Zondagmorgen 8 november 2020
Goede morgen allemaal, wat gaat de
tijd vlug hè?
Vorige week was het Allerheiligen en
de dag erna herdachten wij onze
dierbare overledenen. De dagen zijn nu
wisselend; de ene dag is het mooi
herfstweer en de andere dag moeten
we weer wennen aan kou, regen en
wind. Het mooie van de herfst is
echter wel dat de meesten van ons het
thuis extra gezellig maken. We zetten
de verwarming een graadje hoger, schemerlampjes aan en soms steken we wat kaarsjes
aan. In deze tijd wordt ook Sint Maarten gevierd. Er zijn dan zelfs mensen die een kaarsje
aansteken in een pompoen!
Deze heilige St. Maarten, ook wel Sint Martinus genoemd, is in 316 in Hongarije geboren en
alom bekend van het verhaal dat hij op een koude dag zijn rode soldatenmantel deelde met
een arme naakte bedelaar. Op 11 november wordt deze daad van barmhartigheid
herdacht. Het is een feest met een lange traditie want al in de middeleeuwen werd het
feest door alle lagen van de bevolking gevierd. Na de oogsttijd waarin er hard gewerkt was,
werden er grote vuren aangestoken en werd de opbrengst met elkaar gedeeld.
In deze tijd is St. Maarten voornamelijk een feest voor de kinderen die al zingend langs de
deuren gaan om dan beloond te worden met wat lekkers. Maar wist je dat het feest in
Utrecht ook door volwassenen wordt gevierd met een lichtjesparade door de stad? Sint
Maarten is namelijk de beschermheilige van deze stad. Toen de Franken onze lage landen
veroverden en het Christendom meebrachten, bouwden zij een kerkje op het huidige
Domplein (het voormalige Romeinse Castellum) en wijdden ze dat aan Sint Maarten. Het
stadswapen verwijst letterlijk naar Sint Maarten die zijn rode mantel deelde met een
bedelaar. Het rood is van de mantel en het wit van zijn onderkleed.
Helaas kan dit jaar het feest, zoals het alle jaren gevierd wordt, niet doorgaan, maar ik denk
dat er vast manieren worden bedacht om het niet zomaar voorbij te laten gaan. En laten wij
dat ook doen! Sint Maarten eren door zijn voorbeeld te volgen, ons hart te laten spreken en
te delen van onze overvloed met hen die het minder hebben dan wij.
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