Het levensverhaal van Sint-Amandus
Amandus wordt rond het jaar 594 geboren in Frankrijk in de buurt van
Nantes. Zijn ouders zijn van de adel en dus rijk.
Amandus wordt thuis opgevoed met het evangelie, en hij leert ook lezen
en schrijven, iets wat in die tijd alleen weggelegd is voor kinderen van
rijke ouders.
Wanneer hij 7 jaar geworden is, gaat Amandus thuis weg om te gaan
studeren aan de abdijschool op het eiland Yeu.
Volgens een legende zou zich daar een wonderbaarlijke gebeurtenis
hebben afgespeeld. Op zijn weg komt Amandus plots oog in oog te staan
met een gevaarlijke, giftige slang. Amandus maakt een kruisteken en
begint te bidden tot God. En … de gevaarlijke slang kruipt terug in haar
hol !
Na de studies in de abdijschool verwacht zijn vader dat Amandus zal
terugkeren om hem te helpen bij het bestuur van zijn rijk. Maar Amandus
wil zijn roeping en zijn droom volgen en keert niet terug naar huis.
Hij gaat in een klooster in Tours leven om innerlijke kracht te vinden, en
later gaat Amandus nog een stap verder : dicht bij de kathedraal van de
stad Bourges gaat hij 15 jaar lang leven als een kluizenaar, d.w.z. dat je
leeft in alle eenzaamheid zonder contact te hebben met andere mensen.
Een hard bestaan, maar op die manier probeert hij zo dicht mogelijk bij
God te zijn.
Rond zijn 40ste jaar weet Amandus niet meer hoe het verder moet, en hij
vertrekt op bedevaart naar Rome, een heel verre reis in die tijd !
Amandus bezoekt daar het graf van de apostel Petrus, en wanneer hij in
de kerk bij het graf wil slapen, zetten de bewakers hem buiten.
’s Nachts krijgt hij een droom waarin hij Petrus ziet die hem opdracht
geeft om de boodschap van Jezus te gaan verkondigen in Vlaanderen. En
zo wordt Amandus missionaris bij ons in Vlaanderen.
Amandus krijgt het in onze streken heel moeilijk om over Jezus en de
blijde boodschap te vertellen, want de mensen willen niet naar hem
luisteren. Ze spuwen in zijn gezicht, gooien met aarde en stenen naar
hem, en hij wordt ook geslagen. De moeders willen ook hun kinderen niet
laten dopen, en ze gooien Amandus zelfs in het water van de Schelde.
Toch houdt Amandus vol ! Op de slavenmarkt in Gent koopt hij gevangen
mensen vrij en maakt de kettingen waarmee ze gebonden zijn kapot.
Op een dag, zo vertelt een ander verhaal, verdedigt Amandus in Gent een
man die als dief ter dood veroordeeld is. Men luistert echter niet naar
Amandus, en de dief wordt gedood. Amandus blijft de hele nacht bij het
dode lichaam waken en bidden, en de volgende dag blijkt de man weer
levend te zijn. Dit verhaal maakt duidelijk dat God als rechter
barmhartiger is dan om het even welke menselijke rechter.

Uiteindelijk bekeren heel wat Gentenaren zich toch tot het geloof in Jezus
en Amandus sticht er de Sint-Pieters en Sint-Baafskerk. Ook elders in
Vlaanderen waar hij komt prediken, sticht hij kloosters.
Men vertelt dat er nog wonderen gebeurden dankzij Amandus.
Op een dag wordt er een blinde genezen door het water waarin Amandus
zijn handen had gewassen.
Een ander verhaal vertelt dat Dagobert, de koning van het Frankenrijk, op
een dag Amandus op zijn kasteel vraagt om zijn zoontje Sigbert te dopen.
Omdat koning Dagobert niet leeft zoals God het verlangt, zegt Amandus
eerst ‘neen’. Maar koning Dagobert blijft aandringen, en uiteindelijk geeft
Amandus toe. Op het moment dat Amandus het jongetje doopt met de
woorden ‘in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’,
antwoordt het kindje zelf met luide stem : ‘Amen!’. De kleine Sigbert
wordt later zelf een heilige : zijn feest valt op 1 februari.
Op 6 februari 675 (of 684 volgens andere bronnen) sterft Amandus te
Elno bij Doornik. Nu is die plaats naar hem genoemd : Saint-Amand-lesEaux.
De Heilige Amandus mag terecht ‘de apostel van Vlaanderen’ genoemd
worden. Hij was een heel bijzonder man die heel moedig en trouw was.
Opgeven stond niet in zijn woordenboek en hij wist dat het woord van God
mensen vrij en gelukkig maakte.
Wij mogen trots zijn dat hij de beschermheilige is van onze parochie, onze
kerk en onze school !
Lang leve Sint-Amandus !

