn, brood: 

Witte aronskelk en 11 witte gerbera’s: 

Gebogen takken van bloeiende witte spirea: 

Brandende kaarsjes: 

Wit kleed: 

Dood materiaal met nieuw leven 

Snoeihout dat uitloopt met  nieuw leven 

Overwinning, opstanding en rechtvaardigheid 

Voetwassing 

Instelling H. Eucharistie, laatste Avondmaal 

Jezus en de 11 slapende leerlingen 

Erbarming vragen aan de Vader 

Liefde en Licht van Christus 

Liturgische kleur van onschuld, reinheid en vrede 

Terug naar bloemschikkingen 

Terug naar LIJST 

http://www.christoffelparochie.nl/index.php/ongecategoriseerd/154-liturgisch-bloemschikken
http://www.christoffelparochie.nl/index.php/ongecategoriseerd/269-liturgisch-bloemschikken-lijst


 
 
 
St. Christoffelparochie 

 

 

 
 
 
 
 

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 

 

 

http://www.christoffelparochie.nl/index.php/kerken/maria-koningin?layout=edit&id=526
http://www.christoffelparochie.nl/index.php/kerken/maria-koningin?layout=edit&id=269

