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Bij het  
glas-in-loodraam  
van Marc Chagall
In de synagoge van het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem 
heeft de joodse schilder Marc Chagall de zegenspreuken 
van Jakob tot zijn zonen ( Gen. 49) in glas-in-loodramen 
vertolkt.
In het raam van Juda wordt het koningschap, dat deze 
zowel in wereldlijke als in geestelijke zin temidden van 
zijn broers en van de volken mag uitoefen, benadrukt (vgl. 
Gen 49:8-10; Ps. 78:68-70). Beelden die daarnaar verwijzen 
zijn:
-  De kroon bovenin, teken van aardse koninklijke macht. 

Daarbij zijn de letters van de naam Juda in de kroon zo gevormd, dat ze de goddelijke naam 
JHVH oproepen. Zo verwijst de aardse Juda naar het goddelijke koningschap waarvan hij de 
vertrouweling is. 

-  De punten van de kroon. Deze worden weerspiegeld in de driehoekige daken van de stad 
Jeruzalem afgebeeld boven de leeuwenwelp. Het dubbele karakter van het aardse en hemelse 
Jeruzalem doemt op.

-  De leeuwenwelp onder in het raam beeldt de eeuwige jeugd en de politieke heerschappij van 
Juda af. De leeuwenwelp geeft de aardse ondersteuning van het hemelse koningschap, gesym-
boliseerd door de kroon, weer.

De handen boven de kroon symboliseren mogelijk:
-  De zegenende handen die deel uitmaken van de zegeningen van Jakob (Gen. 49:8) en van 

Mozes.
-  De goddelijke handen die Juda kronen (Ps. 21:4).
-  De zegenende handen van de priester in de Tempel die Israël zegenen.
De lichtkring die uitstraalt van de hemelse kroon over de stad Jeruzalem lijkt in die richting te 
wijzen.  
Deze lichtkring doorbreekt de overheersende kleur rood, de bloedkleur van oorlog. Vrede daalt 
over de stad neer (Ps. 122).
De kleuren rood en wit zullen stellig verwijzen naar de verzen die de zegen van Jakob voor Juda 
afsluiten: “Hij zal zijn kleed in wijn wassen en in druivenbloed zijn gewaad. Hij zal donkeerder 
van ogen zijn dan wijn en witter van tanden dan melk” (Gen. 49:11b-12).

Ida Gerhardt en Marie van der 
Zeijde maken ervan: vers 31: hun 
nakomelingenschap zal hem dienen en 
zegt zíjn nageslacht wie de Heer is. Vers 
32: en dit komt zijn gerechtigheid melden 

aan het volk dat geboren gaat worden. 
Omdat het door hèm is volbracht. Vol-
gens mij is dat geen vertaling uit 
de Hebreeuwse grondtekst, maar 
inlegkunde.


