


I
Op 6 mei 1432 zagen de 
Gentenaars voor het eerst het 
Lam Gods toen de priester 
de sobere buitenluiken 
opende om iedereen met 
de kleurenpracht van Van 
Eyck omver te blazen. Wat 
een moment! Ervaar hier 
zelf de verwondering die de 
middeleeuwse mens toen 
voelde en ontdek een digitale 
interpretatie van het Lam 
Gods op vier schermen aan 
bewegende robotarmen. 
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II 
De destructieve aard van 
de mens zorgde ervoor dat 
Het Lam Gods heel wat 
onheil heeft doorstaan. Het 
werd verstopt tijdens de 
Beeldenstorm (16de eeuw), 
Franse soldaten namen het 
mee naar Parijs (18de eeuw), 
bij een grote brand raakte 
het beschadigd (19de eeuw) 
en Hitler liet het verstoppen 
in een zoutmijn (20e eeuw). 
Het is een mirakel dat het 
er vandaag nog is, in al zijn 
hemelse pracht. Beleef de 
woelige geschiedenis van 
het meesterwerk alsof je er 
middenin staat!
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III 
Bewonder het gehele oeuvre 
van Van Eyck, geprojecteerd 
tot in de nok van de kerk. 
Het is een reis door zijn 
oeuvre en tegelijk een reis 
door het christendom: van 
de aankondiging van de 
geboorte van Jezus tot zijn 
dood aan het kruis en de 
verrijzenis. Het einde — voor 
ons allemaal — is het Laatste 
Oordeel: eeuwig leven in de 
hemel of branden in de hel… 
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Over Jan Van Eyck valt veel te vertellen. Verbluffende details in zijn 
schilderijen, de zorg waarmee elk bloemblaadje en elk juweel op het 
meesterwerk ‘Lam Gods’ geschilderd is, de blik in de ogen van Adam. Maar 
er is nog iets. Licht. 

De manier waarop de Vlaamse Meester met licht en kleur experimenteerde, was 
nooit gezien in de 15e eeuw. Tot vandaag wekt Van Eycks stijl verwondering op. 
In deze beleving zetten CREATE.eu en Mankind - twee technologisch creatieve 
bedrijven - de meesterwerken van Van Eyck om in een uniek licht- & klankspektakel 
in drie delen om u nog meer te verwonderen over Van Eyck:


