
Tweede brief van Clara aan Agnes van Praag 
 

1. Aan de dochter van de Koning der koningen, 

 dienares van de Heer der heren (vgl. Apk 19,16; 1 Tim 6,15), 

 waardige bruid van Jezus Christus 

 en daarom hoogedele koningin, 

 Vrouwe Agnes. 

2. Clara, onnutte en onwaardige dienares (vgl. Lc 17,10)  

 van de arme vrouwen, 

 groet je en wenst je toe 

 steeds in de hoogste armoede te leven. 

3. Ik dank de vrijgevige Schenker van genade, 

 van Wie - zo geloven wij - 

 iedere goede gave en ieder volmaakt geschenk komt (Jak 17,10), 

 want Hij heeft je gesierd 

 met zulke grote kenmerken van deugden 

 en je doen schitteren 

 met de tekenen van zo'n grote volmaaktheid. 

4. Daarom verkrijg jij het, 

 als ijverige navolgster van de volmaakte Vader (vgl. Ef 5,1),(13) 

 zelf volmaakt te worden (vgl. Mt 5,48), 

 opdat zijn ogen niets onvolmaakts in je zien (vgl. Ps 139,16).  

5. Het is die volmaaktheid, 

 waardoor de Koning zelf jou met zich zal verenigen 

 in het hemels bruidsvertrek, 

 waar Hij luisterrijk zetelt 

 op een met sterren omkranste troon,(14) 

6. want je hebt de verhevenheid van een aards koningschap veracht 

 en het aanbod van een keizerlijk huwelijk versmaad.(15) 

7. Hunkerend geworden naar de allerheiligste armoede 

 heb jij je in de geest  

 van grote nederigheid en brandende liefde 

 gehecht aan de voetstappen van Hem (vgl. 2 Pe 2,21), 

 met Wie je verkregen hebt 

 in huwelijksgemeenschap te worden verbonden. 

8. Omdat ik goed weet dat jij geëerd bent om je deugden, 

 zal ik geen overdaad van woorden gebruiken 

 en je niet belasten met overbodige woorden, 

 

 

9. hoewel je zelf niets overbodig zult achten 

 waaruit je enige troost zou kunnen putten. 

10. Maar omdat één ding noodzakelijk is (Lc 10,42) 

 vraag ik je dringend dit ene 

 en vermaan je door de liefde van Hem, 

 aan Wie jij jezelf als een heilige en welgevallige offergave  

 hebt aangeboden (vgl. Rom 12,1): 

11. houd je levenskeuze in herinnering; 

 zie, als een tweede Rachel, 

 steeds naar je begin (vgl. Gn 29,16).(16) 

 Wat je houvast is, blijf daaraan vasthouden; 

 wat je doet, blijf dat doen en laat dat niet los 

12. maar ga met snelle stap en lichte tred 

 zonder je voeten te stoten, 

 zodat je stappen ook het stof niet opwervelen. 

13. Veilig, blij en opgewekt  

 moet je waakzaam het pad van de gelukzaligheid gaan. 

14. Vertrouw niets, stem met niets in 

 wat je van deze levenskeuze zou willen afbrengen 

 en wat op deze weg een struikelblok voor je zou vormen 

 want dan zou je niet in die volmaaktheid, 

 waartoe de geest van de Heer je heeft geroepen, 

 je geloften aan de Allerhoogste kunnen volbrengen (vgl. Ps 50,14). 

15. Op dit punt nu, om veiliger de weg te gaan 

 van de geboden van de Heer,  

 moet je de raad opvolgen 

 van onze eerbiedwaardige vader,  

 onze broeder Elias, de generale minister.(17) 

16. Acht zijn raad hoger dan die van anderen 

 en beschouw die als kostbaarder voor je dan ieder geschenk.  

17. En mocht iemand je iets anders zeggen 

 of je iets anders aanraden 

 wat je volmaaktheid in de weg staat 

 en wat duidelijk tegen Gods roeping ingaat, 

 volg dan de raad van die persoon niet op, 

 hoewel je die persoon eerbied verschuldigd bent.(18) 



18. Maar omhels de arme Christus, jij arme maagd. 

19. Zie naar Hem, die om jou verachtelijk is geworden 

 en volg Hem na, 

 jij, die om Hem verachtelijk bent geworden in deze wereld.  

20. Je Bruidegom, schoon boven alle mensenkinderen (vgl. Ps 45,3), 

 is omwille van jouw heil 

 de armzaligste van alle mensen geworden. 

 Hij is veracht, geslagen en over heel zijn lichaam hevig gegeseld 

 en Hij is in de benauwenis van het kruis gestorven. 

 Kijk naar Hem, hoogedele koningin, 

 beschouw Hem, aanschouw Hem 

 in je verlangen Hem na te volgen. 

21. Als je met Hem lijdt, zul je met Hem heersen. 

 Als je met Hem treurt, zul je met Hem verheugd zijn. 

 Als je met Hem sterft aan het kruis van smarten, 

 zul je in de heerlijkheid van de heiligen 

 een hemelse woning bezitten (vgl. Rom 8,17 en 2 Tim 2,11-13)  

22. en je naam zal in het boek des levens opgeschreven worden 

 (Fil 4,3; vgl Apk3,5) 

 en roemvol zijn onder de mensen. 

23. Hierom zul je in eeuwigheid en in de eeuwen der eeuwen  

 deel hebben aan de glorie van het hemelse rijk 

 in ruil voor het aardse en voorbijgaande, 

 aan de eeuwige goederen 

 in ruil voor het vergankelijke 

 en zul je leven in de eeuwen der eeuwen. 

24. Het ga je goed, lieve zuster en vrouwe 

 omwille van de Heer, je Bruidegom. 

25. Ik verheug mij met mijn zusters 

 over het goede van de Heer 

 dat Hij door zijn genade in je bewerkt; 

 en wil ons vurig 

 in je vrome gebeden bij de Heer aanbevelen. 

26. Beveel ons ook bijzonder bij je zusters aan. 


