
Franciscus is geboren in Italië in het plaatsje Assisi in 1181.
Daarom noemen we hem “Franciscus van Assisi”. Zijn vader
is rijk. Franciscus heeft een gemakkelijk leventje en droomt
ervan om ridder te worden. Maar in de oorlog wordt hij
gevangengenomen en wordt hij ziek. Zijn vrienden laten hem
in de steek. Als Franciscus op een dag een wandeling maakt
komt hij bij een vervallen kerkje in San Damiano. Hij gaat
naar binnen en ziet het grote kruisbeeld boven het altaar.
Als hij daar bidt hoort hij een stem: “Franciscus, herstel mijn
huis”. Het is de stem van Jezus en Franciscus kiest ervoor om
vanaf dan arm te leven, net zoals Jezus. Hij trekt rond en
vertelt de mensen over zijn liefde voor God en de schepping.
Over zijn liefde voor de schepping en vooral voor de dieren,
zijn veel verhalen verteld. Er wordt zelfs verteld dat hij met
de dieren kon praten. Als hij preekt komen alle vogels en in
de stad Gubbio, waar de mensen doodsbang zijn voor een
wolf, zorgt Franciscus ervoor dat de mensen vrede sluiten
met broeder wolf. 

                    Vrede en alle goeds! Dit is de groet van      
                  Sint Franciscus en de Franciscanen groeten
nog           steeds zo. Franciscus is een echte dierenvriend.
Daarom vieren we op zijn feestdag ook Dierendag (4
oktober). Hij is ook vriend van de natuur. Hij heeft daarover
het Zonnelied geschreven waarin hij God bedankt voor de
mooie schepping. Franciscus spreekt over broeder zon en
zuster maan. Wij zijn allemaal schepselen van God en allemaal
broeders en zusters van elkaar. 

Na zijn dood zijn gaan de vrienden van Franciscus verder en
ook nu nog. Het zijn broeders en ze noemen zich Franciscanen.
Franciscus is ook voor onze paus een voorbeeld. Hij heeft de
naam van Franciscus gekozen als naam (de paus kiest een
nieuwe naam als hij paus wordt).
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Laudato si
'Zonnelied'

 Gebed om Vrede 
 

Heer, maak mij een vriend van de vrede. Waar ruzie is,
laat mij het goed maken. Waar gegild wordt, laat mij
rust geven. Waar bangheid is laat mij hoop brengen.

Waar niemand wil delen, laat mij maar delen. Waar het
donker is, laat mij licht maken. Waar tranen zijn, laat mij
lachen brengen. Waar mensen een hekel hebben aan
elkaar, laat mij ze de liefde voordoen. Want het is
beter te geven dan te pakken. Beter te delen met
elkaar, dan verdeeld te zijn. Beter te prijzen dan

geprezen te worden.
Amen

Kinderversie van
het Gebed om
vrede van Sint
Franciscus.

Gemaakt door
Klaas van der

Poel


