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Kerst als geen ander: 
Met Franciscus rond de stal 

 WEEK 1: HET EVANGELIE  

HANDEN EN VOETEN GEVEN  
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HET EVANGELIE HANDEN EN VOETEN GEVEN  

Elke week lezen we een opeenvolgend fragment uit het 
verhaal van Franciscus en de levende kerststal te 
Greccio. Thomas van Celano die de oudste biografie van 
Franciscus schreef, begint het verhaal als volgt: 
 
 

"Waar hij vooral zijn zinnen op gezet had, 
wat hij het meest verlangde 
en zich onvoorwaardelijk had voorgenomen was: 
overal en altijd het heilige evangelie te onderhouden 
en met uiterste nauwgezetheid 
en volledige inzet van zichzelf, 
met heel het verlangen van ziel 
en de vurigheid van zijn hart, 
volmaakt te doen wat 
onze Heer Jezus Christus had geleerd, 
en zijn voorbeeld op de voet te volgen. 
Voortdurend bracht Franciscus zich mediterend 
Christus' woorden voor de geest 
en dacht hij diep over zijn leven na. 
Vooral de nederige gestalte 
waarin Hij geboren was 
en de liefde die Hij 
in zijn lijden had laten blijken, 
hielden zijn aandacht gevangen." 

 
 

1 Celano 84a - vertaling Hans Sevenhoven 
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FRANCISCUS WEET WAT HIJ WIL  

Eén doel stelt hij zich: 
doen wat onze Heer Jezus Christus had geleerd, 
en zijn voorbeeld op de voet volgen. 
en al het andere is bijkomstig. 
 
Franciscus’ leven is één-voudig geworden: 
in één vouw. Zijn leven is ‘in de plooi gevallen’. 
 
Met heel zijn wezen richt hij zich op zijn doel: 
met uiterste nauwgezetheid 
en volledige inzet van zichzelf, 
met heel het verlangen van ziel 
en de vurigheid van zijn hart 
 
Franciscus’ leven is rechtlijnig geworden, 
helder en duidelijk. 
Het evangelie wijst hem de weg. 
Het is zijn gids, zijn leidraad. 
Het is zijn roeping. Het is zijn bestaan. 
 

 
 

Wat is mijn roeping? Is mijn leven één-voudig? 
Welke plaats kri jgt het evangelie in mijn leven? 

Wie/wat is mijn leidraad, mijn gids? 
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VOLMAAKT JEZUS VOLGEN 

Je kan op vele manieren proberen 
Jezus Christus als voorbeeld  
op de voet en volmaakt te volgen. 
Iedereen doet dat op een eigen manier. 
 
Groepen in de Kerk zijn geboeid 
door Jezus die de goede boodschap verkondigt.  
Het zijn de predikers en verkondigers. 
 
Anderen kijken geboeid naar  
de verrezen en verheerlijkte Heer. 
 
Profeten van vandaag wijzen op Jezus  
die opkomt voor recht en gerechtigheid. 
 
Anderen volgen Jezus die weldoende rond gaat.  
Het zijn de zorgers en weldoeners. 
Elke christen ontdekt zijn/haar eigen Jezus. 
In het huis van de Vader is immers plaats voor velen. 
 

 
 

Wat spreekt mij in Jezus aan? Hoe wil ik Jezus navolgen? 
Ken ik mensen die Jezus anders navolgen? Hoe kijk ik naar hen? 
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RIJKDOM IN ARMOEDE 

Franciscus heeft zich verwonderd 
over de nederige gestalte waarin 
Hij geboren was en de liefde 
die Hij in zijn lijden had laten blijken. 
 
De Allerhoogste die als een kind 
verschijnt tussen ons, 
niet in een paleis 
van één of andere machthebber, 
niet als succesvol atleet. 
 
Een God die zich toont 
in schamele omstandigheden,  
in afhankelijkheid. 
Grootheid die zich klein maakt. 
Almacht de on-macht wordt. 
Rijkdom die zich toont in armoede 
 
Franciscus blijft zich verwonderen. 
Deze weg van  
klein en arm worden 
zal hij gaan.  
De arme en nederige Jezus 
is zijn model, zijn voorbeeld. 
Je kan op vele manieren proberen 
Jezus Christus als voorbeeld  
op de voet en volmaakt te volgen. 
Iedereen doet dat  
op een eigen manier. 
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GOD DIE ARM IN DE KRIBBE IS GELEGD 

Ook voor Clara is de arme en nederige Jezus  

het model, het voorbeeld. 

In haar testament schrijft ze:  

de liefde van die God 

die arm in een kribbe is gelegd, 

arm in deze wereld geleefd heeft 

en naakt op het kruis achtergebleven is’ 
 

Ook voor Clara is deze Jezus  

de motivatie om te kiezen 

voor een kwetsbaar leven 

zonder zekerheid, zonder bezit, zonder macht. 

Die Jezus willen ze volgen. 
 

‘De vossen hebben holen 

en de vogels van de hemel nesten, 

maar de mensenzoon heeft geen plek 

waar Hij zijn hoofd kan neerleggen’ 

Zo verduidelijkt Clara haar ‘model’ aan Agnes van Praag. 
 

 
 

De keuze om de arme en nederige Jezus te volgen, maakt 
Franciscus en Clara vri j  en gelukkig. Welke keuzes in mijn leven 
hebben mij vri j  en gelukkig gemaakt? Wat bepaalde mijn keuze? 
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TEGENDRAADSE MODELLEN 

De boodschap en het leven  

van Franciscus en Clara zijn tegendraads. 
 

Onze samenleving heeft andere modellen 

en, eerlijk, daar kijken we liever naar. 
 

We hebben liever een goed gevulde bankrekening. 

En liefst nog een appeltje voor de dorst. 

We willen zekerheid. 
 

Kracht verkiezen we boven kwetsbaarheid. 
 

Voor kwetsbare situaties  

als ziekte, werkloosheid, depressie… 

schamen we ons. 
 

Wie mislukt is een looser. 

We hebben andere modellen… 

 

 
 

Wat is voor mij een ‘geslaagd leven’?  
Hoe omschrijft onze samenleving een ‘geslaagd leven’?  

(Kijk bijvoorbeeld eens in de reclame…) 
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VAN KRIBBE NAAR KRUIS 

In het kind in de kribbe 

duikt reeds het kruis op. 
 

Op het kruis is de mensenzoon 

kwetsbaar en ten dode. 
 

Kijken naar de kribbe,  

is rekening houden met het kruis. 
 

Het verhaal van het kind in Betlehem 

is meer dan een romantisch verhaal  

van een blijde geboorte. 

Het is harde werkelijkheid van alle leven. 
 

Want ook wij worden arm 

en naakt geboren 

en we zullen ooit alles  

moeten achterlaten. 
 

Kwetsbaar en ten dode is  

de man op het kruis. 
 

Kwetsbaar en ten dode zijn wij. 

Dat is onze grootste armoede. 

 
 

 
Hoe ga ik om met mijn eigen kwetsbaarheid  

en met de kwetsbaarheid van anderen?  
Wat is mijn echte ri jkdom? Waar en hoe ervaar ik mijn ‘armoede?’ 

 

( c )  S i e g e r  K ö d e r  


