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Het begin van de grote adventstijd 

 

SINT MAARTEN 
 
Midden tussen het Michaëlsfeest en het kerstfeest vieren we het Sint 

Maartensfeest. Het eerste lichtfeest. 
Sint Maarten, hij toont ons het beeld van de goedheid en offerbereidheid 

die zich in de mens kan manifesteren. Sint Maarten toont ons ook dat de 
oogst, het licht en de warmte verledentijd zijn. Ons innerlijke licht moet 

gaan schijnen. 
De natuur toont zich vaak ruw. Ooit moest de oogst op 11 november 

binnen zijn en als dat klaar was hing de boer een knol aan de staldeur. Zo 
kon iedereen zien dat de oogst binnen was. Het einde van het 

productiejaar. 
  

Sint Maarten, Martinus bisschop 
van Tours; 

Martinus werd geboren in 316/317 

in Hongarije. 
Met 15 jaar moest hij dienen in 

het Romeinse leger. Zijn vader 
was een voornaam man in het 

leger van Italië. Hij wilde dat zijn 
zoon in zijn voetsporen zou 

treden. 
Martinus wordt officier in het 

leger. Zo kwam hij op zijn 18e  
met zijn legeronderdeel bij de 

stad Amiens. Het was koud, bijna 
donker, de poorten zouden weldra 

sluiten. Hij moest zich haasten om 
op tijd binnen de muren van de 

stad te zijn. Toen hij door de 

poort wilde rijden bleef zijn paard 
staan. En op dat moment merkt 

Marinus een bedelaar op. Martinus 
had hem niets te geven, geen 

brood of aalmoes, hij schenkt een 
deel van zijn mantel aan de 

bedelaar. Die nacht verschijnt in 
een droom Christus aan hem met het weggeschonken deel van de mantel.  

Martinus besluit de keizer aan te bieden om zonder wapens, met de 
crucifix in zijn hand de vijand tegemoet te treden. Op voorhand  

onderwerpt de vijand zich aan hem. Ooit  op weg naar zijn ouders in de 
Alpen wordt hij overvallen en geketend door een stel rovers, hij weet hen 

te bekeren en op het goede pad te brengen.  Martinus  krijgt voorname, 
hoge banen aangeboden maar koos er voor om een sober, karig leven te 
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lijden. Er zijn tal van verhalen over hem geschreven. Vele wonderen zou 

Martinus verricht hebben; water en wind kon hij bedwingen en zelfs het 
vuur tegenhouden. Hij werd bisschop van Tours. 

Hij sterft op 11 november 397 en op dat moment bloeiden de bloemen en 

heesters alsof het lente was. Het was  11 november…  
 

We kennen Martinus als Sint Maarten en wij vieren op 11 november ons  
Sint Maartensfeest. 

In vroeger tijden begon in deze tijd de veertigdaagse voorbereiding op het 
kerstfeest (later teruggebracht naar de adventstijd van de vier zondagen 

voorafgaand aan het kerstfeest). 
 

Sint Maarten gaf op zijn weg in het schemerlicht de helft van zijn mantel 
aan een arm mens. Hij heeft die bedelaar gezien en schonk. Kleding werd 

in die tijd eindeloos versteld en de soldaten moesten hun uitrusting zelf 
van hun soldij betalen inclusief het paard. De Mantel was een erg kostbaar 

bezit waar je een leven lang mee kon doen.  Het was een mantel maar 
ook een deken,  bescherming voor het paard, status symbool en dat wat 

een schuilplaats biedt. 

 
Het delen van de mantel. Dit feest gaat over delen. 

Sint Maarten was een verstandig man. Hij hield een deel van de mantel 
zelf. Delen is jezelf gelijk maken aan de ander. Delen kan eindeloos.  

Als bedelaar krijg je een halve mantel die van buitenaf naar je toe komt, 
de andere helft zal je door je innerlijke activiteiten en kracht moeten laten 

ontstaan. Deze mantel is niet af. Je hebt zelf wat te doen. 
Maar ook, de ander kan jou niet helemaal omhullen, je zult er zelf ook aan 

bij moeten dragen. Roofbouw plegen door jezelf helemaal weg te 
schenken maakt je uiteindelijk zelf tot een bedelaar. En omhulling 

schenken mag niet verstikkend zijn maar moet de ander in zijn waarde 
laten,  hem de innerlijke kracht geven om uiteindelijk zelf het heft in eigen 

handen te kunnen nemen. 
 

Durven wij te schenken, en dan alleen dat deel wat vrij is om te 

schenken? Zonder iets terug te ontvangen of het koud te krijgen en 
zonder oordeel? 

En dan de bedelaar, zien wij de noden van de ander? Kunnen  wij zelf een 
bedelaar zijn? Kunnen wij vragen, ontvangen. Kunnen wij onze lichtjes 

brandende houden in de ruwheid van de tijd. De uitgeholde knollen met 
hun lichtjes in het midden als beeld voor het steeds sterker wordende 

innerlijk licht wat met Advent kan gaan staan. 
Sint Maarten leidt ons met zijn mantel van Michael naar Maria en het 

grote licht. 

 

 
 



5 
Sint Maarten 2019 

Op maandagavond 11 november  

vieren wij 

ons Sint Maartensfeest 
 

Neem je lantaarntje mee! Zou het niet ontzettend mooi zijn als 
we het grasveld bij het terras van het Pinksterhuis, versierde 
potjes/lantaarntjes die jullie vooraf in de huizen maken kunnen 
verlichten?  

                          

 

19:30 uur luisteren we naar het verhaal van Sint Maarten. 

 
 
 
 
Aansluitend drinken we samen chocolademelk in de Foyer en 
buiten op het terras. 
 
 
 

21:00 uur sluiten we samen af. 
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Recept 

 
Kruidige herfstschotel 

Ingrediënten: 
 2 eetlepels olie 

 500 gram tamme kastanjes 
 1½ kopje bruine rijst 

 1 gesnipperde ui 

 2 geklopte eieren 
 Marjolein naar smaak 

 1 theelepel sesamzaad  
 1 kop broodkruim 

 ½ kop gehakte noten 
 ½ kop poeder kaas 

 
 

Bereiding: 
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. 

De kastanjes in een aparte pan bereiden met water en zout (30 min. 
koken). 

De ui fruiten in de olie, de kruiden door de eieren kloppen. 
De hete kastanjes pellen. 

De rest van de ingrediënten bij elkaar doen en eieren, kastanjes en ui 

toevoegen. 
Het mengsel in een ingevette vuurvaste schaal doen en bestrooien met 

broodkruim en kaaspoeder. 
De schotel 3 kwartier in een warme oven laten nagaren. 

Je zou het kunnen opdienen met een mooie herfstsalade. 
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Lantaarntje maken  

 

 Winterwortel, suikerbiet, rode biet, voederbiet evt. een uitgeholde 
pompoen. 

 Een conservenblik met water vullen en laten bevriezen, met een 
spijker een figuur van gaatjes in het blik slaan. 

 Een lantaarn van papier of karton met uitgeknipte figuurtjes waar 

zijdevloeipapier achter wordt geplakt (maak ook eens een slinger 
van kleine lantarentjes voor het raam). 

 Een lantaarntje van hout met gefiguurzaagde tafereeltjes en beplakt 
met zijdevloeipapier. 

 Een jampot beplakken met stukjes zijdevloeipapier. 
 Een jampotje beplakken met dun uitgewreven gekleurde bijenwas. 

 Een lijnolielampje: maak een tekening met waskrijt op stevig papier 
(of leg er herfstbladeren onder en wrijf met waskrijt over het papier, 

een afdruk van het blad komt in kleur op het papier), bestrijk de 
onderkant met lijnolie (slaolie voldoet ook) en het lantaarntje wordt 

transparant doorschijnend. Maak er met nietjes een koker van en 
zet deze over een waxinelichtje. 

 

Lantaarntje van een jampotje 

Neem een leeg jampotje. scheur van warme kleuren zijdevloei of 
vliegerpapier stukjes  om deze  op de buitenkant te plakken, zodat het overal 

het glas bedekt. 

Plaats er een waxinelichtje in.  

uit het boekje Sint Maarten 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

https://www.zonnejaar.nl/?pg=zoek&b=2
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Verder lezen 

Jaarfeesten                                                                                         
(achtergronden en betekenis in onze tijd)   Fred Tak 

Jaarfeesten                                              Rudolf Steiner 
Sint Maarten                A.C. Voogt       

             
Het leven van de heilige Martinus             Sulpicius Severus      

Sint Maarten in de kruisgang                      A. van Hulzen                         
De kleine prins                                         Antoine de Saint-Exupéry 

Schipper mag ik overvaren                        Juul van der Stok 
  

Sprookjes van Grimm:  

De grafheuvel                      
De sterrendaalders 

Wassilisa de schone     
 

Verhalen:  
Drie bruiloftgave                                      I. Verschuren 

Martinus van Tours              J. Qaudflieg/ R. Fuhrman 
De gelukkige Prins                                   Oscar Wilde                            

       
De verhalen van Tolstoi 

 
Praktisch: 

Lampions om zelf te knutselen            Sabine Kuno    
Feestelijke lantaarns en lampions            Kl. Laufenberg      

Papieren lantaarns en lampions                Cl. Hofner  
Transparanten doorlicht                            J. vd Stok en M. Slangen 

 
Kijk ook eens op de internetsites van het Zonnejaar en Antrovista 

   

Sint Maarten, hij toont ons het beeld van de goedheid, delen en 

offerbereidheid. Zien en schenken wat de ander nodig heeft.  Een feest 
wat ons kan helpen dankbaar te zijn voor wat de natuur ons schonk en 

ons laat zien dat we het even zelf moeten gaan doen, samen delen, 

onszelf en elkaar warm houden, ons lichtje brandende houden in gure 
donkere dagen.  

De grote kersttijd is begonnen, vol verwachting, op weg naar het grote 
lichtfeest wat Kerstmis heet. 
 

 

Wij wensen ieder een verwarmende 

Sint Maartensavond 

 
                                                                    Namens de jaarfeestengroep, Tanca Boot 


