Zondag 23 augustus 2020, 1e dienst na de Coronasluiting.

Lieve mensen,
Het is goed hier weer te zijn en jullie allemaal weer te zien.
We gaan met bloemschikken weer over tot de normale gang van zaken voor zover mogelijk.
De afgelopen periode hebben er op zaterdag meditatieve schikkingen gestaan, waar een paar mensen uit
de groep wel een soort kerkelijk lintje aan hebben verdiend. ‘k Heb ze net voorgedragen. Weet eigenlijk
niet of ze wel bestaan, maar goed.
Het verschil tussen meditatief en liturgisch is dit: bij een meditatieve schikking moet je zelf maar bedenken
wat het voorstelt, liturgische schikkingen zijn meestal wat ingewikkelder en daar doen we dus uitleg bij.
In de schikking van vandaag staat het getal 3 centraal.
Áls we niet coronaproof moesten doen en u kon komen kijken zou het misschien wel leuk zijn een
wedstrijd uit te schrijven hoe vaak er tot 3 geteld is.
Van een foto is dat ook best te doen. Ik noem er enkele:
De driehoek met God in het midden, Drieënig God is 1
Bovenin de Vader, die te groot is om in een kleur te vatten, onderin een witte bloem voor de Zoon en rood
voor de Heilige Geest.
God is de schepper, de Zoon is de verlosser en de heilige Geest de helper.
De Vader draagt, De Zoon leidt, de Heilige Geest schenkt de 7 gaven.
Boven de driehoek zijn de liturgische kleuren rood, wit paars aangebracht en de kleur van de zomertijd is
groen en hangt er onder.
De ‘strik’ onder in de driehoek is een symbool voor oneindigheid en verbondenheid.
De zonnebloem is een beeld van God die leven geeft.
Er staan vrolijke bloemen voor de blijdschap dat we hier weer kunnen zijn. De betekenis van gerbera’s is:
“door jou wordt alles mooier”. Dat mag u zich best persoonlijk aantrekken.
De tak is nagemeten en anderhalve meterlang, het wit rode lint betekent afstand houden.
En vooral niet te vergeten klimop, het teken van Gods trouw waarmee alles met elkaar verbonden is. Zo
mogen wij met vertrouwen in Hem hier weer bij elkaar komen.
Nel Dees

