
LITURGISCHE SCHIKKING  

40 DAGENTIJD EN PASEN 2017  

 

In de veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. 
Gekozen is voor de berg (gemaakt van houtringen) als symbool voor die liefde en kracht.  

 

Eerste zondag: 05-03-2017  

 
Thema: Jezus in de woestijn. 
Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de 
tempel. 
 

In de schikking: 
De stenen muur symbool van de tempel 
De witte Gerbera symboliseert Jezus op de tempel, de Berberis de duivel.  
De jute, stenen en het zand  de woestijn. 

 

 

  



Tweede zondag: 12-03-2017 

 
Thema: Mozes op de berg Sinaï. 
 
De schikking:  
de berg gemaakt van houtringen, symbool van Gods liefde en kracht,  
het witte gipskruid is de wolk met daarin de witte gerbera als Mozes en  
de rode gerbera’s het laaiend vuur op de top van de berg. 

 

 

  



Derde zondag: 19-03-2017 

 
Thema: Sta in je kracht. 
Vandaag staat het verhaal van Simson centraal. 
 
Uit de groeiringen in de boomschijven zie je de groeikracht van de bomen, in de schikking staan  
ze symbool voor de kracht van Simson. 
De gerbera staat symbool voor Simson, hij buigt zich naar Delilah, de roos. 
Simson vertelt, na lang aandringen, aan Delilah dat wanneer zijn haar wordt geknipt zijn kracht 

weg is, zie de vlecht.  
De bundel touw, chaotisch neergelegd, symboliseert het steeds vastbinden van Simson door 
Delilah.  
Tussen de pilaren van de tempel bidt Simpson nog eenmaal om kracht om zich te wreken op de 
Filistijnen. 

 

 

  



Vierde zondag:  26-03-2017 

 
Thema: Meer dan genoeg. 
Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er 
zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden. 
 
U ziet in de schikking: 
De berg (de houtringen) het vaste onderdeel van de schikkingen, staat ook in het thema van 
vandaag weer voor kracht en liefde. 

Verder de 5 broden en de 2 vissen. 
Vandaag in de schikking een roze doek symbool voor het licht van Pasen dat reeds door het donker 
heen schijnt. 

 

 

  



Vijfde zondag: 02-04-2017 

 
Thema: De opwekking van Lazarus 
 
sta in je kracht 
zie hoe wat dor is tot leven komt 
wat dood lijkt, sta op 
Gods levensgeest blaast kracht in. 
 

De schikking: 
De witte roos verbeeldt Jezus, die terug gaat naar Judea waar zijn vriend Lazarus is ingeslapen. 
De gerbera staat voor Martha, die Jezus tegemoet loopt. 
De andere gerbera verbeeldt  Maria, zij ontmoet Jezus op de plek waar Martha Hem tegemoet is 
gekomen. 

 

 

  



Zesde zondag: 09-04-2017 

 
Palmzondag 
 
Sta in je kracht. 
Jezus rijdt Jeruzalem binnen. 
Niet hoog te paard, maar op een ezel. 
Nederig, Barmhartig, Liefdevol. 

Dat zijn de koninklijke krachten.  
Gods kracht. 
 
Uitleg schikking: 
Roze bloemen: de mensen langs de weg 
De witte roos: Jezus op de ezel 

 

 

 

  



LITURGISCHE SCHIKKING  

ADVENT EN KERST 2017  

 

Vol verwachting kijken we door een beslagen ruit naar wat komen zal. 
 
Het werd al lichter maar het bleef nog achter het glas verborgen tot het licht met kerstmis naar 
ons toekwam, Jezus is geboren.   

 

Eerste Advent 

 



Tweede Advent 

  



Derde Advent 

  



Vierde Advent 

 

  



Kerst 

 

  



LITURGISCHE SCHIKKING  

OUD EN NIEUW 2017  

 

De linkerkant is het oude jaar wat achter ons ligt: met een gekromde tak en hortensia’s die zijn 
uitgebloeid. 
 
Daartussen wat mos en klimop, dat we ook mooie herinneringen kunnen hebben aan het oude 
jaar. 

 
Vervolgens gaat het verder met hortensia die er wat mooier uitziet met op het einde rechts een 
hyacint in de knop. 
 
Klimmend met de klimop naar achter het raam, het nieuwe jaar. Het raam waardoor we hoopvol 
kunnen kijken naar de dingen die komen gaan. 

 

Achter het raam de hyacinten: het is de bloem van de Zonnegod Apollo  en staat symbool voor 
vrede en toewijding. In de christelijke kerk heeft de hyacint de betekenis van geluk en liefde. 
 

 


