
Liturgische bloemschikkingen Advent/Kerst 2016 

Het thema van de schikkingen in deze adventsweken is: De wereld omgekeerd. 
 

Kerst  

Zondag 25 december 2016 

 

 

Lucas en Johannes vertellen heel verschillend over 
Gods komst onder de mensen. Op hun eigen manier 
beschrijven ze de wereld omgekeerd. Licht dat naar 
de wereld komt om ieder mens te verlichten. We 
vieren vandaag dat God in de geboorte van Jezus de 
wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op 
de spiegel zien we nog één stukje gebroken glas; de 
wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet. We 
blijven dromen en vergezichten zien. 
 

 

 

Vierde Advent 

Zondag 18 december 2016 

 

 

Op deze vierde adventszondag horen we hoe de 
droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt: dit 
wordt verbeeld door de kleine witte bloemetjes 
van het  het gipskruid. De engel brengt Jozef op 
andere gedachten, witte rozen verwijzen naar een 
nieuw begin door de komst van Immanuel, God 
met ons. In de spiegel zien we dat verbeeld, op het 
eerste gezicht zijn de rozen verborgen, maar in de 
spiegel zien we de omgekeerde wereld. De 
spiegelscherven die we de afgelopen weken 
verwijderd hebben zijn op de voorgrond gelegd, zij 
verwijzen naar de gebrokenheid in onze wereld.  



Derde Advent 

Zondag 11 december 2016 

 

 

"Het licht van Gods toekomst breekt door; de derde 
kaars brandt, de donkere kleuren lichten op door 
het roze van doek en bloemen; een stukje van de 
spiegel is weer verwijderd, waardoor er steeds 
beter zicht komt op de toekomst. De wildernis, 
verbeeld in stenen en zand, zal bloeien als een 
lelie." 

 

 

Tweede Advent 

Zondag 4 december 2016 

 

 
Op deze tweede adventszondag horen we Jesaja 
spreken over een nieuw begin. Zichtbaar teken 
daarvan is de doop gesymboliseerd door het water. 
De stronk verbeeld de stronk van Isai. 
De tak heeft de bloemen nog in de knop, wachtend 
op wat komen gaat. Licht schijnt in de spiegel en 
kaatst terug. 

 

 



Eerste Advent 

Zondag 27 november 2016 

 

Advent is een tijd van verwachten. De mensheid 
kijkt uit, verlangt, naar een wereld omgekeerd. Een 
wereld waarin vrede en gerechtigheid 
vanzelfsprekend zullen zijn. 
  
Dragend symbool van de schikkingen is een spiegel. 
In de spiegel zie je wat op het eerste gezicht 
verborgen is. Om dit te benadrukken heeft de 
achterkant van de schikking iets verrassend dat 
alleen in de spiegel te zien is. 
De spiegel heeft gebroken stukken, scherven, 
onlosmakelijk verbonden met de gebrokenheid van 
het leven. 
  
Op deze eerste adventszondag horen we over het 
visioen van vrede en hoe dat visioen handen en 
voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de 
schikking zijn maar weinig bloemen te zien – waar 
je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. 
Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit 
de aarde. 
 

 


