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Chagall, De witte kruisiging. Beeldmeditatie door ds. Elly Urban 
 
 

 
 
 
Zijn kleren zijn verdeeld, en de soldaten hebben zijn onderkleed verloot. Daar hangt Jezus, aan het 
kruis, met alleen zijn gebedsmantel omgeslagen. Zo schilderde Chagall hem tenminste. 
In Jezus, zo in het middelpunt, lijkt alle lijden samen te komen.  
Hier, op dit schilderij, heeft het lijden het gezicht van Duitsland in 1938.  
Een dorp, verwoest, de vlammen slaan uit de daken. Soldaten in aantocht om nog meer dood en 
verderf te brengen. 



Mensen op de vlucht in een boot, een wanhopige poging om te overleven. 
Een synagoge in brand gestoken, iemand die probeert de Torah rollen te redden.  
Overal in beeld mensen ontredderd, op de vlucht, een moeder met baby, een man met zijn 
bezittingen op de rug. Overal dreiging, angst en geweld. 
Het geweld en het lijden dat in 1938 in het bijzonder tegen de joden was gericht en daarmee ook 
Chagall, de joods-Russische schilder, in het hart trof. 
Boven in het schilderij zien we de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob,  die het lijden nauwelijks 
kunnen aanzien, de handen voor de ogen geslagen. En aartsmoeder Rachel, huilend om al haar 
kinderen. 
 
Vandaag, Goede Vrijdag voor ons. We kunnen over die beelden van Chagall onze eigen beelden 
plakken. De beelden die wij in ons hoofd meedragen, het lijden vandaag, dit jaar misschien wel 
intenser dan anders. 
Beelden van ziekenhuizen en ICs, waar mensen sterven, soms helemaal alleen. Verpleeghuizen en de 
tranen van hen die hun geliefde niet kunnen bezoeken, omarmen. Beelden van onze ontreddering, 
nu ons leven is ontregeld, de onzekerheid over hoe het verder zal gaan. 
Foto’s van vluchtelingenkampen, mensen die proberen te overleven in kou en ontbering, op zoek 
naar een beter leven voor hun kinderen. Verhalen over Syrië, waar geweld nu al zo lang aan de orde 
van de dag is.  
Verhalen van honger als sprinkhanen je oogst hebben vernield, in Afrikaanse landen. 
En allemaal hebben we zo ons eigen verhaal dat we zouden willen toevoegen. 
Al die grote en kleinere verhalen en beelden van wanhoop, verdriet en lijden. 
Mijn God, mijn God, waarom hebt u ons verlaten? 
 
In Jezus, stervend aan het kruis, komt al het lijden samen. 
Zijn armen wijd uitgespreid, alsof hij daarmee al die lijdende mensen omvat. Toen en nu, en overal.  
 
Vandaag Goede Vrijdag. Het lijden komt op ons af, het kruis. 
Het kruis dat hier op dit schilderij wit is. Opvallend is de baan van helder licht, die over het kruis heen 
valt. Licht uit de hemel. Het laat het gekwetste lichaam van Jezus oplichten, en het weerkaatst in gele 
vlekken, geel, de kleur die verwijst naar God. 
Het licht van boven vermengt zich met licht vanaf beneden. Uit de boekrol, woorden die van God 
spreken en zo licht verspreiden. En licht uit de kandelaar.  
Al dat licht verspreidt zich over het hele schilderij, en het is sterker dan de zwarte wolken op de 
achtergrond. 
Het lijden gaat niet buiten God om. Misschien moeten we zeggen: juist in het lijden wordt iets 
zichtbaar van Gods gezicht. God die met ontferming is bewogen. Die deze wereld zo liefheeft dat hij 
zijn zoon stuurde. God die belooft: ik ben erbij. Juist in het diepste donker. 
Dat dat vandaag ons op Goede Vrijdag troost en hoop mag bieden.  


