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College 11 maart, De zeven werken van Onbarmhartigheid. 19.30 uur
College 18 maart, De geestelijke werken van Barmhartigheid, 19.30 uur
College 25 maart, Zeven werken van Barmhartigheid en Kunst, 19.30 uur
College 31 maart, Goed en Kwaad (Kunstwerk Marjo van der Leeuw)
Liturgisch bloemschikken, veertigdagentijd
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Liturgische bloemschikking 40dagentijd; 7 en 14 maart, biddag
Derde Zondag, 7 maart
De vreemdeling onderdak bieden.
“Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op”
(Mattheus 25, 35)
Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid
En een thuis. Dit voorjaar vond een van ons drie
vogelnestjes tijdens het snoeien van de tuin, drie
warme en veilige thuisplaatsen. We leggen ze bij de opening van het hart.
In de vaasjes plaatsen we een groot blad. Een blad dat als een dak kan dienen
en beschermend is tegen regen en wind. Aan het grote glas hangen we een
klein flesje met een paar bloemen van een viooltje.
Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.
Tekst voor de viering
Er is moed voor nodig om een vreemde echt
welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je
iemand niet kent en in de tweede plaats,
omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk
net zo goed een vreemdeling voor die ander.
De eerste stap is dus om elkaar te leren
kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft
te zien. Een mens net als jij, met mooie en
minder mooie kanten. En tenslotte: als je de
ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net
als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.

Woensdag 10 maart Biddag
Het achtste werk van barmhartigheid staat deze week centraal. Acht staat ook
symbool voor een nieuw begin. De vorm van de acht zien we nog altijd terug in de
vorm van een doopvont of een kerk. Bijzonder dat juist het zorgdragen voor de aarde
het achtste werk van barmhartigheid is. De aarde die ons welzijn en welvaart biedt.
De zeven glazen vullen we met gedroogde bonen. Bonen die gezaaid kunnen
worden. Tussen de bonen plaatsen we glazen of plastic waterbuisjes om een witte
tulp in te plaatsen. De tulp die door zijn vorm geassocieerd wordt met biddende
handen. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van zwarte
aarde, vruchtbaar wachtend op de goede vruchten.
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Tekst voor de viering
Een zaadje is in rust. Het wacht op het
moment dat de omstandigheden geschikt zijn
om te groeien. Niemand weet hoe dat kan: hoe
weet een zaadje wanneer het moet
ontkiemen? Toch gebeurt het, soms na vele
jaren. Hoe dat kan, is een geheim dat alleen
onze Schepper kent. Wij kunnen een zaadje
niet laten ontkiemen. Wel kunnen wij zorgen
voor de ideale omstandigheden van water,
aarde, licht en warmte. Laten we bidden om
Gods zegen én onze handen uit de mouwen
steken. God schept leven. Wij kunnen als Zijn
rentmeesters zorg dragen voor een gezonde
aarde, waar planten, dieren én mensen
floreren

4de zondag 14 maart

De naakten kleden
‘Ik was naakt en jullie kleedden
mij’ (Matteus 25, 36)
Kleding verzamelen en kleding
delen, is iets wat heel veel gedaan
wordt. Wat je met kleding biedt, is
waardigheid en warmte. Voor
deze schikking worden de glazen bekleedt met touw. Een dik touw accentueert de
open hartvorm. In de glazen plaatsen we bloeiende bloesems.

De volgende reguliere Zijstroom komt uit op vrijdag 19 maart.
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