
 
 

 

 

 

 

 

 

 
HET LEVEN VAN FRANCISCUS  

 

Heel lang geleden in het jaar 1181 of 1182 (dat weet men niet precies) werd er in Italië in het stadje 

Assisi een jongetje geboren. Zijn ouders gaven het jongetje de naam: Francesco Bernadone.  

De vader van Francesco was een rijke koopman. Hij verkocht dure stoffen. Het plan was dat Francesco 

de zaak van zijn vader over te nemen als hij volwassen was. Maar Francesco zelf wilde ook wel zanger 

worden, of ridder.  

 

Maar het liep anders! Francesco werd soldaat en ging vechten. Hij werd gevangen genomen en zat een 

jaar lang in een gevangenis opgesloten. Een kerker onder de grond. Daar was het koud en vies. 

Francesco werd doodziek en somber. Hij begon na te denken over het leven en over God. Wat was toch 

de bedoeling? Wat moest hij doen? Francesco nam een besluit. Hij wilde geen oorlog meer voeren, 

maar juist gaan zorgen voor vrede. Hij geloofde dat God iets van de mensen vraagt. Hij wist het zeker. 

Hij leefde niet zomaar.  

 

Toen hij uit de gevangenis kwam, ging hij zieke mensen verplegen. Hij gaf alles wat hij had, zijn mooie 

kleren en al zijn geld, aan arme mensen en bedelaars. Zijn vader was het er niet mee eens en liet hem 

weer in de gevangenis zetten. Maar zijn moeder zorgde ervoor dat hij weer vrij kwam. Francesco ging 

niet meer terug naar het huis van zijn ouders. Hij zocht een hutje om te slapen en bleef zorgen voor 

zieken en bedelaars. Het enige dat hij had, was een bruine lange jurk met een touw om zijn middel. Hij 

veranderde zijn naam. Voortaan wilde hij Franciscus genoemd worden.  

 

Aan iedereen vertelde hij over God. Mensen kwamen naar hem luisteren. En niet alleen mensen! Ook 

dieren kwamen naar hem toe. Het leek wel of hij met de dieren kon praten! Voor Franciscus was de 

hele wereld belangrijk. Hij geloofde dat God alles gemaakt heeft en alles wat God gemaakt had zag hij 

als geschenken. Geschenken van God waar je goed voor moest zorgen: mensen, planten, dieren, water, 

rotsen, zon en maan, lucht en sterren. Alles!  

 

Franciscus werd ouder. Hij was blind geworden en had erg veel pijn en voelde zich verschrikkelijk 

ongelukkig. Hij wist dat hij niet lang meer te leven had.  

 

Toen gebeurde het dat hij midden in een heel donkere nacht ineens heel zeker wist dat hij niet zomaar 

dood zou gaan. Hij zou naar God gaan. God, die alles had gemaakt en aan de mensen had gegeven. Wat 

waren de aarde en alle dieren toch prachtig. Wat hield hij er veel van. Wat was hij gelukkig! De 

volgende ochtend zong hij een lied om God te bedanken.  

 

Het lied is opgeschreven. Het heet het Zonnelied. Franciscus was 44 of 45 jaar oud toen hij dood ging.  

De mensen bleven lang na de dood van Franciscus nog nadenken over alles wat ze hadden gezien en 

gehoord. Hij was echt heel bijzonder. Hij deed echt alleen wat God van mensen vraagt. Daarom 

besloten de mensen van de katholieke kerk, mensen die net als Franciscus ook in God geloven, dat 

Franciscus heilig is. Omdat Franciscus ons liet zien dat dieren een soort familie van ons zijn, vieren we 

op de sterfdag van Franciscus dierendag. 


