WILLIBRORDZONDAG 2008
Dit weekeinde vieren we Willibrordzondag: de zondag van het streven naar
eenheid in de kerk. De heilige Willibrord (658-739) vertrok uit Ierland naar ons
land om hier het evangelie te verkondigen. Hij stichtte hier veel kerken en
kloosters. Dit jaar staat Willibrordzondag in het teken van het Paulusjaar en
heeft als thema 'Paulus: Apostel van eenheid en verzoening' (zie de poster achter
in de kerk). De apostel Paulus heeft zich vooral ingezet voor de verkondiging van
het evangelie onder de niet-joden. Voor dit doel maakte hij verschillende reizen
die door de evangelist Lucas beschreven zijn in het boek Handelingen der
Apostelen. Zijn brieven aan de christenen in Rome, Korinthe, Galatië en andere
plaatsen getuigen van zijn grote liefde voor Christus. De brieven van Paulus zijn
voor het werk van de eenheid van de kerk van groot belang. Als geen ander
maakte hij duidelijk dat iedereen in Christus de eenheid kan vinden die de
grenzen van ras en nationaliteit overstijgt. In zijn tijd maakte hij geen
onderscheid tussen jood en niet-jood, meester en knecht en man en vrouw.
De paus heeft dit jaar uitgeroepen tot Paulusjaar, omdat Paulus 2000 jaar geleden in Tarsus (het
huidige Turkije) werd geboren. Het jaar biedt de mogelijkheid ons te bezinnen op de kwaliteit van
onze geloofsgemeenschap. Om de betrekkingen met andere christelijke kerken te onderhouden,
zullen we eerst zelf als een echte gemeenschap moeten leven. Paulus heeft ons hierbij het voorbeeld
gegeven. In zijn brieven houdt hij steeds een vurig pleidooi voor de eenheid in de christelijke
gemeenschap. 'Is Christus verdeeld?' is de vraag die hij ons steeds voorhoudt.
Op zondag wordt ook het feest gevierd van de St. Jan van Lateranen. Deze kerk is de bisschopskerk
van het bisdom Rome en eigenlijk belangrijker dan de Sint Pieter. De Sint-Jan van
Lateranen is formeel de hoofdkerk van de wereldkerk. Op de voorgevel staat dan
ook: 'Allerheiligste kerk van Lateranen, moeder en hoofd van alle kerken van de
stad en van de wereld'. De kerk werd in 314 gesticht door keizer Constantijn, en
vormde de zetel van de paus tot de Middeleeuwen. Het feest van de inwijding van
de kerk wordt wereldwijd gevierd op 9 november.
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