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Thema basisschikking: 'Door de deur roept het Licht'  

Voor de basisschikking gebruiken we dit jaar een deur die open gaat - open staat! Hierdoor kun je 
verder kijken! Je kunt erdoor naar binnengaan. De deur is als het ware de verbinding tussen de 
buiten- en de binnenkant. Als we zo naar binnen kijken (naar het Licht) betekent dat dat we ons 
openstellen voor contact en communicatie met De Bron die leven geeft. Je ziet een andere 
werkelijkheid, een werkelijkheid die Licht geeft aan het aardse bestaan. Door en in dit Licht kan de 
mens tot zijn bestemming komen.  

Relatie met Advent en Kerst 

Advent is een tijd van inkeer en verwachten, wij kijken uit naar het Licht dat nog schemert in het 
duister. Elke zondag kijken we door de deur van buiten naar binnen waarachter zich het mysterie 
van het Licht zich subtiel ontvouwt. 

In de kerstnacht zien we het Licht van de Eeuwige (God) in de geboorte van een kind (Jezus). De 
deur is dan helemaal open of om met Johannes te spreken: 'het Woord is vlees geworden en heeft 
onder ons gewoond'. 

Nog enkele specifieke symbolische kenmerken tijdens de Advent: 

 Licht en Adventskaarsen 
Traditiegetrouw verbeelden we het uitzien naar het Licht door in de  schikking achter de 
geopende deur elke week een extra kaars te ontsteken  

 Groen 
De kleur groen is de kleur van hoop 

 Paars 
De liturgische kleur voor deze periode. Teken van inkeer. 

Elke week komen er bloemen, kaarsen en/of andere voorwerpen bij de basisschikking, die 
verwijzen naar de thematiek van de lezingen van het RK Lectionarium (B-jaar). Zodoende 
willen wij extra vorm en inhoud geven aan de vieringen van de komende Adventsperiode en Kerst 

werkgroep liturgische schikkingen van de Christoffelparochie: 
 

Hellen van der Meijden-Spapens - St. Joseph 
Corry van Assema - Sint Caecilia 

Anja Kleisterlee en Wenda de Vries - Paulus' Bekering 
Tineke Bouwmans - H. Jozef 

Ruud Engelenberg - H. Maria Koningin  
 

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

