
Het verhaal over de hongerige broeder gaat over het (teveel aan) vasten. Een toepasselijk thema in de 

veertigdagentijd. Toch willen we het punt van het vasten niet op zichzelf beschouwen, maar als een 

voorbeeld hoe Franciscus met de broeders omgaat, om daaruit iets over ‘verbondenheid’ te leren. 

1. Franciscus had aan de nood van de te streng vastende broeder tegemoet kunnen komen, door hem 

toestemming te geven om toch te eten, of door hem iets te eten te geven. Maar Franciscus ziet meer dan de 

concrete nood, hij hoort meer dan wat uitgesproken is. Hij wil dat de broeder zich niet hoeft te schamen, en 

dat zijn waardigheid behouden blijft. Franciscus verzint een oplossing, waarbij aan de honger van de broeder 

tegemoet wordt gekomen, en ook zijn waardigheid gerespecteerd wordt. Verbondenheid met de ander 

betekent dus ook, dat je je zo inleeft in de ander, dat je ook waarneemt welke behoefte er onder de concrete 

nood verborgen zit, en dat je ook daarop inspeelt. 

2. Door met z’n allen te eten betrekt Franciscus de hele broederschap bij de nood van de vastende broeder. 

Daardoor is er in het verhaal niet alleen verbondenheid van Franciscus met de vastende broeder, maar 

ontstaat er een nieuwe of diepere verbondenheid tussen alle broeders met de vastende broeder, en tussen de 

broeders onderling. Zij allen laten de vastende broeder ervaren dat hij zich niet hoeft te schamen. 

Verbondenheid trekt bredere kringen. 

3. Na de gezamenlijke maaltijd houdt Franciscus een toespraak tot de broeders (waarvan we hier slechts het 

1e deel hebben opgeschreven). Daarin maakt hij duidelijk dat verbondenheid in de broederschap niet 

hetzelfde is als gelijkheid. Broeders kunnen verschillende behoeftes hebben, en daar kan, of zelfs moet, 

rekening mee worden gehouden. In de groep staat individualiteit van een ieder de verbondenheid met elkaar 

niet in de weg, zolang ieders behoefte en gedrag binnen het principe ( hier: de armoede) blijft. De 

verbondenheid met het gemeenschappelijke ideaal schept ruimte, waarbinnen ieders individualiteit tot z’n 

recht komt. In die ruimte verkoos Franciscus zelf ervoor om strenger te vasten dan hij zijn broeders oplegde. 

4. Verbondenheid is bij Franciscus niet alleen een gevoel van saamhorigheid. Verbondenheid vraagt om een 

gedrag, waarbij de één de ander draagt. De ander dragen betekent, dat je ziet wat de ander nodig heeft, en 

dat je aan die behoefte tegemoet komt. In het verhaal komt niet uitdrukkelijk aan de orde, wat voor 

Franciscus de basis is voor dit ‘elkaar dragen’. Dat wordt wel aangegeven in Wijsheidsspreuk 18, waar hij 

de spreuk over het dragen van de naaste ( de tekst staat elders op deze webpagina) vervolgt met: ‘Gelukkig 

de dienaar, die al het goede aan de Heer God teruggeeft.’ Als wij de ander dragen, geven wij aan God terug 

wat God aan ons gedaan heeft, namelijk dat God ons draagt.  

 

Vragen ter overdenking: (aansluitend op de punten 1 – 4 hierboven) 

1. Zie/hoor ik ook het verlangen dat onder de concrete nood van mensen verborgen is? 

 Versterkt dat mijn verbondenheid met de ander? 

 

2. Ben ik weleens in mijn broosheid door iemand gedragen? 

Verlang ik daarnaar? 

 

3.a. Als ik geconfronteerd word met het anders-zijn van de ander, wanneer schept dat afstand, en wanneer 

kan dat verbondenheid verdiepen? 

3.b.Welke ruimte heb ik nodig om mezelf te kunnen zijn te midden van mijn gelijken, mijn broeders en 

zusters? 

 

4. Ervaar ik mezelf als door God gedragen?  

En – als ik de ander draag – is dat een antwoord op de ervaring dat God ons draagt? 


