
 1 

Het verhaal van Vitus 

 

Vitus leefde omstreeks 309 op Sicilië tijdens de christenvervolging van 

Diocletianus. 

 

Hij was jong (9,10, 12 jaar). 

 

Vitus was christen en deed vele wonderen. 

Zijn vader Hylas was een edelman. Hij aanbidt de Romeinse goden en probeert 

Vitus van zijn geloof af te brengen. 

Hij roept de hulp in van Modestus, zijn huisleraar.  

Dan verschijnt een engel die zegt: ‘Ik ben uw hoeder, Alles wat u God zult 

vragen, zal u gegeven worden.’ 

 

Valerianus was landvoogd van Sicilië. Hij is bevriend met Hylas. Hij hoort van 

Vitus en roept vader Hylas bij zich. ‘Breng hem van die dwaasheid af, als u hem 

in leven wilt houden.’ 

 

Hylas probeert Vitus te bekeren. Zorg dat de toorn van de keizer zich niet tegen 

jou keert. Tevergeefs. Vitus gaat door met wonderen verrichten: blinden ziende 

maken en duivels uitdrijven. 

 

Valerianus roept Hylas en Vitus bij zich. Hij probeert tevergeefs Vitus te 

bekeren tot de Romeinse godsdienst. Hylas beklaagt zich over zijn zoon. 

Valerianus laat Vitus met stokken slaan. Maar dat heeft geen resultaat. Dat 

beveelt Valerianus Vitus te geselen. Maar terstond verstijven de armen van de 

beul en de handen van Valerianus worden krachteloos.  

Valerianus beklaagt zich: Hylas jouw zoon is een duivelskunstenaar.  
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Vitus zegt: dat ben ik niet. Hij bidt tot God om de handen van de landvoogd 

weer gezond te maken. Dat gebeurt en Valerius geeft Vitus weer terug aan zijn 

vader met het verzoek hem met vreedzame middelen tot het offeren aan de 

Romeinse goden te brengen. 

 

Hylas laat mooie muziek maken en de mooiste slavinnen brengen. Hij laat de 

slaaapkamer van zijn zoon versieren met kostbare kleden en edelstenen. Hij sluit 

hem daarin op. Vitus bidt tot God en de kamer wordt helder verlicht en een 

heerlijke geur verspreidt zich. Als de vader na enige tijd komt kijken of zijn 

zoon op andere gedachten is gekomen, ziet hij zeven engelen in de kamer staan. 

De engelen hebben ogen als sterren en aangezichten als de bliksem. Ze zingen: 

heilig, heilig, heilig. Hun schittering is zo groot dat Hylas blind raakt. 

Hylas schreeuwt het uit, zodat zelfs Valerianus komt kijken. Hij brengt Hylas 

naar de tempel van Jupiter en bidt tot hem Hylas te genezen. Hij belooft een stier 

met gouden hoorns te offeren. En Vesta belooft hij gewijde maagden toe. Maar 

er gebeurt niets.  

 

Hylas vraagt zijn zoon hem te genezen. Die zegt dat te zullen doen op 

voorwaarde dat zijn vader alle Romeinse goden afzweert. Dat doet Hylas. Vitus 

legt zijn handen op de ogen van zijn vader en bidt. Terstond kan Hylas weer 

zien. Maar in plaats van God dankt hij de Romeinse goden voor zijn genezing. 

 

Dan verschijnt een Engel Gods aan Vitus’ leermeester Modestus met het bevel 

Vitus naar de kust te brengen waar een scheepje ligt om hem naar een streek te 

brengen die engel zal aanwijzen. Dat gebeurt en een engel als schipper brengt 

Vitus naar Alectorius in het land van Tanagrië aan de rivier de Siler. Daar doet 

God vele wondertekenen. Een adelaar brengt voedsel uit de hemel. Een grote 

menigte komt op de wondertekenen af. Vitus onderwijst hen en doopt er velen.  
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Zijn faam bereikt ook keizer Diocletianus. Diens zoon wordt door een duivel 

gekweld. Hij stuurt soldaten om Vitus te halen. Samen met Modestus, zijn 

leermeester, maakt hij zijn opwachting voor Diocletianus. ‘Bent u Vitus?’ Maar 

Vitus antwoordt niet. Vervolgens ondervraagt hij Modestus over de wonderen, 

maar die raakt daardoor in de war. Vitus neemt het op voor de oude, eenvoudige 

man. Diocletianus wordt boos op hem, omdat hij brutaal is. Maar Vitus getuigt 

van de zachtmoedigheid van Jezus Christus. Vervolgens drijft Vitus de duivel 

uit, uit de zoon van Diocletianus. In zijn vlucht slaat de duivel een aantal 

spottende dienaren van Diocletianus tegen de grond: dood.  

 

Diocletianus is blij en belooft hem rijkdommen en een deel van zijn rijk, mits hij 

één keer offert aan de Romeinse goden. Vitus weigert. En Diocletianus werpt 

Vitus met Modestus geketend in de donkerste kerker. Maar er verschijnt een 

helder licht, Jezus verschijnt, de stemmen van engelen weerklinken en de 

ketenen verpulveren. 

 

Vervolgens besluit Diocletianus de arena gereed te maken en Vitus en Modestus 

voor de wilde dieren te werpen. Meer dan 5000 mensen komen dat zien, de 

vrouwen en kinderen niet meegerekend. 

 

Maar eerst wordt Vitus in een ketel met kokend lood, olie en pek gestopt. Maar 

dan verschijnt een engel en Vitus stapt ongeschonden uit de ketel. Zijn huid 

schittert als sneeuw.  

 

Dan laat Diocletianus de meest woeste leeuw halen. Maar Vitus maakt het 

kruisteken boven hem en de leeuw legt zich aan zijn voeten en likt die.  

 

Vervolgens worden Vitus, Modestus en zijn voedster Crescentia op de pijnbank 

gelegd en uit elkaar getrokken. Daarop is er een aardbeving. De beelden in de 
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tempels vallen van hun voedstuk. Een engel verschijnt en licht de martelaren 

van de pijnbank. Die brengt de drie weer naar de rivier de Siler. Daar vraagt 

Vitus God om als martelaar naar de hemel te mogen. En dat de vliegen 

gedurende vier dagen van de plaats van zijn martelaarsdood weg zullen blijven.  

 

De zielen van de drie ontvlieden de dode lichamen en vliegen terwijl koren 

zingende engelen hen begeleiden als witte duiven ten hemel. 

 

Drie dagen lang bewaken adelaars de plek van de lichamen. Dan komt 

jonkvrouw Florentia op haar paard langs. Het paard schrikt en werpt Florentia in 

de rivier. Ze dreigt te verdrinken. Maar gelukkig verschijnt Vitus lopend op het 

water en red haar. Vitus zegt: Ík ben Vitus, door God bevrijd, begraaf mijn 

lichaam’. Florentia legt de lichamen van de heiligen bijeen. Ze wrijft ze in met 

welriekende kruiden en begraaft ze ter plekke. Die plaats heet Marianus.  

 

 


