
NNOOVVEEEENN  TTEERR  EERREE  VVAANN  DDEE    

HHEEIILLIIGGEE  AANNTTOONNIIUUSS  VVAANN  PPAADDUUAA  

  

 
 

 



~~  22  ~~  

HH ee ii ll ii gg ee   AA nn tt oo nn ii uu ss   vv aa nn   PP aa dd uu aa ,,   pp rr ii ee ss tt ee rr   ee nn   kk ee rr kk ll ee rr aa aa rr   

Antonius werd in 1195 te Lissabon geboren. Zijn eigenlijke naam 

is Fernando Martins de Bulhões. Hij stamde uit een rijke adellijke 

familie. Hij genoot een degelijke religieuze opleiding. Hij werd in 

1212 tot priester gewijd en werd regulier kanunnik van 

Sint Augustinus. Kort daarop sloot hij zich aan bij de 

Minderbroeders. Zijn wens was het om het geloof te verkondigen 

in Noord-Afrika, maar de moord op vijf jonge franciscaner 

monniken in Marokko door de mohammedanen, maakte een 

diepe indruk op hem.  
 

Hij werd zwaar ziek in Afrika waar hij met veel inzet het predikt-

ambt vervulde. Zijn werkterrein werd Frankrijk en aansluitend 

Italië en vocht hij tegen de dwaalleraren. Veel gelovigen vonden 

door toedoen van Antonius de weg naar het geloof terug. Hij gaf 

theologie aan zijn medebroeders. Dit gebeurde op last 

van Franciscus van Assisi. Hij werkte twee jaar in Rimini en 

omgeving en in Milaan. Van 1224 tot 1226 preekte hij in Zuid- 

Frankrijk. Tenslotte keerde hij in 1227 in Padua terug.  
 

De preken die hij heeft nagelaten onderscheiden zich door hun 

leerstellige inhoud. Vele duizenden mensen kon hij in een keer 

toespreken en men kon een speld horen vallen. Antonius stierf te 

Padua in 1231. Nog geen jaar na zijn sterven werd hij door paus 

Gregorius IX  heilig verklaard. Op 16 januari 1946 werd Antonius 

door paus Pius XII verheven tot kerkleraar. 
 

Patroon van: Franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en 

kinderen, de armen, de bakkers, de mijnwerkers, het huwelijk, de 

reizigers, de verliefden. Feestdag: 13 juni. 

Patroon tegen: onder meer schipbreuk, de pest, koorts. 

Een van de vier heilige maarschalken (dat zijn bijzondere 

voorsprekers bij God): Hubertus, Quirinus, Cornelius.  



~~  33  ~~  

EE ee rr bb ii ee dd ii gg ee   ee zz ee ll   

Antonius was een wonderdoener, maar het meest bekende 

wonderverhaal is legendarisch. De ketter Bonillo geloofde niet in 

de tegenwoordigheid van Christus in de  Eucharistie. Hij daagde 

Antonius uit om een proef te nemen op het stadsplein in Rimini. 

Een ezel, die drie dagen niet gevoederd was, kreeg een hoop 

haver en de heilige hostie voorgeschoteld. Het dier liet het voer 

links liggen en knielde voor het Allerheiligste neer. De ketter met 

zijn aanhang bekeerde zich. Deze wonderlijke scène wordt vaak 

op schilderijen afgebeeld. 
 

VV ee rr ll oo rr ee nn   zz aa kk ee nn   

Al in de dertiende eeuw was Antonius bij het volk geliefd als 

helper bij verloren zaken en zo is hij verder de geschiedenis 

ingegaan. Een oud liturgisch gezang hierover: “Jong en oud 

vragen en verkrijgen hun ledematen en verloren zaken terug.” 

Bekender nog is het schietgebedje “Heilige Antonius, beste vrind, 

zorg dat ik ...... weer vind.” Zo had een jongen zijn voet afgehakt, 

maar Antonius zette die vast. En hijzelf raakte ooit een belangrijk 

handschrift kwijt. Het bleek gestolen en de dief bracht het weer 

terug. Zo is Antonius, hoewel hij in diverse noodsituaties werd 

aangeroepen, vooral de patroon van verloren zaken geworden. 

Volgens een ander verhaal kreeg Antonius een visioen van het 

kindje Jezus. Hij wordt dan ook vanaf de zeventiende eeuw vaak 

voorgesteld in het Franciscaanse habijt met een geopend boek in 

zijn handen, waarop Jezus is gezeten die zijn armpjes naar hem 

uitsteekt. Het boek verwijst naar zijn preken die bewaard zijn 

gebleven (zie omslag achterzijde). Ook zien we hem vaak 

afgebeeld met een lelie; symbool van de maagdelijkheid (zie 

omslag voorzijde). 

 

 



~~  44  ~~  

NNoovveeeenn  tteerr  eerree  vvaann  ddee    

HHeeiilliiggee  AAnnttoonniiuuss  vvaann  PPaadduuaa  
  

GG eebbee dd ee nn   ii nn   hh ee tt   rr oo zz ee nn kkrr aa nn ss gg ee bbee dd   
  

EE ll kk ee   dd aa gg   kk aa nn   ee vv ee nn tt uu ee ee ll   ee ee nn   kk ee uu zz ee   ww oo rr dd ee nn   

gg ee mm aa aa kk tt   uu ii tt   hh ee tt   ii nn ll ee ii dd ee nn dd   gg ee bb ee dd   (( bb ll zz ..   66 )) ,,   

ee ee nn   kk oo rr tt ee   oo vv ee rr ww ee gg ii nn gg   oo ff   ee ee nn   gg ee bb ee dd   vv aa nn   dd ee   dd aa gg   
  

GG ee ll oo oo ff ss bb ee ll ii jj dd ee nn ii ss   //   TT ww aa aa ll ff   AA rr tt ii kk ee ll ee nn   vv aa nn   hh ee tt   GG ee ll oo oo ff   
 

V. Ik geloof in God de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  

geboren uit de maagd Maria,  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven,  

die nedergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden,  

die opgestegen is ten hemel,  

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,  

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.  
 

A. Ik geloof in de Heilige Geest;  

de Heilige katholieke Kerk,  

de gemeenschap van de heiligen;  

de vergeving van de zonden;  

de verrijzenis van het lichaam;  

en het eeuwig leven.  

Amen. 



~~  55  ~~  

OO nn zz ee   VV aa dd ee rr   
 

V. Onze Vader, 

die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd;  

uw rijk kome;  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

A. Geef ons heden ons dagelijks brood  

 en vergeef ons onze schulden, 

 zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

 en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 
 

WW ee ee ss   gg ee gg rr oo ee tt   
 

V. Wees gegroet Maria, 

vol van genade. 

De Heer is met U. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot. 

A. Heilige Maria, Moeder van God, 

 bid voor ons, zondaars, 

 nu en in het uur van onze dood. 

 Amen. 
 

DD oo xx oo ll oo gg ii ee   //   LL oo ff pp rr ii jj zz ii nn gg   
 

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

A. Zoals het was in het begin en nu en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

V. De namen van Jezus, Maria en Jozef zijn gezegend, 

A. van nu af tot in eeuwigheid. 



~~  66  ~~  

II nn ll ee ii dd ee nn dd   gg ee bbee dd   
 

Heilige Antonius, 
 

Ik groet u uit geheel mijn hart  

en ik verheug mij om de grote genade 

die de Goede God u heeft verleend  

wanneer Hij u aanstelde 

als de voorspreker van alle beproefden en bedrukten. 

Gelukkig zijt gij, heilige Antonius,  

omdat God u zozeer heeft begunstigd, 

dat Hij zijn weldaden door u aan de wereld laat uitdelen. 

Mijn hart is met blijdschap vervuld  

als ik uw naam hoor uitspreken 

en mijn ziel wordt getroost  

als zij uw goedheid gedenkt. 

Hoeveel bedroefde harten heeft God  

door u opgebeurd met zijn genade en troost? 

Hoeveel zondaars en hoeveel wanhopige mensen  

heeft Hij door uw gebed gered 

en erfgenaam van de hemel gemaakt? 

Daarom heb ik een grenzeloos betrouwen op u, 

en ik geloof vast dat God mij om uwentwil niet zal verstoten, 

daar ik u met betrouwen aanroep en vereer. 

Laat mij dan, heilige Antonius, niet alleen in mijn nood. 

Bescherm mij door uw machtige voorspraak. 

Aanhoor mijn smeken  

en nooit zal ik nalaten u te vereren, 

totdat ik eens bij u mag komen in de glorie, 

waar wij ons tezamen  

in alle eeuwigheid zullen verblijden. 

Amen. 



~~  77  ~~  

EE ee rr ss tt ee   dd aa gg  

Hoe spoedig de heilige Antonius aan de genade beantwoordde 
 

OO vv ee rr ww ee gg ii nn gg ::   

Overwegen wij, hoe de heilige Antonius, door God geroepen tot 

de Orde van de heilige Augustinus, dadelijk vaarwel zei aan eer 

en rijkdom, aan al de voordelen, die zijn adellijke geboorte hem 

verzekerden. Bereidwillig gehoorzaamt hij aan de wil van God, en 

offert aan de Heer de eerste vruchten van een ziel, waarin een 

goede moeder kwistig het zaad van de deugd gestrooid had. Zeer 

jong nog, bekleedt hij zich met het kloosterkleed. 

Denken wij aan de grote schuld, die wij in het Heilig Doopsel 

tegenover God aangegaan hebben; maken wij het vaste besluit 

stipt de beloften na te komen, welke wij op dat ogenblik door de 

mond van onze peter(s) en meter(s) gedaan hebben; laat ons met 

verachting blikken op de wereldse zaken en immer gehoor geven 

aan de stem van de genade, die in ons spreekt. 
 

GG ee bb ee dd ::   

Heer, Gij, die de bron van alle genaden zijt, verleen ons, door de 

verdiensten van de heilige Antonius, dat wij de goederen op deze 

aarde verachten om U in uw vernederingen te volgen. 

Maak ons hart los van alles, wat ons beletten zou aan uw heilige 

inspraken te gehoorzamen, opdat wij ons steeds nauwer hechten 

aan U, enige bron van het ware, het eeuwige geluk. 

Amen. 

 

 

 

 

 



~~  88  ~~  

TT wwee ee dd ee   dd aa gg   
Liefde van de heilige Antonius voor het lijden 

 

OO vv ee rr ww ee gg ii nn gg ::   

Overwegen wij, hoe de heilige Antonius, bij het zien van de lijken 

van vijf Franciscanen, door de koning van Marokko gemarteld, en 

aangedreven zijnde door het verlangen om ook zijn bloed voor 

Jezus te vergieten en aldus tot een grotere volmaaktheid te 

komen, het kleed der Minderbroeders aanneemt en naar Afrika 

reist, om daar ook de marteldood te lijden. Een ziekte echter 

maakt de vervulling van zijn hartenwens onmogelijk. Maar 

mocht hij zijn bloed voor mijn Jezus niet storten, hij maakte zich 

tot een martelaar der boetvaardigheid door zijn gedurig vasten 

en de zwaarste boetplegingen. 

Zijn wij niet geroepen om de marteldood voor ons Geloof te 

sterven, vergeten wij niet, dat wij ten minste onze driften en onze 

zinnelijkheid bestrijden moeten, en dit door met angstige zorg 

alles te vermijden, wat ons tot zonde zou kunnen brengen. 
 

GG ee bb ee dd ::   

Goede Jezus, hoever zijn wij er vanaf U te beminnen zoals uw 

grote dienaar Antonius! Hij, in zijn vurige liefde voor U, brandt 

van verlangen om zijn bloed te uwer eer te mogen storten ... en 

wij kunnen zelfs onze schuldige begeerten, onze ongeregelde 

geneigdheden niet bedwingen. 

Goede Zaligmaker, verleen ons toch, door de voorbede van de 

heilige Antonius, de genade om beter onze jammerlijke staat te 

kennen, de weg van de zonde te verlaten en ware christenen te 

worden. Laat ons boetvaardigheid plegen op deze aarde, opdat 

wij eenmaal onder het getal van uw uitverkorenen opgenomen 

mogen worden! 

Amen. 



~~  99  ~~  

DDee rr dd ee   dd aa gg  

Nederigheid van de heilige Antonius 
 

OO vv ee rr ww ee gg ii nn gg ::   

Overwegen wij, hoe de heilige Antonius, die een verbazende 

geleerdheid bezat, alle moeite om zijn uitgebreide wetenschap te 

verbergen, ten einde zich aan de loftuitingen der mensen te 

onttrekken, en hoe hij het zich tot een eer aanrekende voor een 

onwetend en onvolmaakt mens gehouden te worden. 

Ook, wij moeten, zoveel mogelijk, de hoedanigheden van onze 

ziel voor de ogen van de mensen verbergen, en, indien zulks   niet 

altijd mogelijk is, wachten wij ons er toch altijd wel voor om ons 

hovaardig te tonen. 
 

GG ee bb ee dd ::   

Beminnelijke Jezus! Wanneer toch zullen wij verdienen, dat Gij 

welgevallig op ons neerziet! Ach, wij laten ons beheersen door de 

geest van eerzucht en ijdelheid, wij willen geloofd en geprezen 

worden voor de kleinste zaken, en wij denken er niet eens aan, 

dat wij niets goeds bezitten, of wij hebben het aan uw 

milddadigheid te danken. Wij bidden en smeken er U om, door 

uw liefde tot de heilige Antonius, ruk alle ijdelheid uit ons hart, 

laat ons begrijpen, dat wij nietige schepselen zijn, en maak toch, 

dat wij uw barmhartigheid verdienen mogen. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 



~~  1100  ~~  

VVii ee rr dd ee   dd aa gg  

Verduldigheid 1 van de heilige Antonius 
 

OO vv ee rr ww ee gg ii nn gg ::   

Overwegen wij, hoe onze heilige Antonius in vele steden van 

Italië door de ketters mishandeld werd, door zijn vijanden met 

laster overladen werd, de schandelijkste beledigingen met een 

onverstoorbaar geduld verdroeg, en, naar het voorbeeld van 

onze goddelijke Zaligmaker, aan God de bekering van de eersten, 

en vergiffenis voor de laatsten vroeg. 

Nemen wij, om dit voorbeeld na te volgen, het besluit om 

geduldig de beledigingen te verdragen ons door de naaste 

aangedaan, en te bidden voor hen, die ons leed aandoen. 
 

GG ee bb ee dd ::   

Goede Jezus, die ons, door woord en voorbeeld, de zo schone 

deugd van verduldigheid en het vergeven van de beledigingen 

geleerd hebt, ontferm U over ons, die niet het minste ongelijk 

verdragen kunnen en ons altijd tot wraak geneigd gevoelen. 

Schenk ons, door de voorspraak van de heilige Antonius, de 

genade om, tot uitboeting van onze zonden, gaarne alle 

vernederingen te aanvaarden, opdat wij, na aan uw 

rechtvaardigheid voldaan en aan onze broeders vergiffenis 

geschonken te hebben, de genadige kwijtschelding van onze 

zonden verdienen mogen. 

Amen. 

 

 

 

                                                           
1 Verduldigheid: De eigenschap om kalm, bedaard, geduldig 
  tegenslagen te kunnen verdragen. 



~~  1111  ~~  

VVii jj ffdd ee   dd aa gg   
Liefde van de heilige Antonius tot God 

 

OO vv ee rr ww ee gg ii nn gg ::   

Overwegen wij, hoe de heilige Antonius vol liefde was voor zijn 

Schepper, en hoe zorgvuldig hij elke gedachte weerde, die hem 

van God kon afkeren. Zo zeer was zijn hart van het aardse 

onthecht, dat hij nergens genot vond dan in de zaken, die God of 

wat God is, betreffen. 

Onze verlangens mogen, naar zijn voorbeeld, alleen strekken om 

God bovenal te beminnen; al onze gedachten moeten gedurig op 

de hemelse zaken gericht zijn. 
 

GG ee bb ee dd ::   

Goede Jezus, Gij alleen verdient de gehele liefde van onze harten, 

en nochtans, helaas geven wij onze liefde aan de schepselen! 

Voor U en voor U alleen hebt Gij ons geschapen. Laat ons dan, 

naar het voorbeeld van de heilige Antonius, van liefde tot U 

branden; laat ons enige verlangen zijn U te dienen op aarde, voor 

U te leven, voor U, die alleen waardig zijt geheel ons hart te 

bezitten. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~~  1122  ~~  

ZZee ss dd ee   dd aa gg  

Armoede van de heilige Antonius 
 

OO vv ee rr ww ee gg ii nn gg ::   

Overwegen wij, hoe de heilige Antonius, in zijn liefde tot de 

evangelische armoede, vaarwel zei aan zijn rijke bezittingen, de 

aardse goederen verachtte, met verontwaardiging de heerlijke 

geschenken weigerde, welke hem door Eccelino gezonden 

werden, en met deze woorden de zendelingen van deze 

dwingeland verdreef: “Gaat en zegt aan uw meester, dat ik de 

buit, die hij op het arme volk gemaakt heeft, met hem niet delen 

wil.” 

Met het oog op de onthechting nemen wij het vaste besluit ons 

nooit te hechten aan rijkdommen, die de bron zijn van zo talrijke 

ongelukken. Bezitten wij rijkdommen, laten wij er ons hart niet 

aan verslaven; zijn wij arm, verlangen wij dan niet naar 

rijkdommen, daar wij toch, bij de dood, alles verlaten zullen. 
 

GG ee bb ee dd ::   

Goede Jezus, Bron van alle ware goed, die mens geworden zijt en 

in armoede geleefd hebt, om ons de aardse goederen te leren 

verachten, verleen ons, door uw liefde tot de heilige Antonius,  de 

genade om zijn navolgers te zijn in de verloochening van alles, 

wat ons van U zou kunnen verwijderen, opdat wij daardoor de 

eeuwige goederen van de hemel waardig worden. 

Amen. 

 

 

 

 

 



~~  1133  ~~  

ZZee vv ee nn dd ee   dd aa gg  

Haat van de heilige Antonius tegen de zonde 
 

OO vv ee rr ww ee gg ii nn gg ::   

De heilige Antonius verlangde niets zo zeer dan zijn onschuld te 

bewaren. Nooit maakte hij zich plichtig aan een doodzonde. Dit 

monster van de hel haatte hij met een onverzoenlijke haat; 

gedurig bestreed hij het, niet alleen om er zichzelf, maar ook  zijn 

naaste er van te bevrijden. Onvermoeid is hij in zijn predicaties, 

om de zondaars buiten de helse wegen van de ondeugd te leiden. 

Laat ons voortaan ook, naar het voorbeeld van de heilige 

Antonius, de zonde haten, verfoeien en vluchten, en, door onze 

voorbeelden en liefderijke vermaningen, onze naaste van de weg 

der ondeugd verwijderd houden. 
 

GG ee bb ee dd ::   

Teerbeminde Jezus, Gij hebt over de zonde gezegepraald door  de 

kruisdood te sterven. Door uw liefde tot de heilige Antonius, die 

haar onophoudelijk bestreden heeft en zovele zielen uit haar 

banden verlost heeft, schenk ons de genade, opdat wij ze ook 

ontvluchten: verlicht onze geest met uw hemels licht, opdat wij 

het vaste voornemen maken ze uit al onze kracht te haten en te 

verfoeien. 

En laat alzo het heilig Bloed, dat Gij voor ons vergoten hebt, onze 

zielen redden van de slavernij van de helse vijand en de bron zijn 

van onze eeuwige zaligheid.  

Amen. 

 

 

 

 



~~  1144  ~~  

AAcc hh tt ss tt ee   dd aa gg  

Zuiverheid van de heilige Antonius 
 

OO vv ee rr ww ee gg ii nn gg ::   

Overwegen wij, hoe zorgvuldig de heilige Antonius over zijn 

zinnen waakte. Angstvallig vermeed hij alles, wat de zuiverheid 

van zijn ziel kon bezoedelen: ongeschonden bewaarde hij die 

schone deugd, welke de mens veredelt, en hem, om zo te 

spreken, gelijk maakt aan de engelen. 

Vergeten wij nooit, dat wij met de uiterste zorg moeten waken 

over onze zinnen, die de oorzaak zijn van het grootste getal van 

onze zonden. Nemen wij het vast besluit, met een heilige ijver 

voor de bewaring van de onwaardeerbare schat van de 

zuiverheid te waken. 
 

GG ee bb ee dd ::   

Genadige Jezus, wij bekennen het rouwmoedig, de al te grote 

vrijheid, welke wij aan onze zinnen gegeven hebben, is de 

oorzaak geweest, dat wij zo menigmaal gevallen zijn. Ontferm U 

over ons, Heer, ontferm U over ons! 

Verleen ons, door de verdiensten van de heilige Antonius, de 

genade om voortaan beter over onze zinnen te waken, en aan de 

bekoringen van de helse vijand te kunnen weerstaan. 

Wij willen vuriger zijn in het bidden, zorgvuldiger de 

gelegenheden tot zonde ontvluchten, en nauwkeuriger uw wet 

volbrengen, opdat wij eenmaal het geluk genieten mogen, eeuwig 

met U te leven en U eeuwig te loven. 

Amen. 

 

 

 



~~  1155  ~~  

NNee gg ee nn dd ee   dd aa gg  

Zalige dood van de heilige Antonius 
 

OO vv ee rr ww ee gg ii nn gg ::   

Beschouwen wij thans de heilige Antonius, wanneer hij, aan het 

einde van zijn loopbaan gekomen, beladen met verdiensten en 

versierd met de heldhaftigste deugden, naar zijn Schepper gaat 

wederkeren. 

Bijgestaan door de Onbevlekte Maagd Maria, beveelt hij zijn ziel 

aan zijn zoete Jezus en ontvangt het eeuwig loon van zijn schone 

deugden. 

Verlangen wij eenmaal hetzelfde loon te ontvangen, dan moeten 

wij als goede christenen leven en tot het einde van onze dagen in 

de deugd volharden. 
 

GG ee bb ee dd ::   

Goede Jezus, die aan uw dienaren de genade verleent van een 

heilige dood, het onderpand der hemelse zaligheid. Gij, die het 

afsterven van onze heilige Antonius zo roemvol hebt gemaakt, 

opdat hij reeds op aarde verheerlijkt zou zijn. Laat ons altijd de 

weg van de deugd betreden, opdat Gij, in ons stervensuur, met 

welbehagen op ons mag neerzien, en wij voor eeuwig met U zalig 

mogen zijn in het hemels Vaderland. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



~~  1166  ~~  
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