
 

 

 

‘het IK en de TIJD bij Marc Chagall’ 
 

Preek van de Leek 
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in de Grote of Martinikerk te Doesburg 
3 september 2017 

  



Programma ‘Preek van de Leek’ door Pieter Zuidema 
 
Welkom door de liturg Chris Kors 
 
Kyrie – Chagalls gedicht ‘voor de gemartelde kunstenaars’ 
 
Muziek 
 
Uit de Bijbel – Genesis 1 
 
Preek – ‘het IK en de TIJD bij Marc Chagall’ 
 
Muziek 
 
Voorbeden - Chagalls gedicht ‘voor de andere helderheid’ 
 
Uitnodiging 
 
Lied ‘Zeg nooit onze wereld is gebroken’ 
 

 
 

Refr. Want een land, een land om van te dromen  
 stuwt de mensen uit hun slavernij 
 tot zij juichen, met tranen in hun ogen: 
 ‘Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!’ 



2 Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,  
 dat een mens niet zonder bedding kan. 
 Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,  
 dat een volk daar eenmaal weer verzandt. Refr. 
 
3 Zeg nooit: “God is zijn verbond vergeten,  
 er is niemand hier, die ons bevrijdt.” 

Zeg nooit: ‘Van een droom kan ik niet eten.’ 
Zeg nooit: ‘Wie niet werkt, verknoeit z’n tijd.’ Refr. 

 
4 Zeg nooit dat het godvergeten lijden  

toch het noodlot is van ons bestaan. 
Zeg nooit: ‘Stil maar, wacht op beet’re tijden.’ 
Zeg nooit: ‘Niemand kan de dood weerstaan.’ Refr. 

 
 
Dankwoord 
 
Ontmoeting met elkaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende Preek van de Leek… 
… is op zondag 5 november . Dan is Enis Odaci onze gastspreker. Hij zal het 
hebben over ‘Humaniteit in de nieuwe tijd.’ Ook dan is de kerk vanaf 16.00 
uur weer open, kunt u eventueel nog een kopje koffie of thee drinken, 
voordat de lekepreek om 16.30 uur begint. Weet u van harte welkom! 
 
Mail-lijst 
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de Preek van de Leek in de 
Martinikerk in Doesburg, dan kunt u uw naam en email-adres op de lijst 
zetten.  Deze ligt bij de ingang van de kerk. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten 
over de ‘Preek van de Leek’ 
in de Grote of Martinikerk in Doesburg?  
Neemt u dan gerust contact op met 
iemand van de organisatie: 
 
Bram en Marian Grandia - 0313 618852 
Bert Bomer - 0313 410918 
Joep en Anne-Mieke Luykx - 06 21 81 01 04 
Chris Kors - 0313 844539 
  
 
Wilt u ons initiatief steunen? 
Uw financiële bijdrage wordt zeer gewaardeerd: 
     IBAN: NL11 FVLB 0699 6412 25 
     Tnv CvK Protestantse Gemeente te 
     Angerlo-Doesburg 
     ovv ‘Preek van de Leek’ 
 


