Matt Talbot in Granby Lane, Terry Nelson 2019
(www.abbey-roads.blogspot.com)

Matt Talbot
van alcoholist tot heilig man
Nu we als leden van de OFS niet fysiek bij elkaar kunnen komen, worden andere manieren
ingezet om contact met elkaar te houden. We bellen en mailen wat vaker, of we
ontmoeten elkaar online. Daarnaast hebben we misschien de tijd om wat meer te lezen.
Het landelijk bestuur van de OFS biedt de komende weken een minicursus aan over Matt
Talbot ofs. Iedere week wordt een hoofdstuk gemaild aan de plaatselijke
broederschappen, met het verzoek dit onder de leden te verspreiden. Ook worden de
teksten op onze website geplaatst.
We hopen dat het verhaal over dit bijzondere lid van onze Orde jullie zal inspireren!
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Introductie

Matt Talbot, geboren in 1856 en overleden in 1925, had in het Ierse Dublin een
onopvallend leven geleid. En toch, toen een half jaar na zijn dood een korte
levensbeschrijving werd uitgegeven, werd het boekje direct een grote hit. Er volgde een
uitgebreidere biografie, en binnen enkele jaren kreeg Matt bekendheid in binnen- en
buitenland.
Wie was deze Matt Talbot? In de eerste plaats een gewone arbeider, een ongeschoolde
harde werker. Maar hij was ook een kroegtijger, een alcoholist die pas na vele jaren de
drank kon laten staan. En iemand die met vallen en opstaan de weg naar God heeft
gevonden, een lid van onze Orde van Franciscaanse Seculieren. Een man dus met vele
facetten.
Ik denk dat iedere mens zijn eigen demonen heeft om tegen te vechten. Voor Matt was het
de alcohol. Ik denk dat de manier waarop hij heeft afgerekend met zijn verslaving ook
anderen kan bemoedigen en inspireren op hun eigen levensweg. Het lezen van zijn
biografie, het met elkaar in gesprek gaan over onze eigen verslavingen en angsten maar
vooral ook over ons vertrouwen in een God die sterker is dan dit alles, kan ons dichter bij
onszelf, dichter bij elkaar en dichter bij God brengen.
Bij het schrijven van dit verhaal over Matt stond mij steeds een dierbare vriend voor ogen.
Een goed mens, een gelovig mens ook, maar uiteindelijk gestorven aan de gevolgen van
alcoholmisbruik. Ik hoop dat het voorbeeld van Matt Talbot anderen dit lot zal besparen,
en dat hij ons zal bemoedigen op onze eigen weg.

Mariette Fleur ofs
Het officiële gebed voor de zaligverklaring van Matt Talbot:
Heer, in uw dienaar Matt Talbot
heeft u ons een bijzonder voorbeeld gegeven
van triomf over verslaving,
van toewijding aan plicht,
en van levenslange eerbied voor het Meest Heilig Sacrament.
Moge zijn leven van gebed en boetedoening
ons de moed geven ons eigen kruis op ons te nemen
en te volgen in de voetstappen van onze Heer en Verlosser, Jezus Christus.
Vader,
Als het uw wil is dat uw geliefde dienaar wordt verheerlijkt in uw kerk,
laat dan zien welke macht hij bij U heeft door uw hemelse gunsten.
Wij vragen u dit door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

