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De witte kruisiging van Marc Chagall, 1938 
Aan de voet van het kruis staat een brandende menora, een zevenarmige 
kandelaar. Er is een zelfde lichtkring om de menora als om het hoofd van Jezus. 
Het kruis rust op het licht van die menora. Van rechtsboven naar links onder een 
ruime baan wit licht, als een schijnwerper uit de hoge op het kruis 
In christelijke verbeeldingen van het kruis is alles geconcentreerd op de lijdende 
Christus. Om het kruis zie je vaak én de mensen die Jezus dit lijden aandoen én 
de mensen die om Jezus treuren. Hier is het anders. Het lijden van de wereld 
omgeeft de gekruisigde. Hij heft het niet op, maar is één met het lijden van zijn 
joodse volk, één met het lijden van de wereld. 
Om het kruis heen zie je beelden van verschrikking. Een joodse man die achterom 
kijkt met zijn handen beschermend om de Thora rol, een andere hulpeloze joodse 
man met om zijn nek een bord met daarop de woorden "Ich bin Jude". Je ziet 
brandende huizen, huisraad op straat, een koe, enkele mensen zittend bij een 
dode of gewonde. Je ziet een synagoge in brand. De kast waarin de Thora rollen 
bewaard worden staat open en de rollen liggen over de grond. Vluchtelingen die in 
een boot proberen weg te komen, een man op de vlucht. Je ziet een vrouw met 
kind op de vlucht, zoals Miriam en Jezus. Boven het kruis zweven drie mannen en 
een vrouw, Abraham, Izaäk, Jacob en Rachel. Zij zijn de mensen die zich bevinden 
tussen God en het lijden. Rachel is de ontroostbare moeder die opnieuw weent om 
haar vermoorde kinderen. Die vier zijn de boden van God, de journalisten die in 
waarheid vertellen wat er gebeurt.  
Dit schilderij was de reactie van Chagall op de vervolging van de joden door de 
nazi's. 
Levenslang is voor Chagall de Christusfiguur het symbool van de lijdende mens 
gebleven.  
Te midden van alle ellende wordt die lijdende opgeheven, in het licht gebracht. 
Hemel, het licht van boven, en aarde, het licht van de kandelaar, komen bijeen in 
die lijdende Christusfiguur aan het kruis. Om die lijdende mens en die lijdende 
mensheid gaat het. De slachtoffers mogen niet buiten beeld blijven, maar alle licht 
moet op hen vallen. Chagall zegt ons: 'Zie concreet wat er gebeurt. Zie wat je de 
ander aandoet. Zie het en draai niet weg.' 
Bron: http://www.ikonrtv.nl/kerkdiensten/zoeken.asp?lStrPage=preek&lStrAction=find&lIntEntityId=148  
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INTREDE 
 
Klok luidt en orgelspel klinkt 
 
Mededeling door de ambtsdrager van dienst 
 
Verstilling 
 
Intredelied (zo mogelijk staande) 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
v: De genade van de Eeuwige zij met u allen. 
a: EN ZIJN VREDE OOK MET U. 
v: Onze hulp is  
a: DE NAAM VAN DE EEUWIGE 
    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
v: Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God, 
    maar om te zoeken wat verloren is 
    om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, 
    om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. 
a: NEEM ONS ZOALS WE HIER AANWEZIG ZIJN 
    MET HEEL DAT ZONDIGE VERLEDEN VAN DE WERELD.  
 
    ….  Gebedsstilte … 
 
v: Gij zijt toch groter dan ons hart, 
    groter dan alle schuld. 
a: GIJ ZIJT DE SCHEPPER VAN EEN NIEUWE TOEKOMST 
    EEN GOD VAN LIEFDE TOT IN EEUWIGHEID. 
    AMEN. 
 
Psalm van de zondag 
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Kyriegebed afgesloten met  

 
 
Lied van inkeer en bezinning 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen / kinderlectorij 
 
Kinderlied 
 

SCHRIFTLEZINGEN 
 
1e lezing 
 
Lied  
 
2e lezing 
 
v: Woord ten leven! 



6 

a: 

 
 
Preek 
 
Credo (zo mogelijk staande) 
 
Collecte 
 
Lied 
 
Gebeden (voorbede – stilte – ONZE VADER) 
afgewisseld met 

 
 
Slotlied 
 
Zegen en zending 
v: … 
a: 
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Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang (bestemd voor het werk in de eigen 
gemeente) 
 

U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij koffie/thee 
en limonade. 
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VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 
 
Op zondagen waar de Tafel des Heren wordt gevierd, wordt de dienst 
ná het Credo als volgt voortgezet: 
 
Gebeden 
afgewisseld met 

 
 
Collecte (twee rondgangen, 1e rondgang wordt afgekondigd, 2e 
rondgang avondmaal collecte) 
 
Tafellied 
 
Tafelgebed 
 
v: De Eeuwige zij met u. 
a: Gods Geest ademt hier in ons midden 
v: Open uw hart en richt u met uw hart tot God. 
a: Ons hart staat open voor de Eeuwige. 
 
v: In dankbaarheid vieren wij samen de maaltijd  
    die het teken is van de verbondenheid  
    van God met mensen en van mensen met God. 
    We vieren samen in het besef  
     van de schoonheid en kwetsbaarheid van onze aarde. 
     We vieren ook in het sterke besef 
     Van de broosheid en de ernst van Jezus’ leven en van ons leven. 
     We staan stil bij de liefde en de ruimte 
     die hij mensen heeft willen geven 
     en die hij ook ons vraagt om te geven. 
     Samen vieren is ook een teken van vertrouwen 
     om het niet op te geven. 
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     Een teken van veerkracht en ons gedragen weten door Jezus Christus. 
     Een aansporing om elkaar te dragen. 
     Zo willen wij samen brood en wijn delen 
     En zijn Naam heiligen: 
 

 
 
v:  Gezegend zij Gij 
     om uw zoon, Jezus Messias, 
     die door de aanvechting heen  
     liefderijk is geweest tot in de verlatenheid, 
     en zo ons brood en ons leven is geworden.  
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     Hij nam in de nacht van de overlevering 
     een brood nam, daarvoor dankte, het brak 
     en aan zijn leerlingen gaf met de woorden: 
     ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam, 
      brood ten leven, voor u gegeven, 
      doet dit om mij te gedenken.’ 
   
      Hij nam de beker, dankte daarvoor 
      Gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 
      ‘Neemt en drink, deze beker is het nieuwe verbond 
       Kracht ten leven, mijn ziel voor u, 
       drinkt allen daaruit, doet dit om mij te gedenken.’  
 
a: 

 
 
v:  Doe ons leven door uw Geest, adem ons open, 
     adem in ons uw weerwoord tegen nacht en dood. 
     Gun ons de genade van uw nabijheid 
     waarin wij verbonden zijn met uw zoon, 
     Jezus Messias 
     Hoor als wij in zijn voetspoor bidden:  
a:  ONZE VADER …. 
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Vredesgroet  
 
v: De vrede van Christus zij met u allen 
a: Zijn vrede ook met U 
 
Tijdens het breken van het brood en het inschenken van de wijn 
a: 

 
 
We delen brood en wijn/druivensap We vieren in de 40-dagentijd 
lopend het Heilig Avondmaal. Iedereen is welkom. 
 
Gebed 
 
Slotlied 
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Zegen en zending 
v: … 
a:    

 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang ( bestemd voor het werk in de eigen 
gemeente) 
 
U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij koffie/thee 
en limonade. 
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Veertigdagentijd 
een weg door de woestijn 
alsof er geen einde aankomt. 
Toch zijn wij de eersten niet  
die op deze weg gaan 
door de nacht naar de nieuwe morgen,-. 
Velen zijn ons vóórgegaan 
priesters en profeten 
zomaar mensen van naam, 
Jezus, één uit het volk Israël. 
Zij lieten de Eeuwige niet los. 
Zij zijn die weg gegaan 
tussen wanhoop en hoop 
uiteindelijk op hoop van zegen! 

 

 


