
BRIEF AAN DE STADSBESTUURDERS
1 Aan alle burgemeesters en raadsheren,

rechters en bestuurders overal ter wereld
en aan alle anderen wie deze brief bereikt:
broeder Franciscus,
uw kleine en onaanzienlijke dienaar in de Heer God,
wenst u allen heil en vrede.

2 Sta er goed bij stil
dat de dag van de dood nadert.

3 Daarom vraag ik u zo eerbiedig als ik maar kan,
dat u omwille van de zorgen en beslommeringen van deze wereld
– die u uiteraard heeft –
de Heer niet aan de vergetelheid prijsgeeft
en niet van zijn geboden afwijkt;
want al wie Hem aan de vergetelheid prijsgeven
en van zijn geboden afwijken,
zijn verdoemd (vgl. Ps 119,21)
en zullen door Hem aan de vergetelheid worden prijsgegeven. (Ez 33,13)

4 En wanneer de dag van de dood komt,
zal alles wat zij dachten te bezitten,
van hen afgenomen worden. (vgl. Lc 8,18)

5 En hoe wijzer en machtiger
zij in deze wereld geweest zijn,
des te heviger folteringen
zullen zij ondergaan in de hel.

6 Daarom raad ik u, mijn heren, met klem aan,
iedere zorg en beslommering achter te laten,
echte boetvaardigheid te doen
en het allerheiligst lichaam
en het allerheiligst bloed van onze Heer Jezus Christus
welwillend te ontvangen tot zijn heilige gedachtenis.

7 En bewijs de Heer onder het volk
dat u is toevertrouwd zoveel eer,
dat iedere avond door een oproep of een ander teken
het tijdstip aangekondigd wordt waarop  
dat de almachtige Heer God
door het hele volk lof en dank gebracht moet worden.

8 En weet dat wanneer u dit niet doet,
u voor de Heer uw God, Jezus Christus,
verantwoording moet afleggen
op de dag van het oordeel. (vgl. Mt 12,36)

9 Wie dit geschrift bewaren en het onderhouden,
weten zich gezegend door de Heer God.
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