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'De verschijning van de engel aan Sint Clara, Sint Agnes en Sint Coleta', 
geschilderd door Quinten Massijs (ca. 1466-1530). 

Dit schilderij is te zien in 'Museu Nacional de Arte Antiga', Portugal. 
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AGNES VAN ASSISI
Op 19 november vieren we het feest van Agnes van Assisi (1196-1253), Clara's jongere
zus - geboren als Catarina - die net als Clara (maar dan zestien dagen later) het ouderlijk
huis ontvluchtte om net als Clara als arme religieus te gaan leven. Bij haar intrede gaf
Franciscus haar de ordesnaam 'Agnes'. Agnes werd al sinds haar dood als 'heilige
Agnes' aangeduid, hoewel paus Benedictus XIV dat in 1753 pas bevestigd heeft. De
heiligverklaring van Agnes van Praag vond pas in 1989 plaats; als onderdeel van alle
gebeurtenissen rond het uiteenvallen van het Oostblok. 
Agnes van Assisi draagt een boek. Dat is een teken van de waardigheid van abdis.
Agnes werd door Franciscus zelf naar Florence gestuurd om een bestaand klooster te
hervormen. De zusters daar wilden zich aansluiten bij Clara's orde. Agnes werd er abdis.
In Clara's sterfjaar keerde ze terug naar haar zus in San Damiano. Enkele maanden na
Clara stierf ook Agnes. Haar sterfdag werd haar feestdag: 19 november*).

Er is een verhaal bekend waarin Clara vanaf een afstand 's nachts toekijkt hoe haar
zuster Agnes bidt. Clara ziet dat Agnes begint te zweven en tot driemaal toe door een
engel gekroond werd. De volgende morgen dwong Clara haar met een beroep op de
gehoorzaamheid te vertellen waarover ze nagedacht had tijdens haar nachtelijk bidden.
"Ten eerste, toen ik toegewijd de vriendelijkheid en het geduld van God overwoog, over
hoe veel en hoe vaak Hij dagelijks door zondaars beledigd wordt, voelde ik pijn en intens
mededogen. Ten tweede dacht ik aan de onuitsprekelijke liefde die Hij heeft voor de
zondaars, en hoe, om hen te redden, Hij het bitterste lijden en de dood doorstaan heeft.
Ten derde dacht ik aan de zielen die zich op de reinigingsplaats (het vagevuur, HPB)
bevinden, en aan hun kwellingen, en hoe ze zichzelf op geen enkele manier kunnen
helpen.", antwoordde Agnes. 

Overgenomen uit een artikel van 
Hans-Peter Bartels ofm 
in ‘De Stem’ febr./mrt.’21

*) noot van de redactie: in bepaalde bronnen wordt 16 november als sterfdag genoemd

In het volledige artikel leest u meer over het schilderij. U vindt het op onze website
www.ofsnederland.nl


