Jaar B – Hoogfeest van de heilige Willibrord – 7 november 2021
“Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben.” (Hebreeën 13,7)
Inleiding
De heilige Willibrord (658-739) is de apostel der lage landen. Geboren in Engeland, werd hij later
monnik in Ierland. Van daaruit waagde hij met zo’n elf helpers de oversteek naar wat toen Frisia
heette, maar dat zich uitstrekte vanaf de Belgische kust tot in wat nu Oostfriesland heet. De paus
maakte hem in 695 tot ‘apostel der Friezen’. Voortvarend en tactisch ging hij te werk. De boodschap
verwateren deed hij niet, hij haalde regelmatig heidense tempels omver. Willibrord vestigde zich in
Utrecht. Een standbeeld op het Janskerkhof getuigt daar nog van. Maar hij overleed in Echternach
(Luxemburg), waar zijn lichaam nog altijd rust. “Wat wij in hem prijzen, moeten wij in ons eigen
leven waarmaken.” (St. Alcuin van Tours over St. Willibrord)
Eerste lezing: Jesaja 52,7-10
De lezing eindigt met deze woorden: ‘Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God
aanschouwd.’ De grenzen der aarde, dat waren ooit onze lage landen! Daar woonde vreemd volk
met een eigen taal, eigen cultuur, eigen religie. Ze zaten echt niet op buitenlandse bemoeials te
wachten! Hoe eng zouden wij het vinden om wildvreemden op te zoeken met het Evangelie? We
zouden misschien allerlei uitvluchten bedenken om maar binnen de grenzen van onze veilige wereld
te blijven. Waarom hebben Sint Willibrord en zijn helpers ons niet met rust gelaten? Ze hebben de
oversteek gewaagd, hebben de grens opgezocht en overschreden. ‘Want de liefde van Christus
dringt ons’. (2 Korintiërs 5,14)
Gebed: Heilige Willibrord, verkondiger van ons geloof, bid voor ons.
Vraag: Naar wie stuurt de Heer ons als bode van goed nieuws?
Tweede lezing: Hebreeën 13,7-9a en 15-17a
Veel mensen hebben geen historisch besef en willen dat ook niet hebben. We leven nu, dat is alles
wat ertoe doet. Waarom zou je je vermoeien met voorbije tijden? – Om geïnspireerd te worden! Om
dankbaar te worden, want wij staan op de schouders van wie ons voorgingen. Zij laten zien hoe het
leven er ook uit kan zien, als je het aan God wijdt. De heiligen houden ons een spiegel voor. Zij
hebben in hun levensdagen al het mogelijke en onmogelijke voor God gedaan. En nu zijn wij aan de
beurt. Het stokje wordt je in handen gedrukt, lopen! ‘Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord
van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest;
neemt een voorbeeld aan hun geloof’. (7-8)
Gebed: Heilige Willibrord, patroon van de Nederlandse kerkprovincie, bid voor ons.
Vraag: Hoe kan ik op Willibrord gaan lijken?
Evangelie: Marcus 16,15-20
‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’. (15) Jezus richtte
zich tot de elf apostelen. Zij maakten een goed begin, maar niet meer dan dat. In de tijd van St.
Willibrord was Nederland nog niet bereikt (op het zuiden na). Ook na zijn komst bleef de grote
opdracht staan. De hele schepping – wanneer is die eigenlijk bereikt? Steeds nieuwe generaties
staan op. Steeds weer ontdekken we ‘witte vlekken op de kaart’. Onze missie duurt nog voort.
Gebed: Heilige Willibrord, vader van ons geloof, bid voor ons.
Vraag: St. Willibrord evangeliseerde ook graag met relieken. Zeggen relieken u iets?

