
Parochiekern H. Maria Koningin, Hoogfeest van Pasen, (20/21-04-2019) 

 

Zie, Hij leeft! 

Sta op.  
Wis droefenis en twijfel uit je ogen. 

Doe als de bloemen, 

als de bomen  
en omhels het licht, 

 dat alles naar zich toetrekt.  
Want leven,  

in zijn diepste, goddelijke kern, 
 blijft onaantastbaar.  

Het gaat de dood voorbij.  
Het wacht slechts op voltooiing. 

Grafstenen kunnen weggerold.  
En mensen in hun kwetsbaarheid 

 toch boven vrees en vragen uitgetild. 
De leegte is niet leeg.  

Zij is geladen met een nieuw begin.  
De woorden die bezonken zullen spreken,  

omwille van die Ene. 
Onze weg.  

Wij zullen zeggen: 
 'Hij is het. Zie, Hij leeft!'. 

Door: Kris Geloude 

 
Een nieuwe horizon  

 
Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 24,1-12 (Stille zaterdag) en 
volgens Johannes 20,1-9 (Hoogfeest van Pasen) 
 

…Zij vonden de steen weggerold van het graf,… 
… maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold 
op een andere plaats. …. 
 
Liturgische schikking  

 
Boomschors met mossen, vetplant, lavasteen: 

Palm: 

Grijze plaat: 

Bloemen: 

Witte stenen: 

 

Brandende kaarsjes: 

Wit en gouden kleed:  

Dood materiaal met nieuw leven 

Overwinning, opstanding en rechtvaardigheid 

Weggerolde grafsteen 

Nieuw leven 

Joods gebruik; iedere bezoeker legt een steen 

bij het graf 

Liefde en Licht van Christus 

Liturgische kleur Hoogfeest van Pasen 

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


 
 
St. Christoffelparochie 

 

DE BRON 
 

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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