
Franciscus: zoeken naar God – verbonden met de wereld 

 

Franciscus heeft zich tijdens zijn leven vaak afgevraagd, of hij zich meer op de wereld moest 

richten: door de wereld gaan en het evangelie preken en voorleven; of dat hij zich beter uit de 

wereld kon terugtrekken en zich in afzondering, in gebed, helemaal op God en op de relatie 

met God moest richten. In feite heeft hij nooit één van beide polen losgelaten, en heeft zijn 

zoeken naar God niet los gestaan van zijn verbondenheid met de wereld. 

 

 

We benoemen een aantal elementen in zijn zoeken naar God: 

1. Franciscus leefde in de middeleeuwen. In die tijd was God 

een gegeven. Bijna iedereen was gelovig.  

Franciscus leefde niet met de vraag, of God wel bestaat.  

De vraag was eerder, hoe je met God in contact kunt komen.   

 

 

2. Franciscus heeft de overtuiging, dat God de Schepper is van hemel en aarde. Hij sluit zich 

hier aan bij het joods-christelijk scheppingsgeloof.  

Bij hem staat centraal het gelovig besef, dat alles van God afkomstig is en daarom van God 

afhankelijk. Alles is gave van God. Ook ons eigen mens-zijn is niet ‘van onszelf’. 

 

 

3. Dit Godsbeeld associeert Franciscus sterk met het 

vaderbeeld: de vader die schept en zorgdraagt. Daarom 

zijn wij kinderen van dezelfde vader en dus elkaars 

broeders en zusters. Die broeder- en zusterschap trekt 

hij door naar heel de geschapen werkelijkheid. 

 

“Voortaan heb ik nog maar één Vader, onze Vader in de 

hemel” zegt Franciscus op het marktplein in Assisi, als hij 

door zijn vader ten overstaan van de bisschop ter 

verantwoording is geroepen vanwege het geld dat hij van 

zijn vader heeft weggenomen. 

 

 

 

 

 

4. Als schepsel van God is de mens nauw verbonden met God. God werkt zodanig in mensen, 

dat zij iets uitstralen van het goddelijke. De mens is beeld van God. Althans, dat zou de mens 

moeten zijn, maar vaak maakt de mens dat in de ogen van Franciscus niet waar. Behalve één 

mens: Jezus van Nazareth. 

 

5. Uit dit geloof komen twee houdingen voort.  

De ene is gericht op God zelf: als alles van God is, en als in alles God 

aanwezig is, dan past daarbij de houding van dankbaarheid naar God 

toe. Daarom neemt het met vreugde zingen van Gods lof een grote en 

voorname plaats in in het leven van Franciscus. 

 



De andere is gericht op de wereld: als alles door God geschapen en dus door God gewild is, 

dan past daarbij een houding van respect en bewondering voor alles wat er is. Dat wij 

zorgdragen voor de schepping (inclusief de mensen en vooral de noodlijdende mensen), als 

gelijkwaardige broeders en zusters, maar met een bijzondere verantwoordelijkheid als 

mensen.  

 

Vragen ter overweging: 

 

1. Franciscus zag in alles wat bestaat sporen van God. Dat is niet vanzelfsprekend.  

Waar zie jij sporen van God? En waar zie jij het ontbreken van God? 

 

2. Franciscus had enerzijds een duidelijk beeld van God als schepper en vader. Anderzijds 

probeerde hij met verschillende woorden de onnoembare te noemen. Zie zijn ‘Lofzang op de 

allerhoogste God’.  

Welke woorden of beelden benaderen jouw godsbeleving? 

 

3. Franciscus beantwoordt zijn godsbeleving met gebed (lof en dank) en zorg voor al wat 

leeft. Herken je dat bij jezelf? En hoe dan? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


