SINT FRANCISCUS
Franciscus houdt van Jezus. Hij doet precies wat
Jezus ook deed: Hij is goed voor alle mensen en
zorgt voor alles wat leeft in de natuur. De dieren
merken dat. Ze zijn niet bang voor Franciscus. Ze
komen dicht bij hem. Ze eten uit zijn hand!
Dan komt er een woeste wolf uit het bos. Hij is
sterk en valt kinderen aan. Iedereen in het dorp
is bang voor de wolf. Franciscus is niet bang. Hij
vertrouwt op Jezus. Jezus zei toch: “Ik ben bij
je alle dagen!” Franciscus stapt op de wolf af en
spreekt hem streng toe. En zie, de wolf luistert!
Vanaf dat moment valt hij geen kinderen meer aan.
Hij laat zich zelfs aaien!
Zo zie je maar: Wanneer je de liefde van Jezus in
je hart bewaart, gebeuren er wonderen.
Kleur en knip* de dieren op dit blad uit.
Plak ze rond Sint Franciscus, waar jij het leuk
vindt. Op het laatste blad staat een lied. Dat mag
je samen zingen.

*
kun je heel goed
knippen, knip
dan de dieren
precies uit.
Vind je dit
moeilijk,
knip dan over
de dikke
buitenlijnen.

Franciscus gelooft
wat Jezus zegt:
“Ik ben bij je alle dagen”
(Matteüs 28,20)

om de wind, de lucht, het weer, dat U steeds aan ons geeft.

loofd bent U om ied’re ster die schittert in de nacht, en

loofd bent U om zuster maan, die aan de hemel staat. Ge-

1. Geloofd bent U om broeder zon, die warmte geeft en licht, ge-

wat er leeft.

alle schepselen die God geschapen heeft, en

wist dat Hij zijn liefde toont in alles

hield van

Vader, dank U wel voor alle dingen die je ziet”, en hij

Refr: Sint Franciscus liep de wegen af en zong het hoogste lied:
o
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2. Geloofd bent U om zuster water, die zo
handig is,
geloofd bent U om broeder vuur, die licht
geeft in de nacht
Geloofd bent U om moeder aarde, die ons
voedsel geeft,
met alle bloemen, bomen, vogels, alles wat
er leeft!

1. Geloofd bent U om broeder zon,
Die warmte geeft en licht,
geloofd bent U om zuster maan, die aan de
hemel staat.
Geloofd bent U om ied’re ster die schittert
in de nacht,
en om de wind, de lucht, het weer, dat U
steeds aan ons geeft.

“O,Vader, dank U wel voor alle dingen die
je ziet”, en hij hield van alle schepselen die
God geschapen heeft, en wist dat Hij zijn
liefde toont in alles wat er leeft.

ZQNNELIEDJE
Refrein:
Sint Franciscus liep de wegen af en zong
het hoogste lied:

