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Gedeelde vreugd is dubbele vreugd 

Welkom en inleiding

Welkom grote en kleine mensen op deze zondagmorgen in november. 
We vieren het feest van St. Maarten patroon van Utrecht. 
Het is dat feest van lampionnen en lichtjes in het donker. 
En vooral het feest van: delen met elkaar,
We weten best dat er groot en klein verdriet is in onze wereld, 
we weten van mensen die moeten vluchten door de regen en de winterkou, we weten van 
aanslagen en oorlog, maar toch gaan we vanmorgen hier vieren en vertellen over 
St. Maarten en over delen en over licht. Ik hoop dat we zullen vinden wat we zoeken en even 
aangeraakt worden door dat oude verhaal. En eigenlijk is het een nieuw verhaal, want het 
gebeurt hier en nu, in mensen, in ons !

Inleiding op de lezingen

We gaan een verhaal horen over wat er kan gebeuren als er gedeeld wordt. 
Sint Maarten deelde zijn soldatenmantel met een dakloze en die heeft het gebaar begrepen 
en doorgezet. Hij heeft zijn deel opnieuw gedeeld en gedeeld en mensen gelukkig gemaakt. 
Het evangelie laat ons een naamloze vrouw zien – een weduwe die weet wat menselijkheid is,
die deelt van het weinige dat ze heeft en daardoor het onmogelijke mogelijk maakt.

Overweging

Het vervolgverhaal van St. Maarten geeft twee pitten: licht en liefde van gewone 
mensenkinderen. Liefde hangt niet in de lucht, liefde bestaat tussen mensen en dankzij mensen. 
En mensen leven niet in het luchtledige alleen op de wereld. 
Mensen raken soms de richting kwijt, aarzelen en stuntelen, vergissen zich, maken brokken en 
fouten en beginnen weer opnieuw. En zijn altijd op zoek!
En het verhaal van St. Maarten wil misschien wel zeggen: mensen, blijf niet hangen in het 
donker, want dan lijkt het erop, 
- dat ruzie nooit meer goed kan komen,
- dat verdriet niet geheeld wordt,
- dat oorlog en geweld altijd zullen blijven.
Maar het verhaal dat we daarnet hoorden, vertelt wat ànders: 
in ons leven gaat het om delen in liefde en zoveel mogelijk licht 

Het korte evangelieverhaal gaat over een weduwe, naamloos, arm en onbelangrijk in die tijd, 
een randfiguur in de samenleving.
Maar het is wèl een vrouw, die weet wat menselijkheid is, die deelt van haar schamele bezit en 
daardoor in de wereld het onmogelijke mogelijk maakt.



En dan komt Jezus van Nazareth bij de tempel weer met zo’n zo'n lastig toespraakje over 
uiterlijke vroomheid en geven van wat je hebt. En onder zijn woorden ligt een gevaar dat het 
geloof altijd en overal bedreigt: de ontaarding van de godsdienst.
Geloof en godsdienst. Het is er wonderlijk mee gesteld.
Ze kunnen het beste in mensen wakker roepen en het slechtste: 
schoonheid èn ellende.
Uit geloof en godsdienst zijn de edelste daden voortgekomen, de mooiste poëzie 
en muziek, kathedralen en cultuur. Maar uit naam van geloof en godsdienst werden 
en worden ook  de heftigste oorlogen gevoerd.
Geloof kan verzoening brengen tussen mensen, maar het kan hen ook uiterst pijnlijk 
en blijvend van elkaar vervreemden. 
Godsdienst kan een bevrijdend spel zijn voor Gods aangezicht, ademen en op adem komen. 
Maar het kan evengoed alle vrijheid van denken, alle creativiteit, alle verbeeldingskracht doden.
Er is geloof dat zich van de wereld afkeert, en er is geloof, dat zich onvermoeibaar voor diezelfde 
wereld inzet. 
Er is geloof dat menselijk denken uitschakelt. 
En er is ook geloof, dat vragen stelt en tegelijk weet, dat het laatste antwoord nooit gegeven kan 
worden, omdat wij over geheimen spreken en omdat de Eeuwige boven het dak van ons denken
woont. 

En Jezus koppelt het probleem geloof en godsdienst aan de vrouw, die twee muntstukjes in de 
collectebus gooit. Als ze bij zichzelf had gedacht: 
"Een voor God en een voor mij, eerlijk zullen we alles delen!" was ze nog geweldig gul geweest. 
Maar ze geeft alles, haar hele bezit, alles wat ze nodig heeft om te leven.
Als we dit verhaal niet als een historische ontmoeting op het tempelplein willen lezen, maar als 
een gelijkenis - dan mogen we stellen, dat Jezus van Nazareth in het portret van deze vrouw de 
ware rijkdom heeft herkend, dat Hij er tot op het laatst trouw aan is gebleven en ons, mensen 
van 2017, uitnodigt om ware rijkdom - om echtheid in geloof en godsdienst - te herkennen, te 
koesteren en te bewaren, tegen alles in!
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