
‘ Wij van de aarde…’            
                  Augustus 2022   

  ‘De ware vreugde’.                                

 

de ruil 

ze hoorde tot de jetset van haar tijd                                                                        
en was vrij vaak het stralend middelpunt                                                                                               
van barbecue, toernooi of vreugdefeest                                                                                    

toch koos zij voor gebed en eenzaamheid                                                                         
zij wilde niet de echtgenote zijn                                                                                                  
van keizer, koning, graaf of prins, maar bruid                                                                          
van hem die wordt veracht, hij is de arme                                                                                  
getekend door het kruis, maar soeverein  

zij ruilde  dans en drank, genot en weelde                                                                         
voor brood en water, armoe en ontbering                                                                                         
ze wilde naakt zijn, nergens mee bekleed                                                                                
niet soberheid, maar overvloed verveeld 

het arme leven bleek heel rijk te zijn                                                                                                     
ze gaf zichzelf, er was alleen maar jij 

 

Uit: dichterbij Clara, Peter Vermaat. 

 

 

  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Inleiding op het thema 

En zo zijn we aan de laatste website- column van dit themajaar; ’Wij 
van de aarde’ gekomen. Hoe blijf je erin vertrouwen dat het toch goed 
komt? Het verhaal van Franciscus; ‘De echte vreugde’, blijft mij 
inspireren, vandaar dit verhaal in de laatste column. Niet gegeven als 
streng gebod maar te lezen als een oproep me steeds weer te blijven 
oriënteren op waar het in mijn leven écht op aankomt. En dat blijkt heel 
dicht bij mezelf te zijn. Niet afhankelijk van grootste werken of mensen. 

Het verhaal van de ware vreugde.  

Op een keer zei  Franciscus:  ‘Broeder Leo, ga zitten en schrijf op.’                           
Die antwoordde: ‘Ik sta klaar.’                                                                                  

‘Schrijf op,’ zei hij,  

‘Wat is de echte 
vreugde?’  

‘Stel er komt op een dag 
een bode melden dat 
alle professoren van 
Parijs tot de orde zijn 
toegetreden. Ik zeg je, 
dat is niet de echte 
vreugde’.  

 

‘Stel iemand  komt ons hetzelfde vertellen van alle prelaten van over de 
Alpen, van alle aartsbisschoppen en bisschoppen, van de koning van 
Frankrijk en de koning van Engeland. Werkelijk broeder Leo, ook dat is 
niet de echte vreugde.’ Broeder Leo begon wat ongemakkelijk heen en 
weer te schuiven. Want ja, wat zou de echte vreugde dan zijn? 

Franciscus doet nog wat olie op het vuur, hij zegt: ‘Enkele van onze 
broeders zijn naar de ongelovigen gegaan en wis en waarachtig, ze 
hebben ze allemaal tot het geloof bekeerd. Of stel, ik kan net als Jezus, 
zieken genezen en veel wonderen doen, neen, ook daarin is de echte 
vreugde niet.’ Nu begon broeder Leo nog meer benepen te kijken, al 
schreef hij ijverig verder, benieuwd wat er nog zou komen.  

Franciscus vervolgde: ‘Stel midden in de winter ben ik onderweg vanuit 
Perugia naar Assisi. Het is bar 
koud, de ijspegels hangen 
onderaan mijn habijt en ik glijd 
voortdurend uit in de modderige 
sneeuw. Het is al laat op de dag en 
donker. Nat, vies en door en door 
koud kom ik aan bij ons 
kloostertje naast het Portiuncula-
kerkje. Ik klop aan, ik klop aan en 
eindelijk hoor ik iemand achter de 
gesloten poort me nors vragen: 
“Wie is daar?” “ Franciscus, je 
kleine broeder.”  “Ga maar weg, 
we hebben je niet nodig. We 
willen je nooit meer zien’.  Ik blijf 
staan en klop opnieuw op de 
poort en roep: “Om de liefde Gods, laat me toch binnen! Het is ijskoud!” 
”Ga maar naar de Kruisdragers – het leger des Heils van die tijd – en vraag  
daar maar om te overnachten!” 

‘Wel broeder Leo, als ik dan niet boos wordt en mijn geduld verlies maar 
het bewaar, ja, waarachtig, daarin bestaat de echte vreugde, de echte 
deugd en het heil van de ziel.’                                                                                      
Verhaal: Clara’s Bron/ Naar Geschriften 124-125  /Afbeeldingen: E. Burnand.                                                                                  



Een mandala: ‘Echte vreugde’,  

                      Gele vla met fruit van het seizoen… 

 

 

Duurzaam koken en aanvullingen. 

Op 11 augustus wordt Clara van Assisi herdacht. Clara van Assisi 
verstond de kunst om in verwondering te leven, dankbaar omdat ze 
zich gedragen mocht voelen door  de levende, ondanks ziekte en pijn, 
tegenwerkingen, ondanks al het geweld in de wereld om haar heen. 
Haar leefwijze, in navolging van haar grote voorbeeld Franciscus, 
geïnspireerd door Jezus van Nazareth, heeft een ‘weg ten leven’ in het  
Christendom zichtbaar gemaakt. In alle eenvoud, vol vreugde.  

 

We sluiten af met een feestelijke,  E-nummervrije: Kersentaart                             
Bron: (Bewust)-Koken zonder E nummers. 

Benodigdheden: Springvorm en mixer.                                                                                 
Voor de kruimelbodem:                                                                                             
125 gram roomboter,                                           
1 rol volkorenbiscuits.                                                                     
Voor de monchoutaart:                                                                                                        
pakje verse kaas, 200 ml slagroom, 
100 gram rietsuiker.                                       
Voor de gebonden kersen:                                                                       
1 grote pot kersen (zonder pit),                 
1.5 eetlepel aardappelmeel.  

Gebonden kersen. Zet een vergiet op een grote kom en laat de pot 
kersen uitlekken. Meet 300 ml. Van het sap af. Doe de 
aardappelmeel in een kopje met drie eetlepels sap en roer dit tot 
een glad papje. Breng de rest van het sap aan de kook. Doe al 
roerend het papje erbij en laat het op een laag vuur 3 min. 
doorkoken. Blijf roeren. Neem het daarna van het vuur, laat het 
enigszins afkoelen en roer het, na het maken van de monchoutaart 
door de kersen. Doe de gebonden kersen op de monchoutaart. 

Kruimelbodem. Smelt de boter en verkruimel 2/3 van de biscuits. 
Meng deze door de gesmolten boter, doe de kruimelmix in de 
springvorm, druk aan met een lepel. (Zet 15 min. In de koelkast). 

Monchoutaart: Klop met de mixer de slagroom stijf met de suiker. 
Roer de verse kaas er door, strijk het met een vochtige lepel 
gelijkmatig op de kruimelbodem. Doe dan de gebonden kersen op 
de monchoutaart. Zet de taart 8 uur in de koelkast.Zoveel lekkers, 
goed om te delen, geniet ervan! 


