
Sint Maarten, 
u was eerst een soldaat van de keizer 
maar u werd een dienaar van Jezus. 
Daarom deelde u alles met de armen. 
Zo ging u zelf meer op Jezus lijken 

en werd u een heilige bisschop. 
Dat lijkt mij wel moeilijk maar ook mooi. 

Wilt u mij helpen ook meer te leven
zoals Jezus?

Amen.
 

Hoe zou het met de bedelaar zijn gegaan? Dat weten we
niet, maar laatst hoorden we een mooi verhaal.. 

Dat gaat zo: 

Het is midden in de winter. Het is een heel

koude winter. Op een dag moet Maarten naar

de stad Amiens. Martinus is soldaat in het

Romeinse leger. Nog niet zo lang geleden

heeft hij over Jezus gehoord en over zijn

liefde. Hij wil graag net zo doen als Jezus:

Jezus is zijn voorbeeld. Onderweg komt hij

veel arme mensen tegen die het vreselijk koud

hebben. Alle kleren die hij kan missen, geeft

hij weg. Dan komt hij bij de stadspoort van de

stad Amiens. Hij heeft alleen nog maar zijn

soldatenmantel en zijn wapens. In de poort zit

een bedelaar. Hij heeft geen schoenen, geen

jas en geen sokken aan. Hij heeft het erg

koud. Maarten denkt even na. Hij zou zijn

mantel wel willen geven. Dat kan hij alleen

niet doen, omdat soldaten zonder mantel de

stadspoort niet in mogen. De mantel hoort bij

hun uniform. Dan krijgt Maarten een goed

idee. “Ik geef hem de helft van mijn mantel.

Dan kan ik de andere helft omgeslagen

houden!” Hij doet zijn mantel af, trekt zijn

zwaard en snijdt de mantel in twee stukken.

Eén stuk geeft hij aan de arme man. En één

stuk slaat hij zelf om zijn schouders. De arme

man is erg blij. 's Nachts heeft Maarten een

droom. Hij ziet Jezus vóór zich staan. Jezus

zegt tegen Maarten: 'Bekijk me eens goed.'

Dan ziet Maarten, dat Christus het stuk mantel

draagt dat hij aan de bedelaar heeft

gegeven. En hij hoort Jezus zeggen: Maarten

heeft nog maar pas van mij gehoord; maar

toen ik naakt was, heeft hij Mij meteen

gekleed.' 
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Sint Maarten is een heilige, dat betekent

dat hij net zo probeerde te leven als Jezus.

Nu is hij bij God in de hemel. Hij leefde een

paar honderd jaar na Christus. Hij is

overleden in het jaar 397. Hij was bisschop

van de stad Tours in Frankrijk. Nog altijd

vieren we het feest van Sint Maarten. Elk

jaar, op 11 november, gaan kinderen met

een lampion en een vrolijk liedje bij de

mensen langs. Sint-Maarten is ook de

patroon van de stad Utrecht. Je kan hem

op afbeeldingen herkennen aan zijn

harnas, gedeelde mantel en zwanen.
zi

Het verhaal van Sint Maarten

Jezus zegt “Ik was naakt en jullie hebben Mij

gekleed” en "Alles wat je voor één van deze

minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je

voor Mij gedaan.” (Mattheus 25,31-46)

Dit betekent dat als je iemand kleding geeft

die het koud heeft, je tegelijk ook Jezus helpt.

Of als je op bezoek gaat bij iemand die ziek is,

je ook naar Jezus gaat. Je ziet dit ook terug in

de droom van Sint Maarten. Hoe kan dat?

Als de mensen lijden, lijdt God ook. Als mensen

verdriet hebben, heeft God dat ook. En… als wij

iets goeds doen voor mensen, voelt God dat

ook. Daarom zegt Jezus: "Alles wat je voor een

ander doet, dat doe je ook voor Mij.” Zo dicht

is Jezus bij ons. Wij zijn Gods kinderen. Alle

mensen zijn Gods kinderen. Alles wat we doen

voor een ander, doen we voor Gods kind en

doen we ook voor God zelf.

Alles wat je voor een ander doet

dat doe je ook voor Mij

Maak een lampion!

https://rkkids.nl/heiligen/


