Sint Willibrord

Wat kunnen we van Sint Willibrord
leren?

Het leven van Sint Willibrord

feestdag 7 november

Willibrord dacht goed na voor hij aan het werk ging. Hij

Willibrord ging als kind al bij de monniken

vroeg steun aan Pepijn die toen het land regeerde en

naar school in Engeland. Later wordt hij zelf

vroeg de paus om zijn zegen. Willibrord had begrepen dat

ook monnik. Hij houdt veel van Jezus en

je met mensen moet samenwerken als je iets wilt

begrijpt dat Jezus alle mensen op aarde wil

bereiken.

helpen. Aan de overkant van de zee ligt

Hij zocht geen ruzie. Hij bleef heel trouw aan wat hij over
Jezus had geleerd.

Nederland. Daar geloven ze in allerlei goden

De inspiratiebron voor heel zijn leven en voor zijn plannen

en vereren godenbeelden. Hij wil daar heen

was Jezus. Willibrord hoopte dat als mensen Jezus leerden

om over Jezus te vertellen. Met twaalf

kennen ze geen angst meer zouden hebben voor de

andere monniken steekt hij in een boot de

afgoden die niet echt bestonden, maar waar de mensen

zee over. Een van de monniken die meegaat

wel bang voor waren.

Adelbert). Na drie dagen en nachten op zee
komen ze aan in Nederland. Ze gaan aan
land waar de rivier de Rijn in de zee stroomt,

twee kerkjes. Dan trekken Willibrord en de
andere monniken door heel Nederland om
over Jezus te vertellen. Ze leren de mensen

Sint Willibrord is een heilige, dat betekent
dat hij Jezus als zijn voorbeeld heeft
gekozen en vanaf dat moment net zo
probeerde te leven als Jezus. Hij werd in
658 geboren in Engeland en stierf in 739 in
Echternach (Luxemburg). Nu is hij bij God
in de hemel en mag je hem in gebed
vragen om je te helpen. Sint Willibrord is
patroonheilige van Nederland. Je kan Sint
Willibrord op afbeeldingen herkennen
doordat hij meestal is gekleed als bisschop

bidden en bouwen op veel plaatsen kerkjes.
Willibrord gaat ook naar Utrecht. Hier zijn de
Friezen de baas. Hij wil graag steun hebben
van de paus. Daarom reist hij twee maal

vouwlijn

vouwlijn

in de buurt van Katwijk. Daar bouwen ze

Willibrord van overzee
bracht het Evangelie mee.
Door zijn voorbeeld en zijn werk,
zijn wij samen nu Gods Kerk.
God, zo wil ik ernaar streven
het geloof ook door te geven.
Amen

naar Rome. De paus wijdt hem tot bisschop
van de Friezen. Willibrord bouwt nog veel
kerken, sticht kloosters, vertelt over het
Evangelie en doopt de mensen. De mensen
noemen hem de apostel van Nederland. Op
het einde van zijn leven woont Willibrord als
monnik in Echternach (Luxemburg). Daar

met een bisschopsmijter op zijn hoofd. In

blijft hij tot hij sterft. ‘Ik ben gelukkig in Gods

zijn hand houdt hij vaak een klein kerkje,

naam’ schrijft hij in zijn gebedenboek.

Maak je eigen Sint Willibord
raamhanger

omdat hij veel kerken heeft gebouwd.

https://rkkids.nl/heiligen/
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is Adelbert (die ook heilig is geworden, Sint

