
Bergkerk 7-11-2021 
24e na P. , 1e van de Voleinding   
Gedenkdag van Willibrord, apostel der Nederlanden  
 
Gemeente van Christus,  
Een mooie gedachte, vandaag 7 november  is het gedenkdag van Willibrord, de apostel van de Lage 
Landen. Het evangelie heb ik vanmorgen dan ook met een kleine knipoog gelezen uit de 
Willebrordbijbel, overigens een veel mooiere naam voor een Bijbelvertaling … dan NBV21. Maar dat 
terzijde. 
 Het is altijd goed om enig historisch besef te hebben, onze landstreek komt betrekkelijk laat in 
aanraking met het christendom, pas in de 8e eeuw.In de 4e eeuw vormt zich de christelijke kerk  
wat meer als een eenheid en dan nog weer 4 eeuwen later doorkruist een uit Engeland afkomstige 
monnik ons land. In de crypte van de abdijkerk in het Luxemburgse Echternach staat zijn tombe,  
-die abdijkerk is bij Ardennenoffensief in 1944 tot de grond toe verwoest, maar de crypte heeft het 
overleefd. Op het diepste punt van de crypte is een bekken met ‘levend water’. Zoals op 
verschillende plaatsen in ons land nog van die ‘Willibrords-putjes’te vinden zijn. Als de plaatselijke 
bevolking verlegen zat om water, sloeg Willibrord – als een 2e Mozes -een aantal malen met zijn staf 
op de grond, waarop een bron ontsprong. Door het aanschouwen van dit mirakel zou de plaatselijke 
bevolking zich hebben laten kerstenen. Ze konden drinken en gelijk gedoopt worden. Die kerstening 
ging overigens niet zonder geweld, zo is het ook nog eens, zwaard en kruis gingen zoals zo vaak 
samen, het was vooral een machtsstrijd tussen de Friezen en de Franken. 
Op Willibrordsdag realiseren wij ons eens te meer, hoe heidense oren, via de apostel, voor hen 
vreemde Bijbelse woorden te horen kregen, van oorsprong Joodse teksten. Hoe vreemd dat eigenljk 
is. En misschien is dat nog steeds wel zo, de Bijbelse teksten zijn ons wezensvreemd. Het moet je 
worden aangezegd. Zo staat het ook in de Torah ‘Hoor Israël de Heer is onze God, de Heer is één!! 
‘Sjema Israël’ …. en ik spreek deze woorden met eerbied en schroom uit. Deze tekst behoort tot de 
kernteksten van de joodse traditie. Deze woorden worden dagelijks gebeden en wie zal zich dit 
dagelijks gebed van het joodse volk durven toe-eigenen? In de woorden ‘Sjema Israël’  is de adem en 
het bloed en de tranen van generaties mensen voelbaar. De tijd kan na de holocaust, waarvan de 
plaatsnaam ‘Auswitsch’ het symbool is geworden, nooit meer hetzelfde zijn. Deeluitmakend van de 
joods – christelijke traditie kan de kerk uit de heidenen dit gebed van Israël alleen op 
eerbiedwaardige afstand en vanuit een innige verbondenheid in Jezus zoon van Israël horen en het 
trachten te onthouden. Bijbelse woorden voor heidense oren. Heidendom van Blut und Bodem zijn 
nooit ver weg, ook niet in de kerk.   
‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’,zo wordt Jezus voorgelegd. Het is een mooie 
vraag. Welk gebod is het eerste van alle? Het kan een wat academische vraag blijven, waar je met de 
benen op tafel vrijblijvend over kunt reflecteren. Maar het kan ook een heel spannende vraag zijn, 
een vraag naar waar het nu op aan komt.Wat moet ik nu doen? Wat is nu het belangrijkste? 
Het is een levensvraag, die je zomaar in alle hevigheid kunt tegenkomen.   Wat is nu het ‘Gebot der 
Stunde?’ En hoever ben ik verwijderd geraakt, van datgene wat mij ten diepste eigenlijk te doen 
staat? Er is veel wat ons afleidt, er zijn veel krachten van buiten en van binnen in ons, die aan ons 
trekken, waardoor we juist niet doen, wat eigenlijk nu gedaan moet worden. Het belangrijkste, het 
eerste, het grootste, de kern van ons leven. Wat is nu het grootste gebod? Als je het nu dansend op 
één been moet zeggen, hoe zeg je het dan? Zo wordt in rabbijnse traditie gevraagd We horen in het 
evangelie een antwoord: Heb de Heer je God lief, met heel je hart, met heel je ziel en met heel je 
verstand, met je vermogen. En ‘heb je naaste lief als jezelf’. Als je zelf. Dat valt op. Je naaste is als je 
zelf. Je naaste is als jij. Jij bent als je naaste. Je naaste is dus niet een voorwerp buiten jezelf om, een 
object om over te kunnen beschikken, of om te sturen, of om van te profiteren, of je lusten op bot te 
vieren, of om te overladen met jouw liefdadigheid, nee, je naaste is als je zelf. Een subject. 
Godsliefde en naastenliefde als jezelf worden in één adem genoemd. Je naaste is als jezelf,  
een subject van Gods weldaden aan ons. In je naaste komt God zelf je tegemoet, tastbaar en 
concreet. De naaste is onze door God gezonden weldoener. Godsliefde en naastenliefde  



kunnen we niet los van elkaar zien. Zo worden onze heidense oren gekerstend.De ander is als jezelf 
en tegelijk ook zo anders. Mensen zijn in hun wezen zo met elkaar verbonden en tegelijk zijn ze zo 
anders, anders in hun uniciteit. Mijn naaste is als mijzelf, maar ik ben mijn naaste niet. Hoe 
intensiever de ontmoeting, hoe meer duidelijk wordt, hoe anders de ander is. Onbegrijpelijk, zo 
anders. Echte ontmoeting kan dan ook niet zonder het aangeven en bewaken van grenzen. De Frans-
Joodse filosoof Emmanuel Levinas schrijft: Het niet kennen van zelfs de meest nabije mens is juist het 
respecteren van de ander, die als absolute ander niet met mijn behoeften en ideeën samenvalt. Dit 
einde van overheersen en beheersen is geen mislukking, maar juist een bevrijding. Uit heel dat 
onbekende en onbeminde Bijbelboek Leviticus het middelste boek van de Torah, de kern, zijn deze 
twee woorden te voorschijn gekomen: "als jezelf". iemand zal God zijn over zijn broeder of over zijn 
zuster, want zij zijn als jezelf.  Ik ben … de Heer, jullie God.  
Ik moest denken aan een anekdote van de bekende Amsterdamse professor Mönnich, lutheraan en 
hoogleraar geschiedenis van het christendom aan de UVA. Hij beschrijft zijn jeugdherinneringen,  
en vertelt over een gesprekje met zijn moeder. Het speelt zich af in het vooroorlogse Amsterdam.  
‘Waarom heeft onze buurman een busje bij de bel aan zijn deur?, vroeg hij eens aan zijn moeder.  
Zij antwoordde, dat hebben sommige jodenmensen. Maar wat dat wilde zeggen, schrijft hij, wist ik 
niet. Buurman was een aardige man, zoals er veel aardige mensen in onze buurt woonden. Hij 
verschilde niet veel van de anderen, niet erg opvallend, netjes, beschaafd, beleefd, net als iedereen 
…. en toch had hij een busje aan de deur en wij niet. Hij was hetzelfde en toch anders, er was iets 
anders in zijn bestaan.Is er dan iets anders? Ja, dat is er, dat is dat busje aan de deur. Een busje met 
een tekst, een ons vreemde tekst om allereerst God lief te hebbenmet je hart, met je ziel, met je 
verstanden met je vermogen en je nasste als jezelf. 
Dit anders zijn is blijkbaar niet vanzelfsprekend en moet elke keer weer veroverd worden. 
Gekerstend worden.Het moet veroverd worden in een cultuur van het ik, een cultuur die streeft naar 
verwezenlijking van eigen geluk in eigen huis en eigen tuin, een cultuur waar de beschaafde 
vrijdenkende burger die heimelijk hoopt ooit eens de grootste te worden. Een westerse cultuur ook  
die uiteindelijk heeft geprobeerd om het anders zijn van buurman uit te roeien te vergassen.  
En dat is nog bijna gelukt ook. Deze ik gerichtheid onder het mom van de vrijheid, die uitvergroting 
van onszelf waarbij de ander slechts een middel is om ons eigen doel te bereiken, dat is ons zo eigen  
en daarom zijn deze teksten ons zo wezensvreemd en daarom zijn deze teksten tegelijkertijd  
zo levensnoodzakelijk.   
Oogst dan niet tot aan de rand van je akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. Het staat er zo 
onschuldig als een soort aanbeveling tot slordigheid, het klinkt alsof het gaat om de kruimels van de 
tafel, die we voor de behoeftigen moeten achterlaten. Direct erop volgt het gebod om niet te stelen.  
Stelen dat is niet meer weten, dat God de Heer is, dat het land van God is, dat heel de aarde zijn 
domein is en dat alles wat je hebt te leen is.  Je mag je niet alles toe-eigenen. Daarom zul je de 
randen van het veld laten staan voor de armen en de vreemdelingen. En daarmee gaat onze wereld 
op z'n kop. Want ons recht is gebaseerd op eigendom. Bij ons geldt ieder het zijne. En als het veld 
van jou is zijn de randen ook van jou.Volgens ons rechtsgevoel hebben we daar recht op. En precies 
daar gaat dit gebod tegen in. Het zegt ons om af te zien van het recht van ieder het zijne. Je mag best 
je eigen oogst binnenhalen, natuurlijk je hebt ervoor  gewerkt, en het komt je toe, maar als je je 
recht oogst dan is het pas werkelijk recht als je daar wat van laat zitten. Je zult de pot niet leeg 
schrapen ook al heb je het volste recht van de wereld, want het recht van de hemel, het recht van 
God, zegt ons, dat het pas echt recht is, als je van jou recht iets laat zitten. Want bedenk Ik ben de 
Heer. Je zult de pot niet helemaal leeg schrapen. Oogst niet tot aan de rand van je akker. Je haalt er 
niet alles uit wat er uit te halen valt. Het zijn woorden die op de klimaattop in Glasgow node worden 
gemist. Laat de rand van je levens akker staan. Graai niet alles bij elkaar, laat de afgevallen druiven 
liggen, voor wie er maar om komt. Het is een heilzame gedachte.Laats iets staan, schraap de pot niet 
helemaal leeg,want het put je uit, alles uit je carrière halen, alles uit je moederschap je vaderschap 
halen,alles uit je talenten halen, alles uit je leven halen ….… laat iets aan de rand staan.Laat ook iets 
van de rand van de akker staan anders put je de aarde uit. Hier worden duurzame en humane lijnen 



zichtbaar, waarlangs wij kunnen gaan. Zo concreet is geloven, ons handelen is gegrond in Zijn 
handelen. Het past ons eenvoudigweg niet om alles op te eisen waar we recht op denken te hebben.  
Het past ons niet, en het is niet goed voor een mens ten diepste, omdat God niet alles opeist van ons.  
Je mag leven van Gods genade, uit zijn hand. En zo is de verhouding tot God bepalend voor je 
handelen. God geve dat wij iets van de rand kunnen laten staan.Hoor Israël, luister, u wordt 
aangesproken, ik wordt aangesproken. Hoor, luister waar het op aankomt, je bent als mens in het 
voorbijgaan van de tijd niet alleen of op jezelf terug geworpen, je bent niet nergens, je bent 
genoemd, geroepen, hoor!, het gaat om jij en ik en de liefde tussen ons. Het heeft te maken met het 
busje bij de deurbel van de buurman, telkens als hij zijn huis binnengaat weet hij dat hij dit niet 
gebouwd heeft.Het heeft ook te maken met onszelf als wij ons verzamelen om de liturgie te vieren 
ons te oefenen in ontvankelijkheid om het leven als een geschenk te vieren. En vanmorgen zeg ik 
daarbij in dankbaarheid aan Willibrord apostel van de Lage Landen, …. die – hoewel hij dat zelf 
misschien niet zo wist – ons toch dat vreemde woord voor heidense oren heeft gebracht. Amen.   
 

 

 
 


