
het 
kerstverhaal 
verbeeld door 
de Gebroeders van Lymborch

De kerststal in de Sint Stevenskerk

De kerststal in de Sint Stevenskerk is gebaseerd op de afbeelding ‘De 
aanbidding der wijzen’ uit het getijdenboek ‘Les Très Riches Heures du 
Duc de Berry’ van de Gebroeders van Lymborch. In het kersttafereel zijn 
Maria, Jozef en het kindje Jezus te zien. Achter hen staan vroedvrouwen 
en het nieuwe gezin wordt bezocht door de drie wijzen. 

De stal is gemaakt en geschonken door ‘Kops Hout’. De kleding is 
gemaakt door Corinne Roes, de Nijmeegse Cotardie, Marijke Spaan van 
de Stichting Gebroeders van Lymborch en Door Willems van het ‘Atelier 
Meijer van Doornewaard’. 

Meer informatie:
Meer informatie over de vele prachtige miniaturen van de Nijmeegse 
Gebroeders van Lymborch kunt u vinden op onze website: 
www.gebroedersvanlymborch.nl

De Stichting Gebroeders van Lymborch wenst u fijne feestdagen!
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De Aankondiging (Maria-Boodschap) 

De Gebroeders van Lymborch schilderden de aankondiging van de geboor-
te van Jezus naar de versie van de evangelist Lucas. De aartsengel Gabriël 
werd naar de aarde gezonden door God. Hij bracht Maria de boodschap 
van de komst van de verlosser, de Messias. Zij zou een zoon baren die 
de zoon van God zou worden genoemd en voor eeuwig zou regeren op 
de Troon van David. Haar maagdelijkheid zou gespaard worden en ze zou 
beschermd worden door de Heilige Geest. Om de bewijzen dat hij een 
goddelijke boodschapper was, vertelde hij Maria nieuws dat niemand an-
ders kon weten, namelijk dat haar nicht Elisabeth, oud en onvruchtbaar, 
in verwachting was van een zoon (de latere Johannes de Doper).

De maria boodschap was een van de belangrijkste thema’s van de 
schilderkunst in de late Middeleeuwen en de Renaissance. De Gebroeders 
hebben twee aankondiging geschilderd, waarvan we weten. De aartsengel 
Gabriël is naar de artistieke traditie afgebeeld met een lelie, symbool van 
zuiverheid, gekleed als een diaken en met vleugels. In de marges zijn 
musicerende engelen en enkele profeten uit het Oude testament, die de 
komst van de Messias hebben voorspeld, afgebeeld. 

Maria bezoekt Elisabeth 

Maria voelde een sterke wens om haar nicht Elisabeth te bezoeken. Zij 
woonde enkele dagreizen van Nazareth vandaan, in Karem. Toen Maria 
Elisabeth begroette, gebeurde wat de engel Gabriël eerder had voorspeld 
aan Elisabeths man, de vrome priester Zacharias. Het ongeboren kind 
sprong van vreugde op, in de schoot van de oude vrouw en werd door de 
nabijheid van de Verlosser geheiligd en bevrijd van de erfzonde. Vervuld 
van de Heilige Geest kende ook Elisabeth het geheim van haar nicht en 
riep uit: ‘Wees gegroet Maria, gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw schoot!’. Deze uitspraak wordt tegen-
woordig nog door miljoenen gelovigen uitgesproken in het katholieke 
‘weesgegroetje’. 

Dit tafereel uit het leven van de Maagd Maria is ook minstens twee maal 
door de Gebroeders geschilderd. In het getijdenboek ‘Les Très Riches Heu-
res du Duc de Berry’ hebben ze enkele grappige taferelen in de marges 
geschilderd om de serieuze afbeelding te verluchten: van een oude man 
met een doedelzak tot een ridder die zich verdedigt tegen een slak. 
 

Visitatie (uit: Les Très Riches Heures 1412-1416)De aankondiging (uit: Les Belles Heures 1405-1409) Verkonding aan de herders (uit: Les Très Riches Heures 1412-1416)De geboorte van Christus (uit: Les Très Riches Heures 1412-1416)

De Geboorte van Jezus 

De Gebroeders van Lymborch hebben het verhaal van Jezus’ geboorte 
geschilderd in al zijn facetten en details. Ze hebben elementen uit zowel 
het evangelie van Matteüs en Lucas gebruikt en nog veel anekdotische 
bijzonderheden uit de vrome overlevering. 

In de Très Riches Heures wordt het centrum van de compositie wordt 
ingenomen door het wonder van de Drie-eenheid (de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest). Het kind Jezus baadt in het goddelijke licht, geflankeerd 
door zijn moeder Maria en zijn pleegvader Jozef. Een groep herders luis-
tert naar een engel die het wonder verkondigt. 
In het laatmiddeleeuws Europa werd de interpretatie van Franciscus van 
Assisi van het kerstverhaal steeds populairder. Jezus werd geboren in 
nederige omstandigheden, in een voederbak met stro in een armoedige 
stal met eenvoudige lieden en boerderijdieren om zich heen. Deze basis 
gebruikten de Gebroeders ook voor hun weergave. Met goud gaven ze 
het contrast aan tussen de hemelse afkomst en de aardse missie van het 
kind. De versie van het tafereel in de Belles Heures is nog eenvoudiger 
van aard.

De aankondiging aan de Herders
 
De eenvoud waarin de zoon van God was geboren, werd in de Middeleeu-
wen graag benadrukt. Zijn pleegvader was een eenvoudige timmerman 
en de eerste kraamvisite was een stel schaapherders. Herders waren een 
ruw, ongeletterd volk. De middeleeuwers waren gefascineerd door deze 
haast onvoorstelbare verheffing van de laagste kaste in de samenleving. 

De Gebroeders gebruiken zowel in het miniatuur van de Belles Heures als 
de Très Riches Heures de kleuren blauw en groen om deze wonderbare 
ontmoeting van hemel en aarde te verbeelden. Een koor van engelen 
wordt zingend afgebeeld alsof wij het tafereel zien dat zij beschrijven 
in hun lied. De miniaturen hebben de typische karakteristieken van de 
kunst uit de Noordelijke Nederlanden: Naturalisme, liefde voor detail en 
het alledaagse leven als inspiratiebron.

De aanbidding der wijzen (uit: Les Très Riches Heures 1412-1416)

De aanbidding der Wijzen 

Ook in dit schilderij tonen de Gebroeders alle elementen van het middel-
eeuwse kerstverhaal: de ster, de stal, de engelenkoren, de herders, de 
drie koningen en in de verte Bethlehem. Ze schilderden in de Très Riches 
Heures twee elementen uit de legende van de Drie Koningen. Het verhaal 
vertelt over de drie wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en 
daarop de koning der Joden gingen zoeken. In deze taferelen zie je dat 
Jeruzalem geïnspireerd was door Parijs en Bethlehem door de hoofdstad 
van hun opdrachtgever de Hertog van Berry: Bourges. Veel elementen 
konden de Gebroeders ontlenen aan eigen ervaringen: van de dieren in 
de menagerie van hertog Willem bij de Valkhofburcht in Nijmegen tot de 
kleding van de hofhouding van de Byzantijnse keizer die op bezoek was 
aan het Franse hof.

Stichting Gebroeders van Lymborch
Zeshonderd jaar geleden behoor-
den de Gebroeders van Lymborch 
tot de bekendste kunstenaars 
van hun tijd. Postuum raakten 
ze die bekendheid kwijt, maar 
hun naam bleef in een beperkte 
kring van kenners circuleren. 
Weliswaar zullen alle liefhebbers 
van de middeleeuwen beelden uit 
hun boeken gezien hebben, maar 
meestal zonder kennis van de drie 
makers.

Dat moet anders, vindt de 
Nijmeegse Stichting Gebroeders 
van Lymborch. Vandaag de dag 
onderneemt de stichting tal van 
activiteiten om de Nijmeegse kun-
stenaars de status terug te geven 
die ze genoten in de vijftiende 
eeuw. Dat geldt ook voor hun 
oom, de schilder Johan Maelwael. 
Om hun tijd, leven en prachtige 
schilderkunst te vieren zijn we het 
hele jaar rond bezig met projecten 
en activiteiten waarbij het werk 
van de familie Maelwael - van 
Lymborch centraal staat.

www.gebroedersvanlymborch.nl

Wie waren de Gebroeders van Lymborch?
De drie broers Paul, Herman en Johan van 
Lymborch zijn rond 1380 geboren in een 
kunstenaarsfamilie in Nijmegen. Rond 1400 
trokken de gebroeders naar Parijs, waar hun 
oom Jan van Maelwael hofschilder was. Aan dit 
hof kregen ze de opdracht om manuscripten 
te illustreren, zoals bijvoorbeeld de nu 
wereldberoemde getijdenboeken ‘Les Belles 
Heures’ en ‘Les Très Riches Heures’. 
De Gebroeders van Lymborch zijn dé 
grondleggers van de Nederlandse schilderkunst.
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