
WANDELING 16 MEI 2020  
 
Vandaag trekken we er weer op uit: apart, maar verbonden! En dat niet zonder voedsel voor onderweg. 

Hier vind je een fiorettiverhaal en enkele vragen ter overweging. Je leest ze best op voorhand al even 

door. Een fijne wandeldag aan iedereen! 

 
 

DEEL I: MET OVERGAVE OP WEG GAAN 

Met onze stapschoenen al in de aanslag, duiken we eerst al even in het elfde Fiorettiverhaal. Het helpt 

ons, op een speelse manier, op weg te gaan vandaag. De vragen kan je al stappend overwegen. 

“Op een dag was Franciscus op pad met broeder Masseüs, die een eindje voor hem uit liep. Toen ze bij 

een driesprong kwamen, vanwaar wegen naar Florence, Siena en Arezzo voerden, vroeg broeder 

Masseüs: Vader, welke weg moeten we inslaan? Franciscus antwoordde: De weg die God wil. Daarop 

vroeg broeder Masseüs: En hoe kunnen wij weten wat God wil? Franciscus antwoordde: Door het teken 

dat ik je zal laten zien. Daartoe gebied ik jou in naam van de heilige gehoorzaamheid op deze driesprong, 

daar waar je nu staat, in de rondte te draaien zoals kinderen doen en niet eerder op te houden dan 

wanneer ik het zeg. Broeder Masseüs begon rond te draaien, en hij bleef zo lang draaien dat hij van de 

duizeligheid die je daarvan krijgt een paar keer op de grond viel. Maar omdat Franciscus niet zei dat hij 

moest stoppen en hij trouw wilde gehoorzamen, stond hij telkens weer op en begon opnieuw. 

Uiteindelijk, toen hij nog steeds ijverig aan het ronddraaien was, zei Franciscus: Sta stil en verroer je niet. 

Hij stond stil en Franciscus vroeg: Naar welke kant wijst je gezicht? Broeder Masseüs antwoordde: Naar 

Siena. En Franciscus zei: Dat is de weg die God ons wil laten gaan. 

Terwijl ze over die weg voortliepen, verbaasde broeder Masseüs zich hogelijk over wat Franciscus hem, 

voor het oog van passerende burgers, als een klein kind had laten doen; maar uit eerbied durfde hij de 

heilige vader niets te vragen.” 

Vragen ter overweging 

- Als je terugblikt op je eigen levensweg, welk gevoel overheerst dan: dat je de weg zelf gekozen 

hebt of dat de weg jou koos, dat het je werd ‘gegeven’?  

- Hoe maak jij keuzes? Kies je eerder actief of draai je ook wel eens rond, een pas op de plaats 

makend, wachtend tot het helder wordt welke weg je op moet gaan?  

 



DEEL II: EEN WEG VAN VERTROUWEN 

Zo, even uitblazen nu. Tijd om wat te eten en te drinken. Wie wil kan enkele gedachten rond de vorige 

vragen opschrijven, of ineens verder lezen hoe het Franciscus en Masseüs verder in Siena vergaat. De 

vragen ter overweging kan je weer meenemen op je verdere tocht. 

“Toen ze Siena naderden en de mensen van de komst van Franciscus hoorden, kwamen ze hem tegemoet 

en droegen ze hem en zijn gezel in hun verering naar het bisschopshuis, zodat die zelf geen voet op de 

grond zetten. Nu waren er op dat moment waren in Siena enkele mannen in een vechtpartij verwikkeld, 

waarbij al twee doden waren gevallen. En toen Franciscus dat zag, begon hij met zo veel devotie en 

heiligheid tot hen te preken, dat hij allen tot vrede en grote eendracht en harmonie bracht. De bisschop, 

die van deze heilige daad van Franciscus hoorde, nodigde hem uit in zijn huis en bood hem met veel  

eerbetoon gastvrijheid voor die dag en voor de nacht. De volgende ochtend stond Franciscus, die door 

zijn ware nederigheid in zijn daden niets anders zocht dan de verheerlijking van God, vroeg op en vertrok 

samen met zijn gezel, zonder dat de bisschop het wist. 

Onderweg liep broeder Masseüs in zichzelf te mokken en dacht: Wat deed die goede man nou? Hij liet 

me ronddraaien als een kind, en tegen de bisschop, die hem zo veel eer heeft bewezen, heeft hij geen 

vriendelijk woord gezegd en hem niet eens bedankt. Eigenlijk vond broeder Masseüs dat Franciscus zich 

ongepast gedragen had. Maar opeens kwam hij door een hemelse ingeving tot inkeer en vermaande zich 

door in zichzelf te zeggen: Broeder Masseüs, je verbeeldt je nogal wat als je een oordeel velt over 

goddelijke werken. Jij verdient de hel voor je onbeschaamde hoogmoed, want gisteren heeft Franciscus 

dingen gedaan die zo heilig waren, dat wanneer Gods engel ze had uitgevoerd, ze niet wonderbaarlijker 

hadden kunnen zijn. Dus al zou hij je vragen om stenen te gaan gooien, dan nog zou je hem moeten 

gehoorzamen. Wat hij op deze tocht gedaan heeft, gebeurde namelijk op bevel van God, zo als uit de 

goede afloop blijkt. Immers, als hij degenen die aan het vechten waren niet met elkaar had verzoend, 

dan zouden niet alleen veel lichamen door het mes gedood zijn, zoals al aan het gebeuren was, maar 

zouden ook veel zielen door de duivel naar de hel zijn gesleept. En dus ben jij behoorlijk dwaas en 

arrogant als je moppert over iets dat klaarblijkelijk voortkomt uit de wil van God. 

Alles wat broeder Masseüs onder het lopen in zichzelf zei, werd door God aan Franciscus geopenbaard. 

Daarom kwam deze naast hem lopen en zei: Houd vast aan de dingen die je nu denkt, want die zijn goed 

en heilzaam, en door God ingegeven; maar het gemopper van daarvoor was kortzichtig, ijdel en 

verwaand en werd je door de duivel ingefluisterd. Toen zag broeder Masseüs duidelijk in dat Franciscus 

de geheimen van zijn hart kende, en besefte hij dat de heilige vader in al zijn daden gestuurd werd door 

de geest van de goddelijke Wijsheid. 

Tot lof van Christus. Amen.” 

Vragen ter overweging: 

- Kan jij je op sommige momenten herkennen in broeder Masseüs die ‘loopt te mopperen’ omdat 

hij even zijn vertrouwen in de goede gang van het leven verloor? 

- Hoe onderscheid jij, zoals Franciscus, voor jezelf goede en heilzame ingevingen van angstige en 

zwarte gedachten? 



 

DEEL III: LOF EN ZEGEN!  

Het zit erop, deze wandeling. In het voetspoor van Franciscus en broeder Masseüs werden we vandaag 

op weg gezet, apart maar verbonden. Op een speelse manier hielden ze ons allen een spiegel voor. 

Met het slotlied ‘Laudate omnes gentes’ uiten we onze lof en dankbaarheid aan de Allerhoogste die 

ons doorheen Franciscus en broeder Masseüs, doorheen al onze geïnspireerde tochtgenoten 

onderweg en de ganse Schepping steeds op onze levensweg vergezeld. Wees gezegend!  

 

 

 

De Heer zegene u en behoede u. 

Hij tone u zijn aanschijn en ontferme zich over u. 

Hij kere zijn gelaat naar u toe en geve u vrede. 

Moge de Heer jou zegenen! 

 

 

 


