Kerstlezing
‘Er is een kindeke…’

‘Er is een kindeke…'
Het kerstfeest is wellicht het meest bekende christelijke feest. Iedereen weet dat met
Kerstmis de geboorte van Christus gevierd wordt en in menig huis staat een
kerststalletje: Maria en Jozef bij de kribbe met het 'kindeke' Jezus in het midden,
compleet met os en ezel.
Maar waar komen de os en de ezel vandaan, terwijl de evangelietekst daar geen
melding over maakt? Waarom wordt de geboorte nu eens in een grot, dan weer in een
stal gesitueerd? Waarom is een gedeelte van de stal vaak een ruïne? Waarom wordt
Maria afwisselend zittend, knielend of liggend voorgesteld? Waar komen de
vroedvrouwen vandaan die we zo vaak zien afgebeeld? Waarom is St. Jozef veelal
afgebeeld als een oude, slaperige man?
De gegevens die de Bijbel verstrekt over de geboorte van Christus zijn door de
kunstenaars al in een vroeg stadium als te summier ervaren om uitdrukking te kunnen
geven aan de gevoelens van vertedering die deze gebeurtenis in ieders harten opriep.
Rondom de geboorte van Christus zijn in de loop der tijden dan ook een groot aantal
volksverhalen en apocriefe evangeliën ontstaan. Samen met een aantal visionaire
onthullingen zijn zij van grote invloed geweest op de manier waarop het kerstgebeuren
is afgebeeld.
Aan de hand van prachtige kunstwerken met oog voor heel veel details neemt
kunsthistorica Monique Linders u mee in de wereld van de symboliek rond kerst. ‘Er is
een kindeke…’ is een verrassende en ontroerende lezing over het meest gevierde
christelijke feest.
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Venlo, 13 december, Limburgs Museum, 13.30-15.30 uur
Roermond, 19 december, ’t Paradies, 13.30-15.30 uur
Docent: Monique Linders
Prijs: € 18,00
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• : 077-7506828 / 06-81573296
• : Kunstzin, Monique Linders, Waterloostraat 86 5935CJ Steyl

