
Het leven van 
Franciscus van Assisi

Voorbereiding op de rondleiding uit het aanbod voor 

Nederlands voor anderstalige nieuwkomers



1182

Franciscus wordt geboren 

in Assisi. Zijn vader is een 

rijke handelaar van 

stoffen.  

Hij groeit op als een 

vrolijke jongen. Hij houdt 

van feesten en uitgaan 

met vrienden.



1202

In de oorlog tussen 

de steden Perugia 

en Assisi wil hij 

soldaat worden. Hij 

wordt gevangen 

genomen en zit 

een jaar in de 

gevangenis.  



1203

Wanneer Franciscus vrij 

is, is hij veranderd. Hij 

wil nu opkomen voor 

Jezus. 

Hij is vaak alleen om te 

bidden en na te 

denken. Feesten en 

uitgaan doet hij niet 

meer …



1204

Op een dag komt hij een 

zieke tegen. Tegen alle 

gangbare normen in, geeft 

hij de zieke een kus. 

Dat is het begin van een 

leven voor de armen en 

zieken. Alles wat hij bezit, 

verkoopt hij en het geld 

schenkt hij weg.



1205

Tijdens een van zijn 

eenzame wandelingen, 

vindt hij een verlaten 

kerkje. Hij hoort een 

stem die zegt: 

“Franciscus, ga en 

herstel mijn huis.” Zo 

begint hij de kerk zelf te 

herstellen. 



1206

Franciscus’ vader is erg 

boos over de nieuwe 

levenswijze van zijn 

zoon. Hij wil niets meer 

met hem te maken 

hebben. 

Franciscus doet zijn 

kleren uit en geeft ze 

terug aan zijn vader. 

God is nu zijn enige 

vader. 



1208

Voortaan draagt hij een bruin kleed met een touw 

om zijn middel. Hij wil Jezus’ voorbeeld volgen en 

roept andere mensen op om dat ook te doen. 

Andere jongemannen sluiten zich bij hem aan. 

Samen trekken ze de wereld in.



1210

Franciscus schrijft voor 

zichzelf en zijn volgelingen 

een regel. Zo wordt 

samenleven makkelijker. 

Hij streeft naar armoede, 

kuisheid (niet trouwen) en 

gehoorzaamheid.

De paus keurt zijn regel 

goed. 



1212

De 18-jarige Clara loopt van huis weg en 

wil Franciscus volgen. Ze is de eerste vrouw 

onder zijn volgers. Niet lang daarna komen 

er zusters bij.



1219

Franciscus vertrekt 

naar het Oosten. Hij 

slaagt erin om bij de 

Sultan van Egypte op 

bezoek te gaan. Ze 

praten samen over 

religie. 



1223

Greccio, 25 december, het is middernacht. 

Franciscus  bouwt een levende kerststal. Hij wil de 

mensen daarmee tonen hoe eenvoudig Jezus 

werd geboren. Zijn voorbeeld wordt al 

eeuwenlang gevolgd…



1225

Franciscus schrijft een gedicht over de schepping (de 

wereld): van de sterren tot de wind. Het gedicht heet 

“het Zonnelied”.  



1226

Op 4 oktober sterft Franciscus. Deze dag wordt 
later Werelddierendag, omdat Franciscus zo’n 
dierenvriend was. 


