
 

PAUL OSKAMP in Woord en Dienst   

Mij is geen theoloog bekend die iets over bloemen in de kerk heeft gezegd. 

Toch zijn bloemen daar op hun plaats. Nee, niet een handvol liefdeloos in een 

vaas gekwakte anjers, laat staan droogbloemen (dat zijn mummies) maar een 

met zorg geschikt boeket. Want voor de eredienst is het beste nog niet goed 

genoeg. Bloemen horen bij de aanbidding en bij het feest van de liturgie. Dat 

wist koning Salomo al. Hij versierde de tempel met bloemen in de knop (I 

Kon.6:29,32, 35). Helaas nam hij met houtsnijwerk en bladgoud genoegen. lk 

zeg helaas, want de geurende, levende frisheid van een bloem is niet te 

vervangen. 

 

In de bijbel is de bloem bij uitstek een symbool van vergankelijkheid. Bloemen 

verwelken, vallen af en vergaan, en haar plaats kent haar niet meer. Jezus zegt 

in de Bergrede: let eens op de veldbloemen hoe zij groeien en hoe God ze in al 

hun kortstondigheid bekleedt met een pracht waarbij die van Salomo 

verbleekt. Mensen zijn als bloemen. Het leven is maar kort maar dat is geen 

reden om niet te groeien en te bloeien in Gods hof. Door bloemen in de kerk te 

halen, stellen wij schoonheid in dienst van de aanbidding. Ik weet wel, het gaat 

in de kerk om de waarheid. Maar is de waarheid van het evangelie niet schoon? 

Is God niet ontroerend mooi in zijn liefde? En is het niet onvoorstelbaar heerlijk 

Hem te kennen en te dienen? Met de mystiek belijd ik de zoetheid van het 

geloof, door alle strijd heen. 

Daarom, wat is er tegen, Hem te versieren met muziek en woorden, met 

geuren en kleuren? Bloemschikken is een kunst. Het is aan de gemeente om 

mensen te vinden die de gave daartoe hebben. Want het is een genadegave, en 

dus niet ieders werk, om bloemen te ordenen voor hun dienst. 

Tenslotte, waar laten wij de bloemen na afloop? Het liefst liet ik ze staan voor 

wie door de week in het kerkgebouw verdwaalt om te bidden of zo. Zolang dat 

er niet in zit, is een goed alternatief: naar de zieken. Zo gaat het eerste gebod 

over in het tweede.  

 

 

 



KOERT VAN DER VELDE in Trouw 2002-10-22 

 

Liturgisch bloemschikken / In de tale van blomme, zwerfvuil en potscherf 

Tini Brugge brengt creatief het religieuze leven van kerkelijke 

bloemenverzorgers tot bloei. Ze leren hoe ze van een bloemstuk een preek 

zonder woorden kunnen maken. ,,Bloemen roepen stille verwondering op en 

verwijzen naar een andere wereld.” 

 

Liturgisch bloemschikken is volgens Tini Brugge niet truttig. ,,Maak een 

puinhoop van stenen, roestig verwrongen ijzer of potscherven. Laat hier een 

witte bloem op groeien.” En wat te denken van ‘een compositie van zwerfvuil 

en geknakte bloemen’? Ze ziet de mensen denken: wat is daar nog 

bloemschikken aan? En inderdaad, zegt ze, de creaties behoren tot de 

modernste op het gebied. 

 

Toch heeft het liturgisch bloemschikken een imagoprobleem, erkent Brugge. 

Het creatief-met-kurkgehalte is hoog. Meestal, zegt ze, zijn het oudere 

vrouwen die haar workshops bezoeken. Ze zijn betrokken bij het verzorgen van 

de bloemen in de kerk: vaak van die het hele jaar verkrijgbare, in kassen 

opgefokte kunstmestchrysanten. ,,Ik erger me rot aan zulke bloemen.” 

 

Biologe Brugge vindt dat bloemen zo natuurvriendelijk mogelijk gekweekt 

moeten zijn. Brugge -ze werd niet-religieus opgevoed, bekende zich pas op 

latere leeftijd tot het christendom-   leert dat je méér kunt doen met bloemen 

dan ze zomaar in een bosje voor in de kerk neerzetten om ze na de dienst bij 

een zieke te bezorgen. Een bloemstuk is een meditatieobject dat niet alleen 

aan het denken zet, maar vooral ook een niet-rationele, zintuiglijke indruk wil 

geven, met kleuren, vormen en geuren. ,,Zelfs een enkele bloem kan door haar 

beeldkracht een werkelijkheid oproepen die niet te meten, niet in woorden uit 

te drukken is. Soms is dat een religieuze ervaring.” 

Onder Brugges begeleiding komt het religieuze leven van kerkelijke bloemen-

verzorgers tot bloei. ,,Allereerst worden ze serieus genomen in wat ze doen en 

verdiepen ze zich in de thematiek van de bijbelse verhalen. Vervolgens stappen 

ze uit de conventionele manier van kijken naar bloemen, en ontwikkelen ze een 

eigen gevoeligheid voor de symboolwaarde van de dode en de levende 

natuur.” 

Dat kun je oefenen, zegt ze. ,,Een treurwilg heeft een andere uitstraling dan 

wat lelietjes. Je kunt er boekjes bij pakken en theoretisch bedenken dat rood 

voor bloed en liefde staat, en zwart voor rouw. Maar dat vind ik 

droogzwemmen. Ik houd meer van de actieve vorm: je loopt door een tuin en 



wordt getroffen door de vorm van een tak. Die is bijvoorbeeld rond en roept 

het gevoel bij je op van omsloten zijn, van veiligheid. Dan heb je het thema 

waarmee je aan het werk gaat.” 

Voor wie symboolgevoelig is, openbaart de natuur soms onverwachte kanten. 

,,Overmand door verdriet, buiten wandelend om ‘lucht’ te krijgen, kun je 

onverwacht worden geconfronteerd met een tak, een blad, een bloem”, schrijft 

ze in ‘Bloemen geven zin’, een boek vol foto’s van soms vooruitstrevende, soms 

ook traditionele bloemstukken, dat in november verschijnt. 

,,Dan word je aangesproken door de overweldigende schoonheid of 

beeldkracht van een plant, en ontdek je een andere dimensie aan het bestaan. 

Bloemen roepen stille verwondering op en verwijzen naar een andere wereld. 

Niet alles is uit te leggen.” 

Sommige symbolen liggen zeer voor de hand -een blauwe bloem staat voor 

hemels, een zonnebloem straalt kracht en warmte uit. Andere gaan pas leven 

als je de bijbelse passages of legende kent waarmee ze zijn verbonden. Sint 

Janskruid heeft zijn naam te danken aan het rode sap dat je ziet als je de 

stengels knakt. Dat verwijst naar het bloedige verhaal van Johannes de Doper, 

wiens hoofd werd afgehakt. Ook voor het begrijpen van de kleur paars is enige 

kennis nodig. ,,In de bijbelse tijd was purper een schaarse en dus kostbare 

kleur, gewonnen uit slakjes. Alleen koningen en priesters in de tempel hulden 

zich erin.” Bloemschikkers mogen van Brugge overigens niet elk beeld 

gebruiken. De davidsster bijvoorbeeld is taboe. 

 

,,Die behoort tot de joodse traditie. Wij kunnen hem nooit zo diep begrijpen als 

joden.” Voor wie de moeite neemt thuis te raken in de christelijke (en 

voorchristelijke) symboliek, kan een bloemstuk een preek zonder woorden 

worden, zegt Brugge. ,,Maar niet iedereen wil. Want het kost tijd en 

inspanning. Sommigen hebben de gevoeligheid niet of zijn bang dat ze het fout 

doen.” Toch heeft liturgisch bloemschikken de tijd mee. Beeldtaal past in deze 

tijd, stelt ze, en wordt ook herontdekt in protestantse kerken die traditioneel 

vooral aandacht hebben voor het woord. Maar sinds de status van bijbelse 

woorden is veranderd, ze niet meer de waarheid zijn maar waardevol dankzij 

het verhaal, neemt ook hier de belangstelling voor beeldtaal toe. En daarmee 

voor liturgisch bloemschikken. ,,Helemaal bij mensen die niet veel op hebben 

met leerhuizen, en liever bezig zijn met hun handen.” 

 

Als het erom gaat levensbeschouwelijke verdieping van het leven te bereiken 

of religieuze ervaringen op te roepen, dan is een niet-rationele methode als 

liturgisch bloemschikken volgens Brugge misschien wel effectiever dan 

avonden praten over bijbelteksten en hun interpretatie. Het is de ervaring van 



Guido Gezelle. Brugge draagt voor: ,,Mij spreekt de blomme een tale, mij is het 

kruid beleefd, mij groet het altemale, dat God geschapen heeft”. 

,,Ook ik mag door bloemen verbondenheid voelen met de hele schepping, en 

soms met iets van de Schepper zelf.” ,,Mag”, zegt Brugge, ,,want niet iedereen 

is het geschonken die verbondenheid zo intens te voelen. Het maakt je heel 

klein, relativeert alles. Zo geven bloemen zin op het moment dat je je erdoor 

laat aanspreken.” 

Het maken van een liturgisch bloemstuk is te vergelijken met het maken van 

iconen in orthodoxe kerken, meent Brugge. ,,Beide proberen de hemel en de 

aarde in elkaar te schuiven.” Het verschil zit in de vrije creativiteit die volgens 

Brugge bij het schilderen van iconen afwezig is, maar bij het liturgische 

bloemschikken centraal staat. Het ‘verrassende’ van creativiteit noemt zij dat 

,,over de grenzen van het eigen kunnen andere dimensies worden geopend, 

een religieuze ervaring, bijna”. 

,,Heel grappig: wij zijn altijd zo beperkt. Maar door het symbolische van 

bloemen overstijgen we soms onze beperkingen, tenminste, dat ervaren we. 

Bloemschikken is bidden met bloemen.” 

 

Tini Brugge: Bloemen geven zin. Symbolische bloemsierkunst voor liturgie en 

bezinning.  

Kok, Kampen. ISBN 9043505323; 160 blz. € 29,90. 

 

 

BRUINING: Liturgisch bloemschikken 

Het enige groen in onze kerk is van plastic. Van veraf lijkt het nog wel wat. Van 

dichtbij is het alsof je in een goedkope Griek zit. Planten willen niet zo goed 

gedijen, misschien te weinig licht of ruimte of een verkeerde temperatuur, ik 

weet het niet. 

Bij de voorganger heb ik voorzichtig gevraagd of er niet eens iets aan liturgisch 

bloemschikken gedaan kon worden. Hij verwees meteen door naar de 

commissie liturgie en eredienst, waar alle potentieel gevaarlijke moderniteiten 

vlot de nek om gedraaid worden. Maar in deze groep had een ook bloemist 

zitting, die er wel brood in zag en zo besloot de commissie dat we er maar eens 

een groepje aan moesten laten beginnen.  



We kochten een mooi boek met veel voorbeelden en duidelijke uitleg en 

werden al heel enthousiast. Probleem was wanneer hiermee te beginnen. De 

predikant was vastbesloten: zomaar een gewone dienst kon niet, die zat al zo 

vol, daar konden we niet ook nog bloemschiktoestanden bij hebben. 

Misschien was de stille week een idee. Daarin gebeurde toch al wel meer 

aparts dus als proef kon het dan het beste. Witte Donderdag was er avondmaal 

met cantorij, dat zat al vol. Paaswake kon ook niet, dan was er belijdenis en 

zouden die bloemen alleen maar afleiden. Paasmorgen was van de 

kindernevendienst en daar mocht niemand aan komen.  

Bleef over de Goede Vrijdag. Dat viel tegen. In het boek stonden voorbeelden 

waar we niet echt vrolijk van werden, maar ja, dat mocht natuurlijk ook niet op 

Goede Vrijdag. Kale takken moesten omwonden worden met distels en stekels 

en daaronder lag dan een stapel stenen als een heuveltje opgesteld. Erg 

symbolisch, maar voor ons groepje niet echt een lekkere binnenkomer. De 

bloemist probeerde nog iets met hyacinten - paars was toch de lijdenskleur?- 

maar de handleiding was onverbiddelijk. Wat nog wel mocht was een 

kruisvorm, waar kerkgangers dan waxinelichtjes op konden zetten. Iemand van 

de groep timmerde enthousiast een kruis en had nog wel een pot beits over. 

De hele kerk stonk ernaar, en bij de lezing over de spons met gal begon iemand 

luidruchtig te snuiven. 

Na de dienst ruimden we op. Een grapjas had stiekem een paaseitje 

opgehangen in de kale takken. Of was het al een verwijzing naar de paasdagen? 

De predikant was blij met het enthousiasme van ons groepje, maar vond het na 

deze ene keer voorlopig wel genoeg. De kerkgangers moesten niet teveel 

liturgie ineens over zich heen krijgen, daar werden ze onrustig van. Het plastic 

groen mocht blijven. Dat kon beter tegen het donker en de kou. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


