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TOELICHTING OP BIJBELSE VOORSTELLINGEN OP DE GEWELVEN 
 
Schematische weergave van het plafond van de H. Lambertuskerk 

De cijfers verwijzen naar de afbeeldingen, zoals hierna beschreven.  
De afbeeldingen vormen tezamen het Benedictio Trium Puerorum  –  het 
lofgebed van de drie jongelingen in de vuuroven.  Dit is een deutero-
canonieke aanvulling op Daniël 3. De kunstenaar heeft gebruik gemaakt 
van de klassieke Vulgata (zie hierna). 



De meeste benedictiones (lofprijzingen)  heeft hij dusdanig overgenomen 
of verkort dat ze pasten in de tekst van en boven de afbeeldingen. 
Onderstaand treft u daarvan op volgorde van het lofgebed onder 
verwijzing naar de verzen de afbeeldingen met de vertaling van de 
teksten aan. 
(Vertaling – toelichting Ds. W. Baan, 2015) 
 

(De Vulgaat (Editio Vulgata) is een belangrijke Bijbelvertaling in het Latijn. 
Ze is door Hiëronymus gemaakt in opdracht van paus Damascus en kwam 
tot stand tussen 390 en 405 na Christus.[1] De Vulgaat dankt zijn naam 
aan de uitdrukking versio vulgata, "volkse versie" en was geschreven in 
alledaags Latijn (sermo humilis) in een bewust onderscheid van het 
elegante Ciceroniaanse of literaire Latijn waar Hiëronymus een meester in 
was. (bron: www.wikipedia.nl 18-9-2015). 
 

1 
(vers 77 en 78) 
Benedicite fontes Domino.  Benedicite 
maria et flumina Domino. 
Looft de Heer, waterbronnen.  
Looft de Heer, zeeën en rivieren.  
 
 
 
 

2 
(vers 79) 
Benedicite cete et omnia quae 
moventur in aquis Domino. 
Looft de Heer, monsters  
en al wat in de wateren beweegt. 
 
 
 
 

3 
(vers 80) 
Benedicite omnes volucres coeli 
Domino. 
Looft de Heer,  
alle vogels van de hemel. 
 
 



4 
(vers 81) 
Benedicite omnes bestiae et pecora 
Domino. 
Looft de Heer,  
alle wilde en tamme dieren. 
 

 

5 
(vers 82) 
Benedicite filii hominum Domino. 
Looft de Heer, mensenkinderen. 
 
 
 

 

6 
(vers 83) 
Benedicat Israel Domino laudate et 
superexaltate eum in saecula 
Looft de Heer, Israël, zingt en 
verheerlijkt Hem tot in eeuwigheid. 
 

 

7 
(vers 88) 
Benedicite Anania Azaria et Misahel 
Domino laudate et superexaltate eum 
in saecula. 
Looft de Heer, Ananja, Azarja, Misaël,  
zingt en verheerlijkt Hem tot in eeuwigheid. 

 

8 
(vers 86) 
Benedicite spiritus et animae iustorum 
Domino. 
Looft de Heer,  
geesten en zielen der rechtvaardigen. 
 
 

 



9  
(vers 87) 
Benedicite sancti et humiles corde 
Domino. 
Looft de Heer,  
heiligen en nederigen van harte. 
 
 

 

10 
(vers 83) 
Benedicite sacerdotes Domini Domino. 
Benedicite servi Domini Domino 
Looft de Heer, priesters.   
Looft de Heer, knechten van de Heer. 
 
 

(Deze afbeelding behoort niet bij de lofzang) 
11 
In het middelpunt 
staat het Lam Gods. 
Daar omheen de 
vier evangelisten. De 
eerste twee 
woorden van hun 
evangeliën staan in 
de tekstvanen. 
 
 
 

12  
(vers 59 en 58) 
Benedicite angeli Domini Domino. 
Benedicite caeli Domino. 
Looft de Heer, engelen van de 
Heer. Looft, hemelen, de Heer.  
 
 

 



13 
(vers 60 en 61) 
Benedicite omnes aquae quae super 
caelos sunt Domino.  Benedicite 
omnes virtutes Domini Domino. 
Looft de Heer, alle wateren die boven 
de hemel zijn. Looft de Heer, alle 
machten van de Heer. 

 
 

14 
(vers 62 en 63) 
Benedicite sol et luna Domino. 
Benedicite stellae coeli Domino. 
Looft de Heer, zon en maan. Looft de 
Heer, sterren van de hemel. 
 
 

 

15 
(vers 64 en 65) 
Benedicite omnis imber et ros 
Domino.  Benedicite omnis spiritus 
Domino. 
Looft de Heer, alle regen en dauw. 
Looft de Heer, elke wind Gods. 
 

 

16 
(vers 66)  
Benedicite ignis et aestus Domino. 
Benedicite frigus et aestus Domino 
Looft de Heer, vuur en hitte. Looft de 
Heer, winterkoude en zomerhitte. 
 
 

 
 



17 
(vers 69 en 68) 
Benedicite rores et pruina 
Domino. Benedicite gelu et frigus 
Domino. 
Looft de Heer, dauwdruppels en 
sneeuwbuien.  
Looft de Heer, ijs en vorst.  
 

18 
(vers 70 en 71) 
Benedicite glacies et nives 
Domino. Benedicite noctes et dies 
Domino. 
Looft de Heer, rijp en sneeuw. 
Looft de Heer, nachten en dagen. 
 
 

19 
(vers 72 en 73) 
Benedicite lux et tenebrae 
Domino.  Benedicite fulgura et 
nubes Domino. 
Looft de Heer, licht en duisternis. 
Looft de Heer, bliksems en wolken. 
 
 

20 
(vers 74) 
Benedicat terra Dominum laudet 
et superexaltet eum in saecula. 
Loof, aarde, de Heer, zing en 
verheerlijk Hem tot in eeuwigheid. 
 
 
 



21 
(vers 75 en 76) 
Benedicite montes et colles 
Domino.  Benedicite universa 
germinantia in terra Domino. 
Looft de Heer, bergen en 
heuvels.  
Looft de Heer, al wat groeit op 
de aarde. 
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