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Wereldwijd

´Wij offerden aan goden´ - LB 743
Willibrord bedankt! - ´Wie kent Willibrord nog?´ ´Vroeger wel eens van gehoord, bij kerkgeschiedenis
op de basisschool´ hoor ik iemand mompelen. ´Werd hij niet bij Dokkum vermoord?´ vraagt een ander.
´Nee, dat was Bonifatius’ roept een derde. Willibrord werd de apostel der Nederlanden genoemd. De
monnik uit Ierland werd omstreeks 700 door de paus benoemd tot aartsbisschop onder de Friezen met
als zetel Utrecht. Hij preekte en werkte als zendeling in de lage landen bij de zee. Riep mensen op zich te
bekeren en niet langer aan goden als Wodan, Donar en Saxnot te offeren.
Zij=wij - Het lied begint met een duidelijke stelling: ´Wij offerden aan goden´. Moet ik dat zingen als
doorgewinterd gereformeerd kerklid? Inderdaad, want dit lied gaat over ons, ooit offerden wij aan
goden. Dankzij Willibrord bekeerden onze voorouders zich en mede daardoor zijn wij nu wie we zijn:
gereformeerde gelovigen. Maar hoe is het nu met ons gesteld? Zijn we na zoveel eeuwen verder
gekomen? Hebben Willibrord, Luther, Calvijn en al die andere reformatoren ons verder gebracht?
Verleden, heden, toekomst - Het lied van Willem Barnard houdt ons een spiegel voor. Het werpt een
blik op het verleden, de tijd van Willibrord: hij bracht het evangelie hier en daarvoor zeggen we: dank
God voor Willibrord. Wij offerden aan goden, maar daar zijn we van verlost. Nu vele eeuwen verder lijkt
het er op, dat we opnieuw aan goden offeren. Weer teisteren de machten van duisternis en haat de
aarde. Ooit werden we geroepen door de bode van het woord. Hij kwam ons tegemoet. Hij bad met ons
en bracht vrede. We zongen met zijn allen Gods lof als uit één mond. Maar we zijn daarna
uiteengevallen en ziek geworden. Er is een Willibrord 2.0 nodig! We smeken: O God roep ons opnieuw!
O God blijf ons bewaren.
Niet Willibrord maar God zij dank! - Willem Barnard gaf dit lied een ondertitel mee: Ter gedachtenis
aan Willibrord, apostel der Nederlanden. Willibrord verdient het dat we hem gedenken. Elk jaar gebeurt
dat op 7 november, de dag waarop hij in 739 stierf. In Achternaga, waar hij in 839 een Abdij stichtte,
wordt hij elk jaar op de dinsdag na Pinksteren geëerd met een processie. Wij zouden ook wel eens vaker
terug kunnen gaan naar de periode voor Luther en Calvijn. Dan raken we nog meer verwonderd over
wat God deed in de geschiedenis van de kerk. Dank God voor Willibrord en voor al die andere
geloofshelden. Leer God te herkennen in verleden, heden en toekomst. Dan krijg je weer hoop. Hoop
voor toekomst en advent. Dan blijf je Gods naam belijden, zoals in de eerste tijden, de dag van
Willibrord.
De melodie waarop dit lied gezongen wordt is bekend van o.a. het adventslied ‘Verwacht de komst des
Heren’. Het past heel goed in deze tijd waarin de focus op Luther ligt. Je kunt het zingen als alternatief
voor het bekende Lutherlied ‘Een vaste burcht’.
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Bovenstaande tekst, geschreven door Henk Samsam, mag (met bronvermelding) overgenomen
worden, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
De begeleiding is te vinden in het begeleidingsboek bij het Liedboek. Zoek voor bewerkingen (orgel,
vocaal) op de Duitse titel ‘Von Gott will ich nicht lassen’.
Een uitgebreide bespreking van het lied is te vinden in het septembernummer van EREdienst. Zie
www.eredienst.com.
Een preek waarin dit lied ter sprake komt (ds. H. van Veen):
http://www.hvanveen.nl/2015/11/hebreeen-13-7-dank-god-voor-willibrord-en-vele-andereboden-van-het-woord-allerheiligen/
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