DE ANTEPENDIA (kanselkleden)
in 't Kruispunt te Geldrop.

De in totaal negen antependia hebben elk hun eigen betekenis. In kleur en symbool willen zij
iets duidelijk maken. Het licht, weergegeven in blinkend wit, is een teken, dat op alle
antependia te zien is en dat hen tot een geheel verbindt. De antependia staan dus niet op
zichzelf, ze horen bij elkaar, vloeien uit elkaar voort en lopen als het ware met het kerkelijk
jaar mee.
Bij elk van de nu volgende verbeeldingen wordt een kleine uitleg gegeven, met een tekst uit
de bijbels-kerkelijke traditie, waarop de verbeelding geïnspireerd is.
De verbeeldingen zelf zijn steeds gevat in een passe-partout in de kleur van het kerkelijk
jaar.
Samen met de nieuwe tafelkleden en stola's uitgevoerd in de basiskleur van de antependia,
vormen ze een geheel bij de viering van de eredienst.

1. Adventstijd
In de adventstijd wijzen profetische beelden over de messiaanse
toekomst ons de weg.
De eerste Adventszondag stelt Jeruzalem (het zwarte vlak) voor. De
Bruidegom komt zijn bruid Jeruzalem werven voor een ongebroken
bruidsverhouding. Hoe anders is de werkelijkheid!
Op de tweede Adventszondag gaat het over de God van Israël, die
zich het lot van zijn volk aantrekt als een Herder zijn kudde (de staf
als symbool).
Op de derde Adventszondag is het de Messiaanse Koning, die zijn land komt oprichten uit
zijn verlorenheid (rose koningstroon).
Op de vierde advent beseffen wij het vrederijk niet zelf te kunnen stichten. Hij, de Heer,
moet zelf van boven komen om de hemelen te scheuren (de scheur in het paars)

2. Kersttijd
Het paars en roze van Advent scheuren verder uit elkaar om plaats
te maken voor het wit (het licht). Ieder wordt bij dit Licht
uitgenodigd tot eigenbeleving en invulling!

"In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en
het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet
gegrepen"
(Joh. 1:5).

3. De groene zondagen na Epifanie
We zien een wit plein, een eenzame plaats met wegen van boven en
beneden. een plaats, waar Jezus zou hebben kunnen samenkomen
met de scharen.
Het brood en de vissen liggen op een schaal. Deze heeft de vorm van
de kerkzaal van 't Kruispunt, eveneens een plaats van ontmoeting.

"Toen nam Hij de vijf broden en de twee vissen, enHij zag op naar de
hemel, sprak de zegen uit en brakze en Hij gaf ze aan de discipelen
om ze aan de scharenvoor te zetten".
(Luc. 9:16).

4. Veertig dagen tijd
Terwijl op het antependium voor de adventstijd het
Christusmonogram van boven komt, staat het hier op aarde (de
groene basis): beeld van Jezus' opgang naar Jeruzalem. Onderweg
blijft Hij in het licht van boven, verbonden met zijn vader. Het gaat
om de weg van verzoeking (in de woestijn) en verheerlijking (op de
berg); de weg van confrontatie met wat onvruchtbaar is (de
onvruchtbare vijgenboom), met wat mensen in verlorenheid (de
verloren zoon; de onrechtvaardige pachters). Op de derde zondag
voor Pasen, zondag Laetare (roze) dromen wij van het nieuwe
Jeruzalem: de godsstad die boven is, waarheen wij onderweg zijn en die zo vaak in schril
contrast staat met het aardse Jeruzalem.

5. Witte Donderdag
Witte Donderdag, de vooravond van het paasfeest en de avond van
de instelling van het avondmaal, is het brandpunt van alle
tafelvieringen door het jaar heen. Daarom zijn op het tafelkleed
naast het centrale wit van Pasen alle kleuren van het kerkelijk jaar te
zien.

"En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het
hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor U gegeven wordt; doe
dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor U uitgegoten wordt"
(Luc. 22:19,20)

6. Goede Vrijdag
Het zwarte kruis op Golgotha (groene basis) heeft in de voet nog
een kruis met de paarse kleur van de veertigdagentijd: teken, dat de
kruisweg reeds daar begon en trouwens voor velen nog altijd
voortduurt. Wordt de Heer niet in elke gemartelde mens opnieuw
gekruisigd? Achter het kruis gloort hoopvol het Licht van Pasen.
"Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Ik ben een worm
en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk.
Zij verdelen mijn klederen onder elkaar en werpen het lot over mijn
gewaad. Verlos mij uit de muil van de leeuw Gij hebt mij
geantwoord".
(uit Psalm 22).

7. Paastijd
Het gaat om hetzelfde geheim als in de kerstnacht. Hier wijkt het
rood-zwarte van Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag voor het feestelijk wit. Door de nacht heen breekt het
Licht van Pasen.

"En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp
of licht van de zon van node, want de Here God zal hen verlichten..."
(Openbaring 22:5).

8. Pinksteren
We zien de aarde, weergegeven als een groene ring, die ook
oneindigheid en continuïteit verbeeldt. De aarde wordt door de
Heilige Geest bevrucht (de duif als symbool) en de mensen raken in
vuur en vlam (vurige tongen als symbool).

"En eensklaps kwam er uit de hemel een geruis als van een
geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten
waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich
verdeelden, en het zette zich op ieder van hen".
(Hand. 2:2).

9. Zondagen na Pinksteren
De oogst van Pinksteren (zie kanselkleed 8) is hier verbeeld als een
witte vrucht, met weer de wegen van boven en van beneden
(vergelijk de tijd na Epifanie). Daarbinnen de kerkzaal met de tafel,
waarop de beker met wijn en de schaal met brood om rond te
delen: tekenen, die ons oproepen zelf ook breekbaar en deelbaar te
worden voor elkaar.

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing".
(Gal. 5:22).

Verloop en verantwoording
Nadat er op papier ontwerpen waren gemaakt, in opdracht van de commissie "aankleding
kerkgebouw", zijn deze eerst ter goedkeuring voorgelegd aan deze commissie. Vervolgens aan
het "moderamen" en daarna aan de "kerkenraad".
Na de goedkeuring en financiële haalbaarheid is begonnen met personen te zoeken die het
aandurfden om de ontwerpen uit te voeren, want werken met textiel is toch iets anders dan
ontwerpen op papier. Zeven dames toonden interesse voor het project en met hen zijn we
naar Kunstatelier Vriens in Engelen geweest. We lieten deze deskundigen de ontwerpen zien en
stelden onze vragen omtrent uitvoerbaarheid en stofkeuze. We werden fantastisch voorgelicht
en mochten altijd terugkomen als dat nodig zou zijn.
Nadat we alles in de groep nog eens besproken hadden, zijn we uiteindelijk in oktober 1997
van start gegaan.
Tegen het einde van het project kwam de vraag naar voren uit het "moderamen" om ook
tafellopers en stola's te maken passend bij de kanselkleden. September 1999 beëindigden de
dames deze totale opdracht.
Er is veel creativiteit en vakmanschap naar boven gekomen en alles is in een fijne sfeer verlopen.
De groep die zich ingespannen heeft om het één en ander te realiseren hoopt dat velen
verheugd zullen reageren op deze aanwinst in de kerkruimte.
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Dank aan allen, die hulp boden bij hand- en spandiensten zoals:
organisatie
spanramen
opbergmeubel
video-opnamen
foto's
tekst
opmaak

Dank aan Kunstatelier Vriens in Engelen voor de vele goede tips.

