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“Heel vroeg in de ochtend haastte hij zich naar de molen. De zon was net op en het was 

koud. Hij dacht dat hij alleen was, maar de molenaar zag hem toen hij water putte uit de 

Dommel. Eligius probeerde de rode bloedvlekken te verwijderen door ze te wassen, te 

bleken, te behandelen met loogzout,... tevergeefs...” 

Opdracht 1:  
Stel dat Eligius na het wassen van de doeken volgende tekst las uit Prediker. Wat zou hij 

dan uit de tekst kunnen besluiten voor zichzelf? 

 

Prediker 12, 9-14 

 

Prediker was een wijs man en heeft het volk veel kennis bijgebracht. Hij heeft gewikt en 

gewogen en veel spreuken opgesteld. In treffende spreuken probeerde Prediker de waarheid 

getrouw onder woorden te brengen. De woorden van de wijzen zijn zo scherp en puntig als 

een ossenprik*, al hun spreuken zijn ons door één herder** ingeprent. 

En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken 

dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af. Alles wat je hebt gehoord komt 

hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want 

God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de 

slechte. 

 

*   Een ossenprik is een scherpe stok waarmee vee wordt gedreven. 

** Eén herder: Uiteindelijk geldt God als de bron van alle wijsheid 
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Opdracht: Veranderingen in de geloofsbeleving? 
In de legende wordt soms verteld dat God Eligius wilde overtuigen met een wonder, omdat 

hij twijfelde aan Christus’ aanwezigheid in de eucharistie. 

Iedere gelovige twijfelt wel eens aan wat hij gelooft of niet gelooft. Het geloof van mensen 

verandert met de tijd. 

 

Lees de onderstaande stellingen en:  

• kies er 5 uit om te bespreken in de tabel onderaan. 

• noteer in de eerste kolom de stellingen die je wilt bespreken. 

• noteer in de tweede kolom wat je vroeger hieromtrent geloofde.  

• noteer in de derde kolom wat je nu gelooft.  

 

1. Ik geloof in Sinterklaas. 

2. Ik zal mijn beste vriend niet verraden door vertrouwelijke dingen door te vertellen. 

3. God werd Mens in Jezus. 

4. Gods handen zijn onze handen. 

5. Mijn ouders zien mij graag. 

6. Ik zal altijd geloven dat ik talenten heb en dus iets kan. 

7. Ik geloof in Jezus’ boodschap van liefde. 

8. Jezus deed eenvoudig goed voor elk mens. 

9. Ik geloof in God. 

10. Ik geloof dat in elke mens een zekere goedheid zit. 

11. Ik durf altijd en overal over mijn geloof praten. 

12. Jezus is na zijn dood nog steeds aanwezig. 

13. Ik zal mijn ouders altijd respecteren, ook als ik niet altijd mijn zin krijg.  

14. Ik geloof in de paasklokken. 

15. Er is leven na de dood. 
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