
Zonnelied of lofzang van de schepselen
„Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder vuur, door wie Gij 
voor ons de nacht verlicht.
En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.”
  
  GESCHRIFTEN VAN FRANCISCUS

Er is een verhaal dat Franciscus’ pij eens in brand vloog toen 
hij dicht bij het vuur zat te mediteren. Franciscus wilde niet 
dat het vuur gedoofd werd omdat hij vond dat je broeder 
vuur geen kwaad mocht berokkenen.

Zo lezen we ook dat zijn oogziekte behandeld werd door een 
stuk staal te verhitten in het vuur en zonder verdoving tegen 
de slapen aan te drukken. Voordat men begon zegt Francis-
cus: ‘Broeder Vuur, de Allerhoogste heeft je benijdenswaar-
dig schoon gemaakt. Bovendien maakte hij je sterk, edel en 
nuttig. Maar wees me nu in dit uur een beetje genadig; wees 
hoffelijk tegenover mij omwille van de liefde die ik al zo lang 
voor jou koester.’ Nadat Franciscus behandeld is zegt hij: ‘Ik 
kan jullie naar waarheid zeggen, dat ik de hitte van het vuur 
niet heb gevoeld en dat ik niet de minste pijn heb gehad”.

 

- Welke associaties heb je bij het woord vuur? Geniet je ervan of 
ben je bang voor vuur?

- Vuur wordt geëerbiedigd door Franciscus. Welk vuur kun jij 
eerbiedigen?

- Wat maakt jou sterk, edel en nuttig?
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