O.M.A. 8 november 2017 Jurgen van der Ent

Thema van deze Week: Sint Maarten

Aanhef:

Inleiding
Zaterdag is het de elfde van de elfde. Sint Maarten. Over het hele land en vooral in Utrecht, waar Sint
Maarten de beschermheilige van de stad is, gaan kinderen de straat op met lampions om langs de
deuren te gaan en al zingen een traktatie te krijgen.
Het verhaal van Sint Maarten is hopelijk bekend: als 15 jarige zoon van Romeinse ouders trok als
jonge soldaat in het Romeinse leger in het jaar 331 naar Amiens in Galië. Volgens de legende
ontmoette hij bij de stadspoort een bedelaar aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. De bedelaar
stond symbool voor Jezus die zelf had gezegd “Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed”.
Sint Maarten werd met deze daad de beschermheilige voor de armen. Op 11 november, de dag,
volgens Germaanse tradities, waarop het vee op stal ging en de oogst binnen moest zijn, konden de
armen wat extra’s krijgen om de winter door te komen.
Vandaag horen we in twee lezingen wat over de achtergrond van dit verhaal, vertel hoe het verder
ging met Maarten en neem ik je mee in de betekenis van Sint Maarten voor ons, in deze tijd. Maar
eerst roepen we God aan om naar ons gebed te luisteren. Tot hem richten wij onze klagen. Want God
blijft altijd voor eeuwig.
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(137): Exaudi orationem meam

1e lezing uit Lucas 11 vers 33-36

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis, maar plaatst hem op de
standaard, zodat degenen die binnenkomen het licht kunnen zien. Het oog is de lamp van het
lichaam. Als je oog helder is , is je lichaam verlicht. Maar als het troebel is verkeert je lichaam
in duisternis. Let dus op of het licht dat in je is, niet verduistert is. Als je hele lichaam verlicht
is, zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het zo licht als wanneer een
lamp je met zijn stralen verlicht.
Lied 81:

Christe lux mundi

2e lezing uit Mattheus 11 vers 34b-36

Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te
eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij
op, ik was naakt, en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en
jullie kwamen naar mij toe.
Lied 86:

Beati voi poveri
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Overweging
Ik heb mij altijd afgevraagd waarom Maarten slechts de helft van zijn mantel gaf. Ik vroeg het een
keer aan de kinderen van het Kinderkoor, dat ik toen dirigeerde, en kreeg als antwoord ‘omdat het
koud was en hij ook nog warm wilde blijven’ en ‘omdat de mantel enorm groot was’.
Maar dat zijn niet de juiste antwoorden. Als je in dienst trad van het Romeinse leger, moest je zelf
voor de helft van je uitrusting betalen. Eén helft was van jou de andere helft behoorde aan de
Romeinse Keizer. En een paard was handig en een luxe, anders moest je gewoon lopen. Dus Maarten
gaf de helft van zijn mantel, zijn deel, aan de bedelaar. Niet de helft, maar alles wat hij aan mantel
bezat gaf hij aan de arme, een daad die volgens de eerste lezing ook een daad is naar Jezus.
De gevolgen bleven niet uit. De waarschijnlijk spontane actie van de jonge Maarten in het openbaar
voor een wellicht groot publiek (sensatie: je stad wordt niet elke dag overlopen door de verfoeide
Romeinen) werd als verzoeningsdaad zeker door zijn meerdere als pr-actie uitgebuit. En Maarten
werd daar zo door meegesleurd dat hij zich liet dopen en een Christen werd (en daarmee weer uit de
gratie van het Romeinse leger viel).
Maarten werd duiveluitdrijver, leefde een tijdlang als kluizenaar en stichtte het eerste klooster op
Franse bodem. Op 55-jarige leeftijd werd hij door de bevolking van Tours tot bisschop gekozen. Hij
wilde eigenlijk niet en verstopte zich tussen de ganzen. Toen ze hem zochten konden die domme
ganzen hun kwek niet houden en werd hij ontdekt. Op 80-jarige leeftijd stierf hij in het jaar 397 en
werd begraven in de basiliek van Tours. Later werd zij graf geschonden en delen (relikwieën) over
Europa verspreid en dus ook naar Utrecht.
Wat kunnen we nu met het verhaal van Sint Maarten?
Maarten uit het verhaal had zijn aanzien doordat hij een paard had en kon betalen voor enige luxe en
een hogere positie binnen het Romeinse leger. Zijn harnas, uitrusting beschermde hem tegen onheil.
En toch gaf hij zijn deel weg. Als we zijn voorbeeld willen volgen dienen we ook een deel van wat we
hebben weg te kunnen geven, ons bezit te doorklieven en los te kunnen laten. Ik hoor u al denken: ‘ik
heb zelf al moeite de eindjes aan elkaar te knoppen en dan ook nog weggeven?’ of ‘ik geef al zoveel
procent van mijn inkomen weg aan Goede Doelen’. Ja, maar het gaat hier niet alleen om geld of
spullen. Het gaat over wat je kunt missen zonder dat je zelf daar last van hebt. Dus niet het deel wat
ons zelf beschermd tegen onheil. Het gaat meer om een instelling waarmee je anderen, bekend en
onbekend bejegent, aandacht geeft, kortom liefde geeft in die zin als ‘je naaste liefhebben als jezelf’.
En de hulpbehoevenden zullen niet netjes, verlicht met een lampion aan je voordeur verschijnen.
Nee, ze zijn er om je heen maar we zien ze niet altijd. In de grote duisternis van de nacht moeten we
leren open te staan voor hen die in nood zijn, al is er maar behoefte aan een gesprek, oprechte
aandacht, een hand ter ondersteuning. Pas dan kunnen we Maarten, Sint maarten, volgen en het
levend water verkrijgen en een baken zijn: een lichtje zijn in de duistere nacht.
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Lied 25:

De noche iremos, de noche

Stilte
Voorbeden telkens afgesloten met de acclamatie:

1.

Heer God, help ons om net als Sint Maarten de helft van wat ons beschermd te geven
aan een ander in de vorm van een aalmoes, een bezitting of liefde.
Laat ons samen bidden:

2.

Heer God, help ons zien wie er om hulp vragen door gebrek aan geld, spullen of gewoon
liefde en aandacht. Open onze ogen voor hen en allen die in nood zitten.
Laat ons samen bidden:

Eind:

Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn
uitgesproken maar op onze lippen branden.
Laten voor al deze stille wensen nog één keer zingen:

Onze vader (uit het Aramees vertaald)
Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert, Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.
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Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit U wordt geboren:
de al werkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Lied 19

Jésus le Christ, lumière intérieure
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Slotgedachte
Sint Maarten, die goede soldaat,
verrichte in Amiens een goede daad.
Hij doorkliefde met het zwaard in één keer,
zijn rode mantel in tweeën, zondermeer.
En gaf met een royaal gebaar
de helft aan een bedelaar.
En wat kunnen wij geven
van het overvloed in ons leven?
En als ik dan iets missen kan,
aan wie geef ik het dan?
Open onze ogen, God, tot in de dood,
voor degene naast ons in hoge nood.
Laat ons een licht zijn in de duisternis
wat zal leiden tot meer verbintenis.
Dan kunnen we ons zelf belonen met felicitaties en taarten
omdat we kunnen zeggen: ‘we zijn volgelingen van Sint Maarten’.

Lied 62

Tu sei sorgente viva

We verlaten in stilte de kerk. In de parochiezaal is er gelegenheid tot ontmoeting.
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