
Parochiekerk Sint-Antonius 
Franciscus van Assisi

Zo zijn Franciscus’ waarden nog steeds

héél actueel: zorg dragen voor de hele

schepping, voor alle planten, dieren en

mensen, ook voor de meest zwakke.

Franciscus werd eind 12de eeuw geboren in Assisi als zoon van een rijke

lakenkoopman. Hij wou ridder worden. Op zijn twintigste werd hij gevangen

genomen bij een gevecht. Toen hij kort daarna zwaar ziek werd, begon hij

steeds vaker na te denken over de zin van zijn leven, én over God.

Stichter van de Franciscanen

Het Tau-kruis

Op een dag ontmoette Franciscus melaatsen. Diep getroffen door hun leed,

zou hij vanaf dat moment steeds partij kiezen voor de zwakkeren en

verdrukten.

Eén van de meest gekende en tot de verbeelding sprekende heiligen… en

toch staat hier zelden een kaarsje te branden. De waarden die nauw aan

Franciscus’ hart lagen, zijn nochtans bijzonder actueel.

Kluizenaar

Franciscus begon te leven als een kluizenaar in armoede, gebed, en

dienstbaarheid aan de armen.

Tijdens één van zijn gebeden, gaf Christus hem de opdracht Zijn huis te

herstellen. In de buurt staat het vervallen kerkje San Damiano, en Franciscus

knapt het helemaal op.

Het doodshoofd dat u ziet rechts van de Bijbel, wordt vaak gebruikt bij

voorstellingen van Sint-Franciscus. Het is een symbool voor zijn totale

onthechtheid aan luxe.

Franciscus is aanvankelijk niet echt een geestelijke, maar verschillende

mensen sluiten zich toch bij zijn levensstijl aan. Wanneer hij zijn 3 geloften

“armoede, kuisheid en gehoorzaamheid” op papier zet, ontstaat de

kloosterorde van de Franciscanen.

De drie knopen in de gordel om hun bruine habijt verwijzen naar deze 3

leefregels.

Naast een orde van broeders, richt Franciscus ook nog een orde van

zusters op geleid door de Heilige Clara (Clarissen). En er ontstaat ook een

lekenorde.

Het schilderij toont wellicht de opname van een man en vrouw tot de

Franciscaanse lekenorde.

Stigmata

Op het einde van zijn leven, kreeg

Franciscus stigmata. Dit zijn

dezelfde wonden in handen, voeten

en borst die Jezus had bij zijn

kruisiging.

De pij en stigmata laten toe

Franciscus makkelijk te herkennen

op bijvoorbeeld het grote glasraam

boven het hoogaltaar en het

glasraam van de O.L. Vrouwkapel.

Tau is de laatste letter van het Hebreeuwse

alfabet, de letter t in het Griekse alfabet, en

heeft de vorm van het kruis van Jezus.

Franciscus zelf gebruikte de Tau heel vaak:

op de muur in huis, op zijn brieven, en als

zegen.

Dit kruisje is een typisch franciscaans

symbool.

Zonnelied

Franciscus hield enorm veel van de natuur en droeg zorg van alle dieren.

Hij noemt hen zijn broers en zussen.

Hij bezong de schepping in zijn Zonnelied. Daarin roept hij alle elementen –

aarde, water, wind en vuur – op om God te loven en danken.

Staat dit visioen uitgebeeld op het schilderij? Of symboliseert de schilder de

stichting van de Franciscaanse kloosterorde?


