
 
 

 
 
 
 

 

 

EEN VERHAAL OVER FRA NCISCUS  

 

Franciscus was de zoon van een rijke koopman. Hij had mooie kleren aan woonde in een prachtig huis. 

Maar al snel ontdekte hij dat geld hem niet gelukkig maken kon. Hij wilde niet wonen in een deftig 

huis, maar in een bos. Hij wilde niet bezig zijn met geld verdienen. Hij wilde niet leven voor zichzelf 

maar voor anderen. Hij wilde zieke mensen helpen. Hij wilde gewoon tevreden zijn en genieten van de 

zon, de geurende planten en de zingende vogels.  

 

De maan noemde hij zijn zus(ter) en de zon zijn broe(de)r. En ook alle dieren sprak hij met ‘broeder’ of 

‘zuster’ aan. Alle mensen en dieren waren voor hem even belangrijk. Franciscus geloofde dat God alle 

mensen en dieren had gemaakt. 

 

Sommige mensen vonden hem maar een vreemde snuiter. ‘Die is niet helemaal goed bij zijn hoofd,’ 

zeiden ze tegen elkaar. ‘Ik zweer je dat ik hem laatst zag praten tegen een worm. Hij tilde hem zelfs op 

van het pad, zodat hij niet vertrapt zou worden’, en ze lachten hard. Maar anderen vonden Franciscus 

juist heel bijzonder. Ze wilden graag bij hem zijn en leren leven zoals hij. Zo kreeg hij steeds meer 

volgelingen. Samen trokken ze langs velden en wegen en leefden van de kleine beetjes eten die ze 

kregen van andere mensen.  

 

Op een dag toen ze door het dal van Spoleto liepen, zag Franciscus een grote groep vogels in de bomen 

zitten: duiven, kraaien, kauwen, maar ook zangvogels. Zij zongen prachtige liedjes. Franciscus was dol 

op vogels. Voor hem waren het boodschappers van God. Als hij onderweg een leeuwerik zag vliegen, 

volgde hij hem met zijn ogen en was het soms alsof hij even zelf boven de velden vloog. Als hij ’s 

avonds de nachtegaal in het bos hoorde, kon hij tranen in zijn ogen krijgen. Zo mooi vond hij dat. En 

ook de krassende kraai was zijn grote vriend, omdat hij ervoor zorgde dat hij niet in slaap sukkelde als 

hij zat te bidden.  

 

Toen Franciscus de vogels bij Spoleto zag, was het alsof ze daar op hem wachten. ‘Kom,’, zei hij, ‘laten 

we onze vrienden de vogels gaan begroeten’.  Hij liep naar ze toe en begon tegen ze te praten. ‘Lieve 

vogels, broeders en zusters, wat is het toch een cadeau om jullie te zien en te horen. Met jullie lied 

bedanken jullie God. Want Hij is het die jullie veren gaf om je te kleden en vleugels om te vliegen. Hij 

gaf jullie de rivieren en bronnen om uit te drinken, de bergen en dalen om je in veiligheid te brengen 

en de hoge bomen om je nest in te bouwen. Jullie hoeven niet hard te werken of te sparen. Jullie 

hoeven je geen zorgen te maken over de dag van morgen. Alles wat jullie nodig hebben, krijgen jullie 

van hem. God beschermt jullie dus blijf zoals je bent en bedank hem daarvoor.’  

 

Vol verbazing zagen de volgelingen van Franciscus hoe de vogels ademloos naar hem luisterden. Ze 

bewogen zich niet, totdat Franciscus zijn hand heel rustig bewoog en een kruisteken maakte. Met dat 

teken gaf hij hen een zegen, een bescherming van God. Toen vlogen ze weg zongen hun mooiste lied. 

 

Dit verhaal is gebaseerd op een verhaal van tijdgenoten van Franciscus. 

 


