
David (circa 1040–circa 970 vóór Christus)

David was voor Benedictus bovenal de dichter van de psalmen, liederen die bij -
zon der belangrijk waren voor de ordestichter en die dan ook een centrale plaats 
innemen in de liturgie van de benedictijnen. Op de schildering bespeelt koning 
David de harp, waarbij de tekst in de banderol hem voorhoudt: Psallite sapienter, 
Zing met begrip. 
Koning David wordt in Merkelbeek op buitengewone wijze geëerd, doordat hij als 
enige op een troon is geplaatst, onder een rijk versierd baldakijn, omgeven door 
gordijnen. Daarmee staat hij haast op één lijn met Christus zelf. De troon van David 
is overvloedig versierd met druiven en pauwen, de een als symbool van Christus’ 
bloedige offer dat leidde tot de Verlossing, de ander van het eeuwige leven dat 
daardoor mogelijk geworden is.
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Bernardus van Clairvaux 

(1090- 1153)

Bernardus legt de link naar het kruis -
 offer: hij wijst op de instru menten 
van de zelf op offe rende liefde van 
Christus en de ver lossing als ge-
volg daarvan. Niet alleen vieren en 
bejubelen de monniken de heils-

boodschap dag en nacht door hun 
koorzang, maar ook speelt dit een 

centrale rol bij het mysterie van de 
eucharistie dat aan het altaar plaats-

vindt. Bernardus wordt hier, gelet op de 
prachtige gebaren van zijn handen, als rede-

naar weer gegeven: hij was beroemd vanwege 
zijn preken over de passie van Christus. Vandaar dat hij 

de monniken wijst op de arma Christi, de lijdenswerktuigen. Heel bijzonder 
is het detail van de wijsvinger die net over de omlijsting van het medaillon 

heengaat. Hierdoor bereikt de schilder een bijzonder levendig effect.

Clemens Romanus 

(eerste eeuw)

Clemens Romanus heeft als 
patroonheilige van de kerk 
een prominente positie vlak 
bij de apsis aan de noordkant. 
Deze paus en martelaar is 
met Scholastica de enige die 
de monniken niet aankijkt, 
Clemens kijkt op naar Christus 
als Lam Gods, waar de woorden 
omheen staan: Vidi supra montem 
Agnum stantem (Ik zag boven op de 
berg het Lam [Gods] staan). Hij heeft 
het anker vast dat hem naar de zeebodem 
voerde. Dit attribuut heeft zich in de christelijke 
symboliek ontwikkeld tot een algemeen teken van hoop.
De schildering verwijst onder andere naar een wonder: Clemens werd op zeker 
moment verbannen naar de woestijn. De christelijke gemeenschap die hij daar 
aantrof moest dagelijks zes mijl lopen voor water. Clemens bad God om water in de 
directe omgeving. En toen hij zijn gebed had gedaan, keek hij om zich heen en zag 
een lam staan dat zijn rechterhoef ophief alsof hij een plaats aan de bisschop wilde 
laten zien; en hij besefte dat het Jezus Christus was die een waterbron aanwees.

Verhalen op de muur

Het Clemenskerkje in Oud-Merkelbeek aan de rand van Brunssum oogt van buitenaf als 

een bescheiden en sober kerkje. Het herbergt echter een aantal echte pareltjes. De wand-

schilde ringen in het kerkje vertellen prachtige verhalen.

Het boek van Bernadette Hellenberg Hubar, ‘Verhalen op de muur’, beschrijft dit op boei en-

de en beeldende wijze. Het boek is ver krijgbaar bij het informatiege bouw van het Clemens-

kerkje. Een echte aan rader! Deze folder licht alvast een tipje van de sluier op.




