Een teken van leven
bloemschikking voor de
Stille Week en Pasen
voor thuis

Nu we het feest van Pasen niet met elkaar in kerkdiensten kunnen vieren bieden we in de
handreiking In Mijn Naam… allerlei mogelijkheden aan voor thuis vieren. Een van die
mogelijkheden is het maken van een symbolische bloemschikking.
Deze bloemschikking wordt langzaam maar zeker opgebouwd, vanaf de maandag van de
Stille Week tot en met Paaszondag.
We hebben geprobeerd deze schikking zo te maken, dat het met relatief eenvoudige
materialen te maken is, uit eigen tuin, misschien tijdens het dagelijkse wandelingetje uit
gemeentelijk groen.

En ben je echt niet handig genoeg? Heb je geen tuin? Geen gemeentelijke groen in de
buurt? Gebruik dan de foto’s: maak een mooie print en zet ze op een mooie plek in je huis
neer, zo bouw je de bloemschikking via de foto’s op!
Hieronder volgen de beschrijvingen, praktisch én inhoudelijk. Laat vooral ook je eigen
creativiteit vrij! Als iets niet binnen handbereik is, is er vast wel iets anders te bedenken!
De foto’s zijn te vinden in de powerpointpresentie.
Het overkoepelende thema is ‘Een teken van leven’, naar aanleiding van de lezingen uit
Exodus. Maar ook los van dat Exodusleesrooster is dit een sprekende invalshoek, juist in
deze corona-tijd en onderweg naar het grote teken van leven van Pasen.
Bovendien heeft Pasen alles te maken met Pesach – het feest van de bevrijding uit Egypte.
Het thema ‘Een teken van leven’ beelden we uit in de vorm van een bloembol, waaruit
nieuw leven gaat groeien in de vorm van een bloem.
Daarbij houden we nu al voor ogen dat deze week en dus ook deze schikking ook uitloopt
op het nieuwe leven wat we krijgen door Christus!
We volgen in deze Stille Week Exodus 10-14: 18

1.

Maandag

Nodig:
• foto 1

•
•
•
•
•

lange buigzame takken (4)bv kornoelje-takken
een langwerpige bloembak of ovenschaal
1(á 2) blok oase (= steekschuim)
Klimopblad, buxus takjes en event. mos
Draad

!! Bepaal zelf hoe groot je het stuk wilt maken aan de hand van je bak/schaal
en in verhouding daarmee de lengte van de takken enz.
Oase vol laten zuigen met water (duurt even)
Zet dit met lange smalle kant naar beneden in je bak ( moet er stevig in staan)
Buig de takken aan de onderkant alvast wat rond (voorzichtig) en steek ze in de zijkanten van
de oase.
Bovenin vastmaken met een draadje: de vorm krijg je gemakkelijker door een recht, korter
takje mee te binden, (zo buig je het in de vorm)en deze midden in de oase te zetten.
Bedek de oase met bv klimopblad, buxus takjes en mos (of wat je ook maar hebt)
2.

Dinsdag

Vandaag denken we aan de ellende waarin Israël verkeerde, dat was onnoemelijk zwaar…,
maar ook dat er hoop gloort, al ervaren ze dat nog niet.
We maken een deur als teken van de bevrijding die gaat komen en waar ze (later deze week)
iets mee moeten doen.
De ellende verbeelden we in braamstruiktakken, gras/rietstengels/ dode takken en
dergelijke.
Het zware werk leggen we vast in een steen.
Nodig:
•
•
•
•
•
•

Foto 2
Braamstruiktakken, gras/rietstengels geknakt bv/ dode takjes..
Een steen
3 takken voor de deur
Papieren tas of karton (of kleedje)
draad

Maak van de 3 takken een ‘deur’: kijkt wat past (qua grootte) in jouw schikking.
Hoeken met een draad goed verbinden, zet het in het midden van je schikking ( achter-ín de
oase) en maak de hoeken ook weer vast aan de ‘bolvorm’.
Ook de rechte tak die je gebruikte om de vorm te krijgen maak je vast aan de bovenkant van
de ‘deur’, en knip de tak iets lager weg… zo krijg je een mooi stevig geheel!
Hoop is nog niet zichtbaar, dus maken we de deur dicht, dat kan bijvoorbeeld met papier of
karton of plankje..
Maak vast met een draadje ( of plakband… gaat later toch weer weg…)
Steek de braamstruiktak, rietstengels/ dode takjes rond de linker deurkant
en de steen leggen we ervoor.

3. Woensdag
Het volk Israël heeft drukke dagen.. er is hoóp voor hén: een lam moet geslacht; bloed moet
aan de deurposten en ook reisvaardig klaarmaken.. wat een organisatie.
Rode kornoelje takken verwijzen naar het bloed, maar ze(gaan) bloeien:
dankzij het gelovig aanbrengen van bloed op de deurposten mogen zij blijven leven!
Wol en stof verwijzen naar het lam en het op reis gaan.
Nodig:
•
•
•
•
•
•

Foto 3
Rode takken (bijv. rode kornoelje)
Wol/lapje katoen
Kort dik takje
Steek de rode takken in de oase tegen de deurpost(en)
De dikke korte tak is ‘staf’, wikkel daar wol of een katoenen lapje om en bind het vast
in de schikking.

4) Donderdag
Vandaag maken we een kruis omdat we er aan denken dat de bevrijding veel kostte.
Wordt Israël gered door het gelovig aanbrengen van het bloed van het geslachte lam aan
de deurposten… voor Egypte wordt het een zwarte nacht van de dood.. verlies van de
eerstgeborenen.
Bedenk dat onze bevrijding ook via bloed gaat; het bloed van het offer van onze Here Jezus;
het kostte de Vader álles, Zijn enig eerstgeboren Zoon liet Hij sterven voor míj…..
Nodig:
• Foto 4
• 2 takken en draad
Maak van de 2 takken een kruis, bind het goed vast op het kruispunt.
Zet het in de oase voór de ‘deur’.

5. Goede Vrijdag
Het volk Israël mocht wegtrekken, weg van de slavernij, op weg met God en Mozes, Hij gaat
mee.
Ook wij zijn bevrijd; deze dag denken we eraan dat Jezus voor ons stierf… aan een kruis.
Het kruis staat vóor de deur.. alleen door Christus kunnen we tot de Vader komen.
Zo groot was Zijn liefde…hij wilde die weg gaan in gehoorzaamheid aan de Vader…
Hoe groots is dat…! Reden voor ons om daar bij stil te staan vandaag.
Nodig:
• Foto 5
• Braamstruiktakken
• Eventueel een rode roos…
We draaien van de braamtak een krans die we om het kruis leggen.
Ook kunnen we er nog een rode roos voor zetten.

Christus leed voor ons uit Liefde!
En het papier mag achter de deur weg. De weg is vrijgemaakt.

6. Stille zaterdag
Nodig:
• Foto 6
• (Bol)bloemen
• Uitbottende takken
Omdat we weten dat het morgen Pasen is, verzamelen we vandaag mooie (bol)bloemen /
uitbottende takken in mooie vormen uit de tuin (of koop een boeket) en maak er een
uitbundig geheel van. Slinger er bijv. ook klimop om heen: teken van Gods trouw!
God doet wat Hij heeft beloofd!
U kunt ook een mooi boeket ook bíj deze schikking zetten.
Eventueel alvast een witte roos (of bloem) voor morgen klaarleggen.

7. Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja! Foto 7
Nodig:
• Foto 7
• Een witte roos (of een andere witte bloem)
Het is feest vandaag, Christus opgestaan uit de dood, Hij overwon al het slechte van deze
wereld en van ons, de zonde, de dood die we verdienden.
God redde het volk Israël, bevrijdt gaan ze op weg.
Ook ons bevrijdde Hij, de weg is vrij, maar alleen via onze redder Jezus!
Wij mogen Hem volgen op onze levensweg in diepe dankbaarheid..
Dank Heer: we steken een witte roos bij het kruis.
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