
Homilie Hoogfeest St. Willibrord – 7 november 2017 – St. Willibrordsabdij Doetinchem 

 

Op de televisie zijn de programma’s ‘Spoorloos’ en ‘Verborgen Verleden’ te zien. 

‘Spoorloos’ volgt vaak mensen die als kind geadopteerd zijn en die na jaren op zoek gaan 

naar hun naar biologische ouder(s) en andere verwanten.  

In ‘Verborgen Verleden’ gaan bekende Nederlanders hun stamboom na en komen tot  

verrassende ontdekkingen. Dat geldt voor hen en voor velen die hun stamboom nagaan. 

Het ontroert vaak om de namen te lezen van je voorouders, waar zij leefden, wat zij deden. 

En … altijd ‘leuk’ als je een beroemde voorouder hebt waar je maar wat fier op kunt zijn!  

Altijd al gedacht! … 

Waar kom je vandaan, waar liggen je roots? Het is een vraag naar wie ben je (eigenlijk), 

wie of wat bepaald jouw identiteit?  

 

Vandaag vieren wij het hoogfeest van ons aller ‘geestelijke (voor)ouder’: Sint Willibrord. 

Wij vereren hem als onze geestelijke vader. Dat geldt speciaal voor u, monniken van de Sint  

Willibrordsabdij. Dat geldt speciaal ook voor ons Aartsbisdom Utrecht, van wie hij ook de  

patroonheilige is. 

 

Hoe diep dat kan raken, hoe dankbaar je dat kan stemmen, dat mocht ik enkele weken  

geleden ervaren toen een groep van ca. 30 priesters van ons bisdom met elkaar - en met  

de twee diakens die komende zaterdag in Utrecht tot priester worden gewijd en die nu hier 

hun retraite houden: Ronald den Hartog en Mauricio Meneses Santiago - op pelgrimage  

waren gegaan naar het graf van Willibrord in Echternach en daar boven het graf met elkaar  

de Eucharistie mochten vieren, daarna met elkaar zingend in processie afdaalden naar de  

crypte, vervolgens één voor één nog dieper afdaalden naar de ‘Willibrordbron’, 

om ons hand in het water te steken en met dat water een kruisteken te maken, 

 

ter herinnering aan ons Doopsel en vervolgens ons te scharen rond het graf van Willibrord, 

om met elkaar het Credo te zingen, het geloof dat hij ons heeft verkondigd. 



Het deed ons allen als priesters - verbonden met de opvolger van Willibrord -  

zeer goed, dankbaar dat we met elkaar mogen delen in de zending die de Heer ons  

heeft gegeven en waarin Willibrord ons is voorgegaan. 

 

Zojuist hoorden wij in de Tweede Lezing de aansporing uit de Hebreeënbrief:  

“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” 

Waarom? Om een voorbeeld te nemen aan hun geloof.  

 

En dat voorbeeld helpt ons om het licht van het geloof in ons te bewaren,  

telkens opnieuw te laten verlichten door de Heilige Geest die Willibrord bezield had. 

Het is mijn eigen ervaring: lezen/horen over Willibrord en het bidden op zijn voorspraak, 

het sterkt, het verrijkt omdat we daardoor des te meer kunnen zien 

hoe de Heilige Geest telkens weer mensen roept en nieuwe wegen wijst, 

in elke tijd en omstandigheid. 

 

“Gedenkt uw leiders … Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest.” 

Willibrord werd in 657 of 658 geboren in Noord-Engeland. Al jong, ongeveer zes jaar oud,  

werd hij door zijn ouders naar het klooster van Ripon gebracht om er oblaat te worden.  

Prof. A. Weiler zegt over dat klooster: “Het was een Angelsaksisch klooster van Romeinse en  

Benedictijnse oriëntatie, waarin echter nog veel van de Ierse geest leefde.” (in ‘Willibrords  

missie’, 1989, pag. 83) Willibrord is dus niet strikt Benedictijns opgevoed, maar is er wel sterk  

door beïnvloed. God zij gedankt daarvoor, voeg ik er hier in dit illustere Benedictijnse  

gezelschap aan toe! … 

 

 

 

 

Toen Willibrord ca. 20 jaar was verlangde hij naar een nog ascetischer bestaan  

en ging naar Rathmelsigi in Ierland.  Door die ‘Ierse’ geest kwam uiteindelijk het verlangen  



om de stabilitas loci achter zich te laten en als ‘peregrinus’, als vreemdeling te gaan  

rondzwerven in den  vreemde omwille van Christus. Bij die Ierse monniken stond het  

Oude Testament hoog in aanzien en zij lieten zich graag inspireren door de Joodse Exodus; 

om in den vreemde God te gaan vinden, zoals de Joden in de Sinaï-woestijn (zie: Dr. P. van  

Moorsel in ‘Over Willibrord gesproken’, 1989, pag. 21-22).  Hierdoor bezield wilde Willibrord en zijn  

gezellen gaan missioneren onder de heidense  Friezen, met alle onzekerheid en ontberingen  

van dien.  

 

In 690 kwamen Willibrord naar het continent met elf andere monniken, 

tezamen het getal van de twaalf apostelen verbeeldend. 

Zij werden gedreven door de zendingsopdracht van onze verrezen Heer 

tot de apostelen die wij in het Evangelie zojuist hoorde:  

“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de  

Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” 

 

Omdat te kunnen doen had Willibrord de toestemming en bescherming nodig 

van de Frankische machthebber. Die verzocht hij. Maar ook - wat hij niet had  

hoeven doen - hij ging spoedig door naar Rome om de toestemming en zegen 

te vragen van paus Sergius I. Hij verbond daarmee de Kerk in onze streken 

met de autoriteit van de opvolger van de apostel Petrus. Prof. E. Honée  zegt  

daarover: “Hij was wellicht de eerste bezoeker die in deze hoedanigheid zijn  

opwachting maakte bij de paus.”  (in ‘Willibrord, asceet en geloofsverkondiger’, 1995, pag.  

37). Andere missionarissen vóór hem hebben dan namelijk niet gedaan.  

 

 

 

Willibrord kwam dus niet allereerst als pelgrim naar Rome, maar als  

missionaris, die ook  nog eens relieken kwam ophalen voor kerken die hij alhier 

wilde gaan bouwen.  

 



Nog geen vijf jaar later is hij opnieuw in Rome, op instigatie van de Frankische  

hofmeier Peppijn.  Paus Sergius I wijdde hem op 21 november in de Sint Pieter 

tot aartsbisschop van de Friezen. Hij ontving van hem het pallium; dat versiersel 

van lamswol voor over het kazuifel drukte uit dat Willibrord niet onder het gezag 

van een wereldlijk heerser zijn aartsbisschoppelijk ambt uitoefende, maar onder 

dat van de opvolger van Petrus. 

 

Op huidige Domplein bouwde Willibrord zijn bisschopskerk, de Sint Salvator.  

Door zijn bisschopskerk naar Christus de Verlosser te vernoemen verwees hij zowel  

naar Rome - alwaar de kerk van de paus dezelfde naam droeg - alsook naar zijn 

thuisland want de bisschopskerk van Canterbury, hoofdzetel van de Kerk in  

Engeland, droeg ook deze naam. 

 

Willibrord heeft zijn hele leven (dat uitzonderlijk lang heeft geduurd; hij werd maar liefst 

81 jaar, voor die tijd een bijzonder hoge leeftijd) rondgetrokken omwille van Christus  

en zijn Evangelie en Kerk . Hij was bisschop maar allereerst was en bleef hij  

missionaris-monnik. Hij heeft onvermoeibaar rondgetrokken en gepredikt in het huidige  

Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Denemarken, in de kracht van de Heilige Geest. 

 

Maar, wat blijft er van over, van Willibrords missie?! We zien al vele jaren dat Christus en  

Zijn Evangelie steeds minder bekend zijn en dat de participatie aan het kerkelijk leven  

afneemt. Veel kerken moeten hun deuren gaan sluiten – ook hier in de Achterhoek – en heel 

wat kloosters, de meeste, zijn verdwenen. Hoe daar mee om te gaan?  

 

 

Zelf trek ik mij op aan wat de Hebreeënbrief zegt over de eerste geloofsverkondigers: 

“Neem een voorbeeld aan hun geloof” … Jezus Christus is de eeuwen door dezelfde, Hij die  

heeft gezegd “Ik ben met jullie alle dagen”.  Vanuit dat geloof kon Willibrord op hoge leeftijd  

schrijven: “In Dei nomine feliciter” - In Gods naam gelukkig, hij die tijdens zijn leven ook al  

weer het nodige afgebroken heeft zien worden.  



 

Maar Willibrord bleef zaaien en vertrouwen houden, want we zijn in Gods hand.  

Sinds Willibrord zijn wij 1300 jaar verder, ja we zijn er nog steeds, al worden we in aantal  

kleiner. Maar de Heer leidt en hoedt ons. Aan ons om te blijven bidden en zaaien, 

zoals Willibrord heeft gedaan , in het geloof dat de Heer wasdom geven, 

op zijn manier en zijn tijd. 

We zijn daarom nooit ‘spoorloos’ en ‘verborgen’ is onze toekomst, in Gods hand.  

 

Amen. 


