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Liturgische Bloemschikking 4e advent 

De hemel raakt de aarde Johannes is zijn naam 

wegbereider om onze voeten te kunnen zetten op de weg 

van de vrede daar raakt de hemel de aarde. Het 

Bijbelgedeelte voor de vierde advent komt uit Lucas 1: 57-

80. Hierin horen we over de geboorte van Johannes. Zijn 

vader, Zacharias, wordt vervuld met de Heilige Geest, krijgt 

weer stem en zingt een uitbundig lied. 

En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de 

Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg 

gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met 

hun redding door de vergeving van de zonden. Dankzij de 

liefdevolle barmhartigheid en trouw van onze God. 

In de schikking symboliseren de rode bloemen: de Geest en 

de liefde van God. De klimop geeft trouw weer. De losse 

verspreide stenen staan voor het opheffen van de 

verstening waarin Zacharias gevangen zat. De 

paarse kleur is een teken van voorbereiding op de 

komst van de Verlosser God, kom met uw geest, 

doe uw stralende licht over ons opgaan! 

 

 

De blauwkleurige doek onder het 
liturgisch stuk staat voor Goddelijkheid en 
Onschuld. 
De gekrulde takken die de bloem 
omvatten, beelden de blijheid van Maria 
uit. 
Maria gaat op bezoek bij Elisabeth. 
Als ze aankomt, roept Elisabeth haar toe, 
dat ze een bijzondere vrouw is. 
Het kind van Elisabeth springt op in haar 
buik. 
Dan zingt Maria een lied over de 
bijzondere dingen die God doet. 
In haar lied bezingt ze dat God oog heeft 
voor de kleine mensen en dat Hij een 
trouwe God is die redt. 
Zij zingt: 
“Mijn ziel verheft Gods eer; 
mijn geest mag blij den Heer 
mijn Zaligmaker noemen, 
die in haar lage staat, 
zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
maar van zijn gunst doet roemen.” 
 

 


