KRONIEK VAN ST. GERLACH
1. DE BEKERING VAN GERLACH
Gerlach was een dappere ridder die
tijdens zijn jeugd met zijn vrienden
een lichtzinnig leven vol avontuur
leidde.

2. GERLACH VERLAAT DE WERELD
Zijn leven veranderde toen hij
tijdens een riddertoernooi in Gulik
bij Aken het bericht van het
overlijden van zijn echtgenote
kreeg.
Dit
leidde
tot
een
verandering in zijn leven. Hij legde
zijn wapenrusting af en schonk zijn
bezittingen om vervolgens op
bedevaart te gaan naar plaatsen
waar heiligen rusten. Zo belandde
hij in Rome, waar vele apostelen
begraven liggen.

3. GERLACH BIJ PAUS EUGENIUS III
Gerlach vroeg in Rome aan de paus
en aan kardinalen wat hij moest
doen om een boetvaardig leven te
leiden en zijn wonden te helen. De
paus legde hem op om zeven jaren
lang boete te doen door in een
ziekenhuis in Jeruzalem armen te
verzorgen.

4. AANKOMST IN JERUZALEM
In Jeruzalem aangekomen kreeg
Gerlach in het ziekenhuis de taak
om voor het vee te zorgen. Zeven
jaar lang werkte hij er als
zwijnenhoeder terwijl hij vastte en
bad. Daarna ging hij terug naar
Rome. Hij legde de paus uit dat hij
geen wijn dronk, geen vlees at, een
haren kleed droeg en niet paard
reed. Hij wilde zo de rest van zijn
leven in afzondering leven. Hiervoor
kreeg hij toestemming van de paus,
die hem terugstuurde naar het
heuvelland.

5. KLUIZENAAR IN HOUTHEM.
Thuis aangekomen, liet Gerlach in
een oude eik een holte maken. In
die holte legde hij stenen met een
mat eroverheen waarop hij ging
slapen. Elke ochtend stond hij vroeg
op om te voet naar het graf van St.
Servaas in Maastricht te lopen.
Alleen op de zaterdag ging hij naar
Aken om er in de Dom Maria te
eren.

6. GERLACH GEEFT DE ARMEN TE ETEN
Gerlach kreeg van vrienden brood en dronk uit een bron bij de
holle eik. Van de vruchten van de aarde en de dierlijke producten
van het seizoen liet hij eten maken voor mensen die hem
bezochten, terwijl hij zelf bleef vasten.

7. GERLACH PREEKT DE BOETVAARDIGHEID
Mensen uit de omgeving komen naar Gerlach om naar hem te
luisteren. Dit is een doorn in het oog van monniken van de proosdij in
Meerssen. Zij proberen Gerlach aan hun gezag te onderwerpen, maar
Gerlach wil zich niet binden. Daarop maken de monniken hem zwart
bij de bisschop door te doen geloven dat hij geld verstopt onder de
eik. Toen de bisschop de eik liet kappen, bleek dat hij verkeerd was
geïnformeerd. De bisschop zag zijn fout in en zou voortaan Gerlach
beschermen. Hij onttrok Gerlach aan het gezag van de monniken en
stelde de abt van Rolduc aan om voor de ziel van Gerlach te zorgen.
Uit het hout van de eik werden twee cellen gebouwd. Eén om te
rusten en één om te bidden en waar priesters de H. Mis konden
opdragen.

8. GERLACH BEKOORD DOOR DE DUIVEL
Gerlach wordt regelmatig door de duivel op de proef gesteld. ’s-Nachts
hoort hij geluiden die hem verontrusten. Gerlach verdedigt zich door
het kruis te tonen dat hij altijd bij zich op de borst draagt.

9. GOD VERANDERT HET WATER VAN DE BRON IN WIJN
Op paaszondag gingen Gerlach en de priester Rutger naar de
nabijgelegen bron om water te putten. Bij het proeven bleek dat het

water in wijn is veranderd. Gerlach, die geen wijn dronk, prees God
voor dit wonder.

10. DOOD VAN GERLACH
Toen Gerlach op sterven lag, was er geen priester om hem te
bedienen. De abt van Rolduc kon niet op tijd naar Houthem komen en
de monniken van Meerssen weigerden Gerlach te bedienen omdat hij
buiten hun gezag gesteld was. Gerlach vertrouwde op God waarop
een oude man in een wit gewaad bij Gerlach kwam en hem troostte.
Volgens sommigen was het St. Servaas, die zijn pelgrim van het
laatste sacrament voorzag. Gerlach gaf de aanwezigen opdracht om
hem te begraven in zijn houten kapel, gekleed in het haren
onderkleed en harnas waarin hij geleefd had. Op 5 januari stierf de
heilige.

Tot besluit
De sterfdag van St. Gerlach wordt elk jaar tijdens het Octaaf van St.
Gerlach in Houthem herdacht door de inwoners van Houthem en
mensen uit de streek, zoals uit de St. Gerlachparochie Banholt.
Ongeveer 60 jaar na zijn dood werden zijn leven en de vele wonderen
die na zijn dood bij zijn graf plaatsvonden beschreven in een boek, de
Vita Beati Gerlaci Eremytae, opdat de heilige van het Geuldal niet
vergeten zou worden.

