
Liturgisch (bloem)schikken, wat is dat? 

Een liturgische schikking is verbindende symboliek dikwijls 
gebaseerd op het H. Evangelie. Op al onze parochielocaties gebeurt 
dat wekelijks of periodiek. 

Welke materialen? 
De basis is bloemen en ander plantenmateriaal. Natuurlijk 
materiaal wordt aanvullend gebruikt; we staan daardoor dicht bij 
de schepping.  

 

Hoe komen we tot een schikking? 
Bij het H. Evangelie halen we de essentie of aansprekende woorden 
eruit die direct tot onze verbeelding spreken en vertalen dat naar 
bloemen en ander materiaal. Ook kan het een uitdrukking zijn zoals 
ontferming, erbarming, verdriet of vreugde. Bij ontferming buig je je 
over iemand heen, uitbeelding met gebogen takken, bij vreugde en 
blijdschap richt je je omhoog. 

Daarnaast kunnen kleuren, getallen en voorwerpen symbool staan. 
Voorbeelden: kaars=licht, wijnrank=het Levende Woord: “Ik ben de 
wijnstok”. Visnet= “mensen vangen.” Een gedicht is een goede 
aanvulling op een document.  

Waar haal je de materialen 
vandaan? 
De natuur is mooi. Geef je ogen de kost en je ziet alle soorten 
materialen die je kunt gebruiken. Delen van een wilgenstam. Na 
schoonmaken bleven er “twee halve harten” over. Tegen 
elkaar: “Sursum Corda*)”, de harten omhoog.  
Verder zijn er gekleurde doeken, glazen schalen, boomschors, 
glazen karaf en glazen schalen enz.  Een accent is de liturgische 
kleur: wit: reinheid, vrede, liturgisch hoogfeest, goud: 
koninklijk, groen: hoop, paars: bezinning, rood: vuur, maar ook 
lijden. 

Een mooie plaats is voor of naast het altaar en een afbeelding 
met enige uitleg op een projectiescherm. Bij voorkeur geeft de 

voorganger bij het welkomstwoord of de overweging de symbolische verbinding weer. 

Wilt u meer weten over de uitvoeringen van diverse schikkingen. Op de website van de 
Christoffelparochie, >Maria Koningin, >liturgisch bloemschikken zie je alle schikkingen vanaf 2017.  

*) Sursum Corda, de officiële katholieke krant die vroeger namens het bisdom Haarlem werd uitgegeven. Tevens de 

aanvang van de prefatie. 
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