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Sint Maarten 

Thema: Delen is vermenigvuldigen 

Overweging  9 november 2014 – Henk Kemper 
Thema kindernevenviering: Sint Maarten en de Schoenmaatjes van Edukans 

 

 

“...Iedereen heeft in zijn dagelijkse leven  

veel kansen om iets voor een ander te doen,  

als je het maar wilt zien,  

als je je lampion er maar op richt ...” 
 

Eerste lezing –  Jesaja 48:17-20 

Tweede lezing – 1 Tessalonicenzen 4:9-12 

Derde lezing – Matteüs 25:14-30 

 

 

 

Openingsgebed 

 

Lied: Boek jij bent geleefd  

Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 

 

Welkom en inleiding 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze 

viering van schrift en tafel. Iedereen die we 

vaak zien, wees weer welkom. En wie nu en 

dan komt binnenlopen of er vandaag voor de 

eerste keer is: voel je welkom in deze 

gemeenschap van mensen die zoekt naar hoe 

God de wereld heeft bedoeld. 
 

We vieren vandaag Sint Maarten en het thema 

is “Delen is vermenigvuldigen.” We proberen 

daar vandaag een praktische invulling aan te 

geven. We zullen lezen hoe door de eeuwen 

heen woorden zijn gegeven aan eigenlijk een 

en dezelfde boodschap: zorg dat je een ander 

tot steun bent. Zorg dat je leeft zoals God de 

wereld heeft bedoeld. 

Jesaja schreef dat heel lang geleden in 

termen van Geboden van God die bedoeld zijn om Gods weg te gaan. God, die zijn volk in de 

woestijn geen dorst laat lijden maar voor hen zorgen zal. Jezus vertaalde de woorden naar het 

gewone dagelijkse leven. Doe waar je goed in bent, houdt hij de mensen voor. En waar je goed 

in bent… doe daar meer van. Niet voor jezelf, maar ook, of juist, voor anderen. 

http://schoenmaatjes.edukans.nl/?gclid=Cj0KEQiAp4yjBRCE_enjmpug944BEiQATCpLvVyi77TjV54xzKh7g98eZI12A1fPstysj4RiQV2hf74aAhdg8P8HAQ
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Paulus richt vandaag zijn woorden tot de inwoners van Thessalonica; een gemeenschap die 

het in zijn ogen goed deed. Aandacht en zorg voor elkaar vanuit de uitleg van de 

Schriftwoorden door Jezus. 

Na zoveel tijd lezen we die verhalen nog altijd. Zouden ze van waarde zijn en misschien 

blijven? Wat kunnen we er mee is deze tijd van individualisering, ontkerkelijking, de ieder-

voor-zich-mentaliteit en de ik-eerst en eigen volk-acties. 
 

Vandaag gaan we proberen om een concreet antwoord te vinden en te geven op het delen met 

elkaar. De kinderen gaan ons daarbij helpen. 
 

Uitleg over de activiteiten voor de kinderen: Schoenmaatjes van Edukans. 
 

We gaan lezen en bidden en zingen. Zingen over ‘ons’ en elkaar in een wereld die gemaakt is 

voor ieder levend wezen.  

Ik wens dat we ons onderdompelen in de mooie woorden en muziek. Dat we elkaar inspireren 

en bemoedigen. Ik wens ons een mooi uur toe. 
 

Laten we nu een moment stil zijn en ons openstellen voor onze eigen gedachten en 

verbinding zoeken met onze Schepper. 

 

Lied: Om liefde gaan wij een leven Huub Oosterhuis/Herman Rouw 
 

Lezing: Jesaja 48:17-20  

Lezing: 1 Tessalonicenzen 4:9-12 
 

Lied: Die om mij smeekt Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal 
 

Lezing: Matteüs 25:14-30 

 

Overweging  

Er is een relatie tussen de feesten Halloween, Allerheiligen en Allerzielen, Carnaval en de 

bedelfeesten Sint Maarten en Driekoningen. Op deze laatste twee dagen gingen in de traditie 

kinderen langs de deuren om om snoep te vragen. En je kon, mits je de Driekoningenboon trof 

in de taart, Koning voor een dag worden. 

Op Allerheiligen worden alle heiligen herdacht die geen eigen feestdag hebben. Die moeten 

het met elkaar doen met een gezamenlijke gedenkdag. 

Op Allerzielen worden de overleden dierbaren herdacht. Vroeger gingen gezinnen  

’s avonds van kerkhof naar kerkhof  om het graf van overleden familieleden te bezoeken. En 

omdat het snel donker is in dit jaargetijde, en omdat er nog geen batterijen bestonden, namen 

mensen een uitgeholde koolraap of suikerbiet mee met een kaarsje er in. Dat zag er dan best 

spookachtig  uit op straat. Daar ligt dus de link naar de griezeligheid van Halloween. Daarmee 

is eerder een link gelegd naar een oud heidens gebruik dan naar oude kerkelijke tradities. 
 

Vandaag vieren we Sint Maarten; bepaald niet iemand die volgens de overlevering geïnspireerd 

werd door heidens gebruiken, maar veeleer bewogen werd vanuit zichzelf. Iemand die zich het 

lot aantrok van een arme bedelaar bij een stadspoort. 

Het verhaal over Sint Maarten dateert uit de Romeinse tijd. Een Romeinse soldaat zal zijn 

inspiratie niet uit de christelijke verhalen hebben gehaald. En dat hoeft ook niet, want het laat 

zien dat je, ongeacht je achtergrond of wat je ook maar gelooft, voor iemand anders iets kunt 

betekenen. En dat is om het maar eens zo te zeggen: al zo oud als de weg naar Rome, nee ouder 

dus. 
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Jesaja legt ons vandaag in de geschriften van ongeveer 8 eeuwen voor Christus voor dat de Heer 

een bevrijder is. Iemand die de mensen onderricht in hun eigen belang. Hij schrijft: “Ach 

luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier en je gerechtigheid 

als de golven van de zee.” Daar zit toch een ondertoon in van: ‘de mensen gaan hun eigen gang, 

luisteren niet naar Gods woorden en brengen ze al helemaal niet in de praktijk. Het hoort een 

beetje bij de toonzetting van Jesaja, die vaker deze stijlfiguur gebruikt om op te roepen tot een 

andere levenswandel. Hij klinkt regelmatig verwijtend, maar bedoelt dit als een oproep om je 

om te keren en je te richten op de goede weg. 

In onze tijd hoeven we vrij weinig moeite te doen om onrecht te zien of er over te horen. De 

wereld is een brandhaard en zo langzamerhand weten we niet meer wat we er aan moeten doen. 

De schaal is ons te groot; wie weet waar hij moet beginnen. 

Juist dit besef zou ons op het been kunnen zetten dat we niet veel te groot moeten denken. Daar 

is vrijwel geen beginnen aan. Het besef dat je iets kunt doen tegen onrecht en kwaad kan ons 

leiden tot het besluit dat de oorlog (in dit geval overdrachtelijk bedoeld), dat de oorlog in de 

straat wel oplosbaar is. De dingen om ons heen kunnen we beïnvloeden. Je kent wel dat model 

dat organisatiepsycholoog Covey bedacht: de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. 

Niet alles waar je je betrokken bij voelt kun je beïnvloeden. Pro-actieve mensen richten zich op 

de cirkel van invloed. Want daarbij gaat het over de dingen die je kunt meehelpen te 

veranderen. Dan wend je je invloed aan voor de dingen waarbij je je betrokken voelt.  
 

Hart onder de riem  

Nou ja, het is niet de bedoeling hier een lezing over veranderingen in organisaties van te 

maken. Daarom moeten we maar eens kijken naar de brief die Paulus schreef aan de inwoners 

van Tessalonica. Een mooie parallel met het verhaal van Sint Maarten: de brief dateert van 

ongeveer het jaar 50. De tijd dat de Romeinen actief waren in het uitbreiden van de grenzen van 

hun Rijk. De brief is bedoeld als een hart onder de riem voor de mensen van die stad die oprecht 

proberen om er echt voor elkaar te zijn. Paulus wijst de lezers op de onderlinge liefde die zij in 

de praktijk brengen. En hij prijst ze voor de zorg en aandacht voor elkaar. Hij spoort ze aan om 

daar nóg meer werk van te maken en vooral te volharden in de onderlinge zorg. 

Bij de voorbereiding stonden we stil bij de opdracht van Paulus om  er voor te zorgen dat je je 

eigen brood kunt verdienen. Dat klinkt een beetje alsof je je eigen broek moet kunnen 

ophouden en dat je niet moet leunen op iemand anders. Zo’n gedachte zou toch in tegenspraak 

zijn met het idee dat je voor elkaar moet zorgen. We kwamen op de gedachte (of is dat een 

oplossing) dat Paulus niet schrijft dat er een plicht is om je eigen brood te verdienen, maar dat 

er wel een plicht is om voor je naaste te zorgen. Anders gezegd: doen wat in jouw vermogen ligt 

om het leven voor iemand anders, iemand die een tijd zorg nodig heeft, draaglijk te maken. 

Daarmee zorg je er voor dat je iedereen “brood des levens” geeft. 
 

Nomadelfia 

Afgelopen maandag stond er in de Volkskrant een artikel over de Italiaanse commune 

Nomadelfia in Toscane, Italië. Het artikel verhaalt over mensen die bewust leven in een 

gemeenschap waar geen geld te verdienen valt en waar men voor elkaar zorgt. Er kan geen 

carrière gemaakt worden, iedereen werkt maar niemand krijgt salaris. Er circuleert geen geld 

en er zijn geen winkels. Alle eigendommen delen de driehonderd inwoners met elkaar. Men 

werkt naar noodzaak, doorgaans vijf uren per dag, en niet als een dolle in de 24-uurs-economie. 

Vlees komt van eigen koeien, wijn van de eigen wijngaard. De oorsprong van het dorp 

Nomadelfia (vertaald betekent het “waar de broederschap wet is”),  ligt bij een communistische 
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priester Don Zeno. Hij kon niet begrijpen waarom een ingenieur meer geld zou moeten 

verdienen dan een timmerman, terwijl beiden de maatschappij een dienst verlenen. 

Ik weet het natuurlijk niet, maar wellicht had Don Zeno het verhaal over de talenten dat we 

vandaag lazen goed gelezen en begrepen. Dat verhaal gaat over een rijk man die op reis gaat en 

zijn talenten verdeelt over zijn werknemers. De talent was destijds de munteenheid. Het 

verhaal lijkt op het eerste gezicht te gaan over een hardvochtige rijkaard die van zijn geld alleen 

maar meer wil maken, of láten maken. Hij prijst de – wij zouden zeggen-  risicovolle belegger 

om zijn moed en durf, maar bovenal voor het feit dat de talenten zich hebben vermeerderd. Zo 

ook de gematigde belegger. Maar de luie, op safe spelende belegger krijgt er van langs. Want 

hij heeft zijn talenten niet gebruikt om er meer mee te doen. Het is duidelijk: je talenten niet 

benutten leidt tot niets en heeft geen waarde. Volgens mij gaat het in dit verhaal niet over de 

munteenheid, maar over de aanleg, de gaven die je als mens meekrijgt. Gaven die je kunt 

gebruiken om er voor de gemeenschap te zijn.  
 

Geld en creditcards 

Het talent van ‘geven van jezelf’ zit in ieder van ons. Durven we het ook te tonen? Nemen we 

daar de tijd voor? Luisteren we naar wat we nodig hebben? Zijn we er voor elkaar? 

Zijn we in staat om zo met onze talenten te woekeren dat het groter wordt. Dat we een begin 

kunnen maken met waar het werkelijk over moet gaan; gewoon de hulp die je kunt geven. 

Sint Maarten, de Romein had het begrepen. Hij deelde, tegen de wetten van het leger in, zijn 

jas met een arme sloeber zodat deze de kou kon weerstaan. Het was alles wat Sint Maarten op 

dat moment te delen had. Maar hij deed het en sloot niet de ogen voor de noden van een 

medemens. In deze tijd werkt het anders. Wij kennen, in tegenstelling tot Nomadelfia, geld en 

creditcards. En op zich is daar niets op tegen, mits je van tijd tot tijd de keuze maakt om te geven 

wat je missen kunt. Hetzij in de vorm van geld, hetzij in helpende of troostende handen. De 

schoenendozen-actie van Edukans zijn vandaag ook een kans om te delen. 
 

Overmorgen zullen er weer talloze kinderen door de straten lopen met hun Sint Maarten-

lampions. Ze zingen er liedjes bij: “11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag.” En ik 

hoorde een keer het versje “12 november is de dag, dat de tandarts…” Naar goede gewoonte 

bellen ze aan in de hoop dat de mensen opendoen en ze iets lekkers krijgen.  
 

Ons talentvolle lichtje hoort te schijnen voor anderen. Belangstelling tonen, echte interesse, 

luisteren, doen wat in je vermogen ligt. 

Iedereen heeft in zijn dagelijkse leven veel kansen om iets voor een ander te doen, als je het 

maar wilt zien, als je je lampion er maar op richt. Anderen helpen, je talent gebruiken, je licht 

laten schijnen voor de ander, het is eigenlijk niet zo moeilijk. 
 

In de meeste gevallen door het jaar heen wordt er niet aangebeld maar moet je zelf een antenne 

hebben om op te pikken dat je een ander tot steun moet zijn. Dat vereist een goed oog voor je 

medemens. Dat vereist interesse en aandacht. 
 

Delen is vermenigvuldigen luidt het thema van vandaag. Als we in staat zijn te delen, 

vermenigvuldigen we  geluk, bestaansrecht, voelen we onszelf rijker en nemen we iedereen 

serieus. Een oprechte wereld die zomaar te maken is.  
 

Dus… of je nu deelt of vermenigvuldigt: laten we zorgen dat we kunnen rekenen op elkaar. 
 

Moge het zo zijn. 
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Pianomuziek 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Intenties die werden opgeschreven in ‘het groene boek’, dat voor het begin van de viering bij 

de entree klaar ligt.  
 

Lied: Wie heeft brood genoeg Huub Oosterhuis/Antoine Oomen   

 

Nodiging, breken en delen van brood en wijn 

 

Lied: Liefde heeft geen longen Huub Oosterhuis/Antoine Oomen   
 

Gedachte bij het thema 
 

Onze Vader 
 

Activiteiten en informatie 

 

Lied: Naar Prediker J. van Opbergen/Henri Heuvelmans 

 

Slotwoorden en Zegenbede  

We zijn aan het einde gekomen van deze viering.  

Bedankt voor jullie aanwezigheid. Ook iedereen die achter de schermen (of vóór de schermen) 

werk verrichtten, bedankt. Zonder elkaar kunnen we het immers niet. 
 

Elkaar zien en vervolgens er voor elkaar kunnen zijn, daar draait het om. We hoeven alleen te 

zien wat de ander nodig heeft en te delen.  

Daarom tot slot: 
 

“Het venster en de spiegel “ 

Er was eens een man, die rijk en ongelukkig was. In de hoop vreugde in het leven terug te vinden 

ging hij raad vragen bij een rabbijn. 

De rabbijn ging met hem voor een raam staan en sprak tot hem: ‘Kijk eens door dit venster en 

vertel me wat je ziet.’ 

‘Ik zie mensen op straat die heen en weer lopen.’ 

Toen hield de rabbijn hem een spiegel voor en zei: ‘Kijk eens in deze spiegel en vertel me wat je 

ziet.’ 

‘Ik zie mezelf!’ riep de man uit. 

‘En de anderen, zie je die niet meer?’ vroeg de rabbijn. ‘Denk er dan aan dat het venster en de 

spiegel allebei gemaakt zijn van glas. Alleen is er bij de spiegel achteraan een laagje zilver op 

gezet. Door het zilver zie je alleen nog jezelf, terwijl je door het glas van het venster de anderen 

kunt zien. Dat is ook bij jou gebeurd: toen je nog arm was, zag je de anderen en had je 

medelijden met hen. Nu je bedekt bent met zilver, zie je alleen nog jezelf. Misschien moet je 

het laagje zilver wegkrabben zodat je de anderen weer kunt zien en gelukkig wordt.’ 

 

Laten we zo meteen de wereld ingaan, maar niet voordat we gevraagd hebben 

om Gods onmisbare zegen. 

 


