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een Bron van inspiratie

INLEIDING LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING 40-DAGENTIJD / PASEN 2018
(18-02- t/m 01-04-2018)
DE BALANS
De komende tijd gaan we 40 dagen onderweg naar Pasen in een periode van bezinning. We gaan
op zoek naar de juiste balans in ons leven. Wat weegt voor ons in de keuzes die wij maken in ons
leven het zwaarst.
Ook Jezus ging gedurende 40 dagen de woestijn in, werd op de proef gesteld door de duivel en op
zichzelf teruggeworpen.
Jezus laat ons zien waar het om gaat, dwars door de dood heen.
Op Goede Vrijdag brengt Jezus ons door zijn sterven uit balans om onze balans in het leven met
God in evenwicht te brengen met Pasen.
Jezus laat ons door de dood heen zien dat er leven is na de dood. Dat er beelden van hoop zijn
tegen de verdrukking in. Het is een periode om na te denken over goed en kwaad. Jezus liet zich
niet verleiden en kiest in volle vrijheid voor God.
Ook wij mogen met onze bewuste keuzes in het leven op doortocht gaan en een nieuw begin
maken. Een doortocht van donker naar licht. Van balans opmaken en in balans komen door inkeer
en bezinning; want als je de juiste balans zoekt gloort de hoop ons tegemoet, breekt een tak open,
komen de witte bloemen ons vertellen: ook wij mogen opstaan en met Hem meegaan! Hij heeft de
balans hersteld.
Om dit te verbeelden is gekozen voor een 'natuurlijke' balans. 'Een plank op een rol'. Elke week
zijn er op deze 'wip' schikkingen te zien die verwijzen naar de lezingen.
Aan de ene kant de 'dode' zaken en aan de andere kant 'leven brengende' zaken. Met aan de ene
kant dat wat ons tegenhoudt (het donker) en aan de andere kant dat wat ons perspectief kan
geven, kan inspireren (het licht).
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
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

De parochie bestaat uit de locaties Sint Paulus Bekering te Capelle a/d IJssel, Sint Joseph te Nieuwerkerk a/d IJssel,
H. Jozef te Lekkerkerk, Sint Caecilia te Rotterdam, H. Maria Koningin te Krimpen a/d IJssel, Open Hof te Rotterdam

