Het Sinterklaasfeest
Zowaar de Sint Maartenliederen in de gangen van de school nog naklinken, heeft
Sint Nicolaas zijn intrede in het land al ruimschoots gedaan. Al honderden jaren
heeft zijn feest een bijzondere plek in de harten van de meeste Nederlanders en
wint het feest aan populariteit.
Buiten is het licht afgenomen en Sint Maarten hielp ons het innerlijke licht te
ontsteken. Uit de aarde holden we knollen uit en staken daar ons licht in aan, dat
is nu binnen en daar mag het krachtig stralen. Daarmee kunnen we lichtend de
donkere dagen tegemoet richting het Kerstfeest, waar het licht opnieuw een
belangrijke plaats inneemt. Sint Nicolaas brengt ons in deze periode de kracht
van de vreugde en inspireert ons om het juiste pad te blijven volgen, te zijn wie
we willen zijn; voor onszelf en de ander. Sint Nicolaas kent de waarheid en
schrijft deze in zijn grote boek. Zo kijken we gewetensvol naar waar we staan en
hoe we het doen. En hoewel het ‘stout zijn’ al lange tijd niet meer met de roe
bestraft wordt, werkt het belonend toespreken van het goed zijn krachtig in ons
door.
Sinterklaas die uit de hemel komt (rijdend met zijn paard over de daken) en die
met zijn aardse pieten de hemel met de aarde verbindt, helpt ons bij het zien van
wat we te ontwikkelen hebben en heeft daarbij het beste met ieder voor. In de
nacht komt hij over de daken door de schoorsteen, die vanouds de verbinding
tussen hemel en aarde symboliseert. Onder de hemel (onder de schoorsteen)
vinden we ’s ochtends de herinnering die vanuit de nacht, vanuit de hemel,
vanuit die schoorsteen, realiteit is geworden (de cadeautjes). Een cadeautje ‘uit
de hemel’ of een persoonlijk woord uit zijn grote boek schenkt zijn erkenning en
herinnert ons aan het goed zijn. Daarmee wordt het goed doen gezien en beloond
vanuit de hemel. Het toekennen van erkenning aan het goede en persoonlijke
ontwikkeling is van alle tijden, voor elk mens en ieder kind. Daarom kunnen we
zeggen: Sinterklaas bestaat. En kunnen we onze oudere kinderen vertellen:
Sinterklaas leeft voort.
We oefenen het geven en ontvangen zoals Sinterklaas het ons voordoet en met
rijke verhalen nodigen we de kinderen uit tot het vormen van een eigen beeld bij
de kwaliteiten van het feest. Zodoende is het betekenisvol, omdat ieder mens en
elk kind daarin kan horen wat het te horen heeft.
Wij wensen u en de kinderen een bijzonder Sinterklaasfeest.
Hartelijke groeten,
Het team

