
LITANIE VAN DE HEILIGE MARCELLINUS VAN DELFT 
 
 
Gewaardeerde feestgenoten, 
 
Vandaag zullen jullie getuigen zijn van een bijzondere gebeurtenis. Later zullen historici 
10 september 2011 een scharnierpunt in de geschiedenis noemen. Dat heeft natuurlijk álles 
met Marcellus Joannes Maria Leechburch Auwers te maken.  
Laat ik kort zijn: hij verdient nú al het predikaat ‘heilige’. Ik ga dagelijks met hem om, dus 
ik kan het weten. Dat Rome geen oog heeft voor zijn vele voortreffelijkheden, is het 
gevolg van zijn bescheidenheid: Marcel timmert niet aan de weg. Hij blijft met zijn 
kwaliteiten liever achter de coulissen. 
Vanaf vandaag noem ik hem: heilige Marcellinus. Uiteraard wordt zijn geboorteplaats aan 
het kersverse predikaat toegevoegd, dus voortaan spreken wij van: de heilige Marcellinus 
van Delft. Ik voeg nóg iets toe: de daad bij het woord. Ik kroon hem nu met het mooiste dat 
een heilige siert, het aureool. 
(De kroning vindt nu plaats.) 
Marcellinus van Delft komt een drievoudige patronage toe. Ook dat vul ik graag zelf in en 
noem hem vanaf nu: patroon van de persoonlijke ontwikkeling, de echtelijke liefde en, 
vooral, de huishoudvoering. 
Met onmiddellijke ingang wordt aan onze nieuwe heilige een litanie gewijd. Die wijkt iets 
af van de orthodoxe vorm. We leven in 2011 en het ‘rijke Roomse leven’ ligt immers 
voorgoed achter ons.  
De litanie begint met een serie beden die telkens aanknopen bij wat de heilige letterlijk in 
zijn tot nú toe vijftigjarige aardse leven gezegd heeft. 
Feestgenoten, jullie allemaal beschouw ik als vurige vereerders van de heilige Marcellinus 
van Delft. Daarom vraag ik je uit volle borst mee te zingen en te bidden.  
 
 
 
BEDEN 
 
 
Als je de badkamer schoonmaakt, wil je dan ook ‘t pedaalemmertje legen? 
Sta ons toe liever vaten met wijn, zoals in Kana, te legen. 
 
Als je de Volkskrant in mijn werkkamer legt, zou je hem dan helemaal onderop de stapel 
nog te lezen kranten willen leggen? 
Maak ons bereid steeds bij het nederigste te beginnen. 
 
Als je een broek in de was doet, zou het wel fijn zijn als je hem even binnenste buiten 
keert? 
Leer ons liever de vuile was binnen te houden. 
 
Zou je je slipjes in de 60gradenmand willen doen en niet in die van 30? 
Help ons om in ons leven niet steeds door de mand te vallen. 
 
Stoutje, heb jij een hemdje van mij op je eigen stapel gelegd om zo aan extra kleren te 
komen? 
Kom onze kinderlijke onschuld te hulp en schenk ons de kleren van de keizer. 
 
Wil je de wasmand niet helemaal naar achteren schuiven: de klep gaat dan niet open? 
Heilige Marcellinus van Delft, laat ons maar schuiven. 



 
Wil je voortaan de nieuwe pot pindakaas in de opbergla van ons keukenmeubel niet in de 
afdeling voor het gebruik maar in die voor de voorraden zetten? 
Maak ons bereid om vooral voorraden van genade aan te leggen. 
  
Is de staafmixer soms defect, want je gebruikt hem niet? 
Staaf ons in het gebruik van onaangeroerde talenten. 
 
Mag ik misschien een héél klein wensje doen: wil je morgen bij Albèrt even rivella halen? 
Toonbeeld van bescheidenheid en matigheid, voor jou halen we desnoods de hele winkel 
leeg. 
 
En als je cola light inslaat, wil je dan niet de cafeïnevrije nemen? 
Laten wij geen hersens of ruiten maar verstandig inslaan.  
 
Heb je, toen ik even weg was, weer snel wat bijgeschonken, zodat het vandaag al je zesde 
glas is? 
Heilige Marcellinus, laat ons op jou onophoudelijk toosten. 
 
Als je een dood blad uit de sanseveria haalt, wil je dat dan met de snoeischaar doen? 
Laat ons vooral de ongerechtigheden des levens snoeien. 
 
Zou je überhaupt van de planten af willen blijven, want ik alleen heb groene vingers? 
Er aankomen doen we niet meer: we zullen er alleen maar naar kijken. 
 
Als de zon schijnt, wil je dan de jaloezieën naar beneden doen? 
Sterk ons in het beteugelen van onze jaloezieën. 
 
Je ziet toch, dat het verpakkingmateriaal van Roodenrijs wat viesjes is, dus wil je dat niet 
in de papierbak doen? 
Laat ons scheiden totdat de dood ons scheidt. 
 
Je gaat toch wel in een levendig gekleurd overhemd naar de verjaardag van Sandra? 
Maak van ons, grijze muizen, kleurige schepsels. 
 
Als je iets op de verjaardagskaart voor Paul schrijft, wil je er dan meer op zetten dan alleen 
maar ‘proficiat’. 
Heilige Marcellinus, communicator bij uitstek, help ons persoonlijker te communiceren. 
 
Een héél klein lief wensje heb ik nog voor morgen: zou je dan je vette vingers van de 
glazen tafel willen verwijderen? 
Wij zullen voortaan niet lullen maar poetsen. 
 
Geliefde, als je een grote vieze bah op de wc gedaan hebt, wil je dan na afloop de borstel 
gebruiken? 
Wij zullen voortaan bi ba borstelen. 
 
Mag ik misschien nog een héél klein moppertje doen tegen mijn poesje: je hebt de trommel 
van de wasmachine te snel gesloten, waardoor de zaak kan gaan schimmelen. 
Help ons onze ogen te openen voor de nood van alle arme trommels. 
 
Ben ik nog steeds een onmogelijk serpent? 
Gelukkig kunnen we je tot de argeloze duiven rekenen. 



ACHT ZALIGSPREKINGEN EN AANROEPINGEN 
(Wat nu volgt wordt niet gezongen maar wel VURIG gebeden.) 
 
Wonderbaarlijke manager van een feilloos geheugen, 
ontruk ons aan de dood der vergetelheid. 
 
Voortreffelijke vereenvoudiger van al wat complex is, 
help ons het schijnbaar ingewikkelde te versimpelen. 
 
Leidsman door velden van ingewikkelde archivalia, 
wijs ons de weg door het doolhof des levens. 
 
Volmaakte raadpleger van kaarten en plattegronden, 
sterk ons in het lezen van de kaart van ons eigen leven. 
 
Begenadigde minnaar van muziek, kunst en cultuur, 
leer ons niet alleen Maria maar ook het schone te minnen. 
 
Rots van rust en man van standvastigheid, 
sta ons bij in perioden van chaos en radeloosheid. 
 
Bron van nederigheid en ootmoed, 
leer ons te buigen als het hoofd omlaag moet. 
 
Mateloos bedrevene in matigheid, 
help ons onze laagste lusten te blussen. 
 
 
 
SLOTGEBED 
 
Machtige, onwankelbare en vastberaden Gids, sla op ons neer Uw deemoedige ogen, wees 
ons tot kompas in ons chaotische leven. Werp ver van ons de wellust, die slechts tot 
verderf leidt, leer ons blijmoedig het lot te aanvaarden, laat ons bovenal inzien dat het half 
lege glas steeds halfvol is, dat elke tegenslag een kans is en doe ons nú reeds één trede 
hoger stijgen op de ladder naar het eeuwigdurend geluk. 
AMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


