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Inleiding op de lezingen 
Omdat het bijna Dierendag is, heb ik deze viering een beetje daarnaar gericht. Dierendag is nl. geïnspireerd door de 
heilige Franciscus, van wie verteld wordt dat hij zelfs met de dieren communiceerde over de liefde van God. De 
sterfdag van Franciscus is 4 oktober. De sterfdag wordt beschouwd als de geboortedag (dies natalis) voor je nieuwe, 
eeuwige leven; daarom worden heiligen op hun sterfdag vereerd. Daarom is de sterfdag van Franciscus Dierendag 
geworden.  
Tegenwoordig zie je ook veel oproepen om daar een ‘eet-geen-dierendag’ van te maken. Mij dunkt dat Franciscus 
dat wel zou waarderen.  
 
Franciscus is denk ik, naast Sint Nicolaas en Sint Maarten, een van de heiligen die het ook bij protestanten goed 
doen. In levensbeschrijvingen van heiligen zit veel legendarische overdrijving, maar als je de overdrijvingen 
wegdenkt, blijkt een heiligenleven toch wel vaak een inspirerend voorbeeld. En zo is het uiteindelijk ook bedoeld: ter 
inspiratie.  
We lezen straks in plaats van een lezing uit het Oude Testament een verhaal over Franciscus en de vogels, uit de 
Fioretti, ‘Bloempjes’, een bundel verhalen over Franciscus.  
De evangelielezing is ook bij het thema ‘Franciscus’ gekozen. Moge deze kleine heilige, deze ‘minste broeder’, ons 
vandaag inspireren.  
 
Lezing uit de ‘Fioretti’ (bundel korte verhalen over Fransiscus van Assisi, 14e eeuw) - Franciscus preekt voor de 
vogels 
Evangelielezing: Lukas 12, 13 - 34 
Overweging 
Van Godfried Bomans is het volgende verhaaltje: Ik had een oom en die zat de hele dag aan zijn bureau te rekenen 
hoeveel geld hij wel had. Het was zoveel dat hij er nooit helemaal achterkwam. Soms riep mijn tante: ’Anton, kom je 
thee drinken?’ Hè, zei mijn oom dan, ‘ik was er bijna’. De notaris is er tenslotte achtergekomen, de gordijnen waren 
toen dicht. ‘Het is een heel bedrag’ zei hij, ‘mag ik u wel condoleren met uw echtgenoot.’ 
 
De oom is precies de rijke boer uit de gelijkenis van Jezus. Jezus vertelt die gelijkenis naar aanleiding van een vraag 
van iemand: ‘Zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ Rabbi’s waren in die tijd tegelijk ook een 
soort juristen, dus het is niet zo heel vreemd dat die vraag aan Jezus wordt gesteld. Maar Jezus weigert om die rol op 
zich te nemen. Hij hoort echter áchter de vraag een bepaalde levenshouding, namelijk een hebzuchtige instelling. En 
hij waarschuwt dat rijkdom je leven niet kan garanderen.  
 
In de gelijkenis over de rijke boer horen we die man tegen zichzelf praten. Misschien is hij zó van zichzelf vervuld dat 
hij niemand anders heeft om tegen te praten. In elk geval is het stukje doorspekt met de woorden ‘ik’ en ‘mijn’. Toen 
zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen 
kan opslaan, en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren!’ Maar 
diezelfde nacht nog zei God tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd.’ Je leven 
wordt teruggevorderd: het is niet je eigendom, je kunt er niet zomaar zelf over beschikken. Integendeel: je leven is 
een geschenk. 
 

‘Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ 
Rijk zijn bij God: wat is dat? Als je in de grondtekst kijkt, staat daar letterlijk: rijk zijn naar God toe. Er zit dus een 

richting in: naar God toe. Je rijkdom zou op God gericht moeten zijn, niet op jezelf. Rijkdom op zich wordt niet 
veroordeeld, maar wél als je alles alleen maar voor jezelf wilt houden. En de échte ware rijkdom, die heeft te maken 
met God. Dat waar je je hart op richt, daar gaat het om in je leven. Oftewel: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn 
– zoals onze lezing eindigt.  

 
Wat dat rijk zijn in God, of naar God toe, inhoudt, daarover gaat de rest van de lezing: dat leven meer is dan 

voedsel; en je lichaam meer dan kleding. Kortom: leven en lichaam zijn meer dan alleen de buitenkant, het gaat om 
wat er binnenin zit. En door bezorgd te zijn om de buitenkant kun je geen centimeter aan je leven toevoegen. Wat 
niet betekent dat je niet goed voor jezelf zou mogen zorgen; maar het gaat om de gerichtheid van je hart: waarvoor 
maak je ruimte in je hart, waar draait je leven écht om? Als je alleen maar bezorgd bent over je buitenkant word je 
onrustig. Daarom zegt Jezus: Kijk toch naar de vogels en de bloemen: zij máken zich niet zoveel zorgen; ze weten dat 
God voor hen zorgt. Zó zou je ook als mens moeten leven: in de wetenschap dat God voor ons zorgt. God weet wat 



wij nodig hebben. En wat we nodig hebben komt langs een andere weg tot ons dan via de weg van het voortdurend 
alleen maar bezorgd zijn.  

 
Als we níet alleen maar bezorgd zijn om ons eigen hachje, dan kunnen wij ons hart meer op andere dingen 

richten. En hoe meer wij zo onthecht raken, hoe meer wij ons vrijuit kunnen richten op wat echt belangrijk is: het 
zoeken van het koninkrijk van God. Want het zoeken van Gods koninkrijk betekent dat je levensinstelling open is, dat 
je mentaliteit verandert. Je levensrichting is anders, nl. op God gericht in plaats van op jezelf. Zo kun je rijk worden 
‘naar God toe’.  

Onthechting dus, maar dan gaat het niet om het onthechten op zích, maar om een totaal andere levenshouding. 
Eén van niet gericht zijn op jezelf, maar op de ander, op je naaste. Het gaat om betrokkenheid bij de ander.  

En in al die dingen kan Franciscus ons tot voorbeeld zijn. Uit zijn levensgeschiedenis blijkt hoe goed hij deze 
boodschap van Jezus heeft begrepen.  
 
Franciscus werd in 1182 geboren in Assisi, een plaatsje in de Italiaanse landstreek Umbrië, als zoon van de rijke 
lakenkoopman Pietro Bernardone. Hij kreeg de opvoeding die bij zijn status paste. Het maakte hem tot een 
zelfverzekerde jongeman, vriendelijk in de omgang, vrolijk, in alle takken van sport de beste, gezien bij de meisjes en 
vrijgevig met geld. Met recht een vrolijke Frans. Hij droomde ervan ridder te worden. Hij meende dat hij als strijder 
in dienst moest treden van een adellijke meester.  
 
Maar God gaf hem te verstaan dat Hij andere plannen met hem had. In de tijd daarna ontmoette hij een melaatse. 
Hij overwon zijn weerzin, omhelsde hem en schonk hem een royale aalmoes. Dat maakte zo’n geluksgevoel in hem 
los dat hij zich steeds meer in de eenzaamheid begon terug te trekken. Hij nam zijn intrek in het kloostertje bij de 
San-Damianokerk. Daar leidde hij het leven van een kluizenaar. Hij kreeg de bijnaam 'Il Poverello' 
(‘armoedzaaiertje’).  
  
Na twee jaar begon hij in de omtrek te preken. Zijn boodschap was liefde: liefde voor de Schepper, voor mens, dier 
en plant. Hij noemde alle schepselen zijn broeders en zusters. En daar hoorden dus ook de vogels bij. 

Al heel spoedig sloten zich wat volgelingen bij hem aan. Er zijn legio verhalen over Franciscus’ liefde voor de 

schepping, omgang met dieren en zijn inspirerende effect op mensen, o.a. de paus (zowel de paus in zijn eigen tijd 

als die in onze tijd!).  

Enkele jaren vóór zijn dood trok hij zich terug in de eenzaamheid. Hij was toen al enige tijd ziek, reumatisch en zo 

goed als blind. Het was in deze periode dat hij zijn prachtige zonnelied componeerde, een lofzang op de schepping 

en God, haar schepper (1225), waarvan wij net een gedeelte zongen, uit Gezang 400.   

In die tijd ontving Franciscus volgens de legende ook de stigmata: de kruiswonden net zoals Jezus die had. Zózeer 

wilde hij Jezus volgen. In 1226 overleed hij, 44 jaar oud. Twee jaar later werd hij heilig verklaard.  

Als er één heilige is geweest die tot onze verbeelding spreekt als toonbeeld van vrede, dan wel Sint Franciscus van 

Assisi. Zijn volgelingen wensen je - geheel in zijn stijl - tot op de dag van vandaag: ‘vrede en alle goeds’.   
 


