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Draaiboek Transitusviering Clarafeest 2021 

Wat een contrast !? 

 

Muziek: Baum- Uli Führe 

Allen gaat staan 

Openingslied: Uw woord omvat mijn leven (E150) 

Openingswoord: 

Vanavond zijn we samen om stil te staan bij het leven en 

sterven van Clara van Assisi. Want ondanks alle eeuwen die zijn 

verstreken blijft zij voor ons van betekenis. Al zijn er grote 

verschillen tussen haar tijd en de onze, de manier waarop zij 

vorm gaf aan haar geloof en omging met haar medemensen is 

nog altijd een bron van inspiratie. Clara maakte in haar leven 

veel mee en ze had veel verschillende soorten ervaringen: ze 

kende rijkdom maar ook armoede, vriendschap en vijandschap, 

een sterke gezondheid maar ook een lang ziekbed. Het contrast 

tussen het ene en het andere was soms groot. Maar ze wist er 

in alle omstandigheden goed raad mee, gesteund als zij zich 

voelde door haar onwankelbaar vertrouwen op God en haar 

heer Jezus Christus.  

Ook wij worden geconfronteerd met grote contrasten: in onze 

huidige wereld komen droogte en overstroming steeds vaker 

naast elkaar voor, zien we honger naast overvloed, beleven we 

vrijheid naast onderdrukking. En vaak lijken de verschillen 

tussen mensen alleen maar groter te worden. Dichterbij, 

kijkend, is ons eigen bestaan vol contrast. Tussen hoofd en 

hart, denken en doen, willen en kunnen. Hoe houden we de 

balans in ons leven ? 

Moge Clara ons helpen om onze tegenstellingen tot harmonie te 

brengen en het juiste evenwicht te vinden. 
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Gebed: 

Vg: Eeuwige, Kom in ons midden 
Al: Kom in ons midden 
 
Vg: U die begin en einde bent, 
     onze oorsprong en ons doel 
Al: Kom in ons midden 
 
Vg: U die licht en donker hebt gescheiden, 
 zon en maan en sterren schiep 
Al: Kom in ons midden 
 
Vg: U die ons oproept om te kiezen 
 voor wat goed is  
Al: Kom in ons midden 
 
Vg: U die ons roept om mens te worden, 
 te leven in liefde en vrede 

Al: Kom in ons midden 
 
Vg: Vader, Zoon en heilige Geest 

die was en die is en die zijn zal 
 in eeuwigheid 

Al: Amen 
 

 

Verhaal deel 1:  

De eerste keer dat ik Clara ontmoette, dacht ik: wat zijn we 

verschillend ! Zij, een meisje van adel, rijk en geletterd. En ik, 

Franciscus, zoon van een koopman, die bovendien alle rijkdom 

had afgezworen en me in lompen had gehuld. Zij had goede 

manieren en was bedachtzaam en zachtmoedig, terwijl ik soms 

ruw was en in mijn ongeduld fel werd en streng. Maar bij nader 

inzien leken we toch veel op elkaar. Want tijdens onze geheime 

ontmoetingen bleek hoe vurig haar verlangen was om arm te 

worden omwille van Christus en afstand te doen van alles wat 

haar in de weg zat. 
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Ze vertelde me over haar jeugd. Hoe ze al heel jong tot God 

begon te bidden zoveel ze kon, of ze nu in de kerk was of niet. 

En hoe ze in de gaten kreeg hoe mensen zich vastklampen aan 

hun bezit en vasthouden aan alles waarvan ze denken dat het 

zekerheid en veiligheid biedt. Haar hart werd geraakt door het 

leed van zovelen die het minder goed hadden dan zij, en ze 

probeerde hen te helpen en te delen van haar overvloed. Haar 

ouders waren hier echter tegen. Ze wilden dat Clara zich zou 

gedragen zoals het volgens hen hoorde, en zou trouwen met 

iemand van haar stand. Maar ze voelde dat ze dat niet kon, en 

daarom kwam ze bij mij. En ik vertelde haar over Jezus. ‘Hij 

was op aarde als de liefde van God zelf, en wilde niet anders 

dan die liefde laten zien en erover spreken’, zo zei ik haar. ‘Dat 

wil ik óók’, antwoordde ze vastberaden, en ze vroeg: ‘Kan ik 

niet jouw leerling zijn ?’. Ik keek haar met mededogen aan. Ze 

begreep wel dat dat als vrouw niet ging, maar het was duidelijk 

dat ze haar keuze had gemaakt.  

Ik beloofde haar te zullen helpen, en gaf haar de opdracht om 

op Palmzondag te vluchten. Ze zei het niet, maar ze moet heel 

bang zijn geweest. En terecht, want toen haar vader ontdekte 

dat ze weg was, spoorde hij haar niet alleen op, maar trachtte 

hij haar met geweld terug te brengen. Angst is een macht die 

alles wil beheersen en ons trekt richting haat en het kwade. 

Clara’s diepe geloof en vertrouwen maakte haar tot een moedig 

mens die niet van wijken wist. Haar familie zag het en liet haar 

gaan. 

Ik bracht haar uiteindelijk naar het klooster San Damiano om 

daar een religieus leven te kunnen leiden en haar weg te 

kunnen gaan met God. 

 

Symbool: Hannah 

Lied:   Tijd van vloek en tijd van zegen (E21) 

Stilte 
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Verhaal deel 2: 

Nadat ik Clara naar San Damiano had gebracht, zag ik haar niet 

meer zo vaak als voorheen. Toch bleef ik op de hoogte van 

haar wel en wee via allerlei tussenpersonen en ging ik na 

verloop van tijd ook op bezoek. Het viel me op hoe warm 

medezusters over haar spraken. Binnen, maar ook buiten het 

klooster, werd haar naam met grote eerbied genoemd. Voor 

velen was ze iemand die licht bracht waar duisternis opdoemde. 

Daarom spoorde ik haar aan om de leiding van de zusters op 

zich te nemen, maar ze reageerde in eerste instantie met: ‘Laat 

mij toch nederig en dienstbaar zijn, zoals onze lieve Heer’. Pas 

nadat ik haar uitlegde dat verantwoordelijk zijn voor anderen 

óók een vorm van dienstbaarheid is, en dat haar zusters haar 

wijsheid echt nodig hadden, liet ze zich overtuigen.  

Omgekeerd wist zij mij goede raad te geven en mijn twijfels 

weg te nemen omtrent mezelf en wat God van me wilde. 

Terwijl ik de wereld in trok en zij in één klooster leefde groeide 

ons wederzijds verstaan in de beleving van onze navolging van 

Christus. In al onze verscheidenheid vonden wij elkaar in de 

diepte van ons geloof en onze toewijding. 

Terwijl mijn relatie met de bestuurders van mijn orde steeds 

ingewikkelder werd en de tegenstellingen toenamen, leek Clara 

alleen maar geliefder te worden. 

Ze was een voorbeeld, juist omdat ze zich niet verhief en haar 

wil oplegde maar er was voor haar gemeenschap, in het kleine 

en in het grote, blijmoedig en barmhartig.  

Dat het niet altijd gemakkelijk was ontmoedigde haar niet. De 

druk van kerkelijke machthebbers maakte haar niet bang. Geen 

enkele vorm van geweld of dreigementen brachten haar van 

haar stuk.  Zelfs de armoede die soms tot de dreiging van 

hongersnood leidde, en die in schril contrast stond met het 

welvarende leven dat ze vroeger had gehad, dreef haar niet tot 

wanhoop. Zó sterk voelde ze zich met God verbonden.  

Toch bleef ik voortdurend bezorgd om haar en haar zusters. 

Helemaal toen niet alleen mijn eigen fysieke conditie slechter 
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werd, maar ook Clara met ziekte werd getroffen. Ze had teveel 

gevergd van haar krachten, en haar sterke gezondheid had het 

uiteindelijk begeven. Ze kon niet meer naar mij toekomen en ik 

kon niet meer naar haar toe. Zoals eerder probeerde ik daarom 

nabij te zijn en te helpen door te schrijven. Ik had al een 

leefmodel voor hen geschreven, maar nu kwamen er woorden 

van troost en bemoediging. 

 

Symbool: Hannah 

 

Lied: Als tussen licht en donker (zwart 48) 

 

Stilte 

 

Gebed van Franciscus: 

Ik, kleine broeder Franciscus, 

wil de levenswijze en de armoede 

van onze allerhoogste Heer Jezus Christus 

en van zijn allerheiligste moeder volgen 

en hierin volharden tot het einde toe. 

En ik vraag u, edele vrouwen, 

en raad u aan, 

altijd in deze allerheiligste levenswijze 

en armoede te blijven leven. 

En hoed u er zeer voor 

hiervan door de leer en raad van iemand 

in eeuwigheid, hoe dan ook, af te wijken. 

Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef 

ons, armzalige mensen, omwille van Uzelf datgene te doen wat 

wij als uw wil kennen, en altijd te willen wat U behaagt. Gij 

Allerhoogste, die in volmaakte Drieheid en enkelvoudige 

Eenheid leeft en heerst en verheerlijkt wordt als de almachtige 

God, in de eeuwen der eeuwen. Amen 
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Verhaal deel 3: 

Franciscus was gestorven. Wij broeders, samen met alle 

inwoners van de stad, brachten ’s ochtends vroeg zijn lichaam 

naar San Damiano zodat de zusters hem nog konden zien en 

afscheid nemen. Ze haalden de tralies weg en hielden hem 

meer dan een uur in hun armen. Clara was ontroostbaar door 

het verlies van haar dierbare vriend en raadgever. Ze had de 

vreugde gekend van zijn genegenheid en zorg en nu voelde ze 

het verdriet van zijn afwezigheid. Eerst was er de blijdschap 

geweest van een gedeelde verwantschap, een samen-gaan op 

de religieuze weg. Maar dan was er de eenzaamheid van het 

achterblijven, het er alleen voor staan in een wereld vol oorlog 

en ongeloof. Ieder van ons gaat weer anders om met het gemis 

van mensen van wie we houden. Maar de liefde vergeten doen 

we nooit. 

Clara vond een nieuw evenwicht door nauw verbonden te 

blijven met de broederschap, en in het bijzonder de broeders 

die hem goed hadden gekend, zoals ik, broeder Leo. Ze toonde 

een grote betrokkenheid bij allen die haar opzochten of voor 

haar zorgden. Maakte haar eigen lijden haar zo ontvankelijk 

voor het lijden van anderen ? Of was het haar gegeven om zo 

met een ander te kunnen meeleven dat hij of zij zich als mens 

geheel bemind en gewaardeerd voelde, ondanks pijn, 

tekortschieten of falen ? Wie bij haar was geweest leek 

naderhand blijer en lichter te zijn dan voorheen. 

Maar daarnaast voerde ze ook een strijd. 

Ze ijverde voor het mogen vasthouden aan het principe van de 

armoede. Lang niet iedereen begreep dit. Was het niet 

belangrijk om meer dan wat grond te hebben of minstens 

voldoende bestaanszekerheid ? Zelfs de paus probeerde haar 

bezittingen te geven, maar ze weigerde, en daarna verleende 

hij haar het privilege van de armoede. 

Op een dag stond ik aan haar ziekbed en zei ze: ‘Het enige dat 

ik wil hebben is de liefde van God’. 

 

Dans: Zeitlose Freude 
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Stilte 

Verhaal deel 4: 

Jaren gingen voorbij. Clara werd ouder. Van buitenaf gezien 

leverde ze meer en meer energie in en werd haar lichaam 

zwakker. Maar ik was niet de enige die zag dat ze van binnen 

alleen maar sterker werd en spiritueel groeide. Ze hoefde zelf 

ook niet meer naar buiten; de mensen kwamen bij haar binnen. 

En ondanks haar beperkingen vond ze nieuwe bondgenoten 

zoals Agnes van Praag, met wie ze een hartelijke briefwisseling 

onderhield. 

Bovendien wist ze haar klooster en medezusters steun en 

bescherming te bieden toen het er echt op aan kwam. Eens 

werd de vrede namelijk verstoord door vijandige Saracenen. 

Angstaanjagend was het. Overal brak paniek uit. Men wilde 

vluchten, alles in de steek laten. Maar Clara redde met haar 

gebed eerst haar communiteit en daarna de stad. ‘Blijf 

vertrouwen,’ had ze gezegd, ‘Er overkomt ons niets. We zijn 

veilig’.  

Met dezelfde rotsvaste overtuiging en onverzettelijkheid zou ze 

na die tijd proberen om haar regel goedgekeurd te krijgen. Die 

regel werd uiteindelijk heel belangrijk voor haar. In de laatste 

maanden kreeg ze bezoek van de paus, en hij zal vlak voor 

haar overlijden zijn goedkeuring geven. Had ze zoveel indruk 

op hem gemaakt dat hij niet langer kon weigeren ? In elk geval 

moet hij het grote verschil tussen hun twee hebben ervaren: 

hij, een machtig man en een leider van een rijke kerk, en zij, 

een vrouw met een heilige leefwijze en een aantal arme zusters 

die zielsveel om haar gaven, en bij haar bleven, net als ik. Tot 

het einde. 

Al vermoedde ik dat het slecht met haar ging en had ik 

meegemaakt dat iedere inspanning haar moeite kostte, toch 

kwam de oproep als een schok. En ineens stond ik aan haar 

sterfbed en wist ik dat het niet lang meer zou duren. Clara keek 

ons aan en sprak troostende woorden, maar ik hoorde niet wat 

ze zei want mijn geest vulde zich met verdriet. Ze legde de 

zusters één voor één de handen op en zegende hen.  
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Verbeeldde ik het mij of werd zij lichter en de kamer 

donkerder? Haar contouren leken zich scherper af te tekenen. 

Kan een mens zo stralen in de duisternis ?, vroeg ik me af. En 

waar ligt de grens tussen leven en dood ? Want het werd 

zichtbaar dat Clara zich in zichzelf keerde en in de grote stilte 

die viel zei: “Ga gerust weg, want je hebt een goede gids. Ga 

maar, want Degene die jou geschapen heeft, heeft je gezegend 

en zal je altijd beschermen, zoals een moeder haar enig kind. 

Hij heeft je bovenmate lief. Heer, die mij geschapen heeft, 

geheiligd zij uw naam. Ik dank U mijn Heer mijn God dat U me 

tot hier hebt geleid, amen”. Een zuster vroeg haar tegen wie ze 

het had. “Ik spreek tot mijn gezegende ziel”, antwoordde ze. 

Even later ging ze heen om thuis te komen bij haar Schepper. 

Droevig maar dankbaar gaan we verder. Met alle herinneringen 

die blijven bestaan zolang wij haar gedachtenis hooghouden. 

 

Symbool: wierook 

Lied: Vade secure 

Stilte 

 


