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Activiteit: lezing ‘De Herders en de Koningen’  
  

Wanneer: Woensdag 15 december om 20:00 uur 

Locatie: Leste Geulde, Noordsingel 75 Horst 

 

 
 
Horst, 20 november 2021  
 
Beste dames en heren,  
 
Namens het bestuur van LGOG Kring Ter Horst nodigen wij u uit voor een lezing op 
woensdagavond 15 december 2021. Wij hebben de heer Wouter Prins bereid gevonden 
om een lezing te houden over kerst in de kunst.  
 
Kerst is het feest van de vrede, van de eenheid, van het Licht. Gelovigen en niet-gelovigen 
voelen zich aangetrokken tot deze donkere dagen, vol van gezelligheid en warmte. Wie zich 
verdiept in de evangelies van Mattheus en Lucas, in de tradities van westerse en oosterse 
christenen, ervaart dat kerst eigenlijk niet uit één -, maar uit twee feesten bestaat. Ook in de 
kerstvoorstellingen door de eeuwen heen, ja zelfs in onze kerststal thuis, komt dit 
onderscheid naar voren. Er is een kerst van intimiteit en beslotenheid en er is een kerst van 
openbaarheid, een kerst van de herders en een kerst van de koningen.  
 
Dit onderscheid komt naar voren in een presentatie van mooie en interessante 
kerstvoorstellingen, die wij gaan bekijken door de ogen van Byzantijnse keizers, de Heilige 
Franciscus, Antwerpse koopvaarders en moderne kunstenaars.  
 
Wouter Prins, is senior conservator en artistiek leider bij Museum Krona. Het museum met 
kunst, klooster en kruidentuin, vertelt verhalen die hun oorsprong hebben in het 
Christendom. Een rijke religie die van grote invloed is op onze geschiedenis en cultuur. En 
waarvan de invloeden nog steeds merkbaar zijn in ons dagelijks leven. Denk daarbij aan 
onze feestdagen zoals het vieren van kerstmis. 



 
Afbeelding: ‘De aanbidding der Koningen’, een drieluik van de Antwerpse schilder Coecke van 
Aelst uit 1530, Collectie Museum Krona 
 
Graag nodigen wij u uit om deze lezing bij te wonen. De toegang voor de leden is gratis, 
andere belangstellenden betalen € 3,-. De toegang is conform de dan geldende 
coronamaatregelen.  
 
Voor nu hoeft u zich vooraf niet aan te melden, het laten zien van een coronatoegangsbewijs 
is wel noodzakelijk. Wij hopen u te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de LGOG-kring Ter Horst, 
 
Arie Stas, voorzitter  
Ineke Eickmans, secretaris  
 
 
Noteer alvast in uw agenda: 

• 29-12-2021 (14:00 tot 16:00 uur) bezoek kerk Broekhuizenvorst en korte lezing 
over Mgr. Schraven.  

• 26-01-2022 (20:00 tot 22:00 uur) lezing Familie van Doorne (DAF).  
 
 


