Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 10 – De feestvreugde van God
Matteus 22,1-14: 28° zondag A-jaar

Het Woord
Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2 ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als
met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de
bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op
pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: “’Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn
stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!”’ Maar ze
negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen
namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en
stuurde zijn troepen erop af, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.
8 Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten
waren het niet waard genodigd te worden. 9 Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en
nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” De dienaren gingen de straat op en brachten
zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten
voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand
die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, 12 en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier
binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen.
Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit,
in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts
weinigen uitverkoren.”’

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord
Bij vers 2. Don Bosco past dit vers toe op de Kerk: ‘In het Nieuw Testament vinden we een
specifiek beeld van de Kerk. De Kerk is als een bruiloftsbanket, waar goeden en slechten aanwezig
zijn, tot het moment dat deze twee groepen van elkaar gescheiden worden.’1 Inspelend op het
woord ‘koning’ zegt Don Bosco dat ook de Kerk een koning is, die wetten maakt: ‘Anders zou er
een universele wanorde ontstaan die elke harmonie en eensgezindheid onmogelijk zou maken.’2
Eens te meer verdedigt Don Bosco dus de Kerk.
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Bij vers 8. Don Bosco interpreteert de woorden van de koning als een uitnodiging om de
eucharistie te vieren. ‘Jezus Christus nodigt er ons toe uit met de woorden: “Mijn banket is klaar.
Hebben jullie geen honger? Laat het lichaam vasten om op het spirituele vlak zin te hebben in het
hemelse voedsel en voed jullie ziel met het brood van het leven, Jezus in het sacrament, zo vaak
als het mogelijk is voor jullie.’3
Bij vers 9. Ook hier weer een pastorale toepassing. Don Bosco verwijst naar een van zijn grote
voorbeelden, de heilige Vincentius a Paolo. Deze nodigde velen uit naar retraites in het huis van de
heilige Lazarus te Parijs. ‘Vincentius nodigde in zekere zin goeden en slechten aan zijn tafel uit …
Het was een spektakel om in dezelfde eetzaal heren van de bovenste stand te zien en mensen van
de laagste klasse, leken en personen van de clerus, magistraten en eenvoudige beroepsmensen,
heren en dienaars en om te eindigen ook ouderen die snel het verleden bewenen en jongeren die
kwamen uitzoeken hoe ze zich konden wapenen tegen de toekomstige gevaren.’4
Bij vers 12. Het feestkleed niet dragen staat voor Don Bosco gelijk met het geloof verwerpen. Hij
houdt ‘Gods barmhartigheid en uitnodiging tot het feest in evenwicht met Gods eis om zijn
voorschriften na te leven.’5 Op een andere plaats heeft hij het over het vrij zijn van schuld.
Impliciet verwijst hij dus naar de biecht, waar de zonden vergeven worden. ‘Deze onschuld … is
dat feestkleed waarmee iedereen moet gekleed zijn die wil aanliggen aan het banket van het
hemels lam.’6

Een salesiaans woord bij het Woord
Als salesiaanse beweging zijn we sterk overtuigd van de blijde boodschap van Jezus Christus. Hij
wil iedereen tot de vreugde brengen, het feest. Omdat we iedereen die goddelijke vreugde
gunnen, gaan we altijd weer naar (jonge) mensen toe om hen daarvoor uit te nodigen. Jezus zegt
zelf dat Hij aan zijn leerlingen de vreugde geeft en zelfs de volkomen vreugde. Hij bidt daar ook
om.7 In de constituties van de salesianen van Don Bosco lezen we: ‘Met Don Bosco zijn we
allemaal en bij iedere gelegenheid geroepen om geloofsopvoeders te zijn. De hoogste wetenschap
is dus Jezus Christus kennen en de diepste vreugde bestaat erin aan allen de ondoorgrondelijke
rijkdommen van zijn mysterie te openbaren.’8
Maar deze parabel gaat vooral over God en zegt wie God is. Ondanks de weigering van velen om
naar het feest te komen, blijft Hij maar dienaren uitzenden. Want Zijn feest zal doorgaan. Niets of
niemand zal dat tegenhouden. Zijn feestvreugde zal Hij op aarde verspreiden.
Dat we het feestkleed moeten aanhebben, wijst erop dat er ook iets van de mens zelf gevraagd
wordt. De mens is een vrij wezen. Hij wordt uitgenodigd om zich in vrijheid innerlijk om te keren
om zich toe te keren naar God en zijn Rijk. Daarom zullen we wel met veel vuur de goddelijke
feestvreugde aanreiken, maar nooit iemand dwingen om te geloven in Jezus Christus en zijn
evangelie. We willen jongeren immers aanspreken op hun vrijheid en verantwoordelijkheid en die
maximaal bevorderen. Ook op het vlak van geloof en levensbeschouwing.
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Het Charter houdt twee elementen van de vreugde mooi samen: ‘Don Bosco heeft het verlangen
naar geluk hier en nu van de jongeren opgenomen en heeft hun vreugde van te leven omgezet in
de taal van vreugde, van de speelplaats en van het feest. Maar hij heeft nooit opgehouden God
aan te wijzen als bron van echte vreugde.’9

Het Woord in mijn (salesiaans) leven
Leeft de vreugde van Jezus Christus in mijn hart? Straal ik die op een aantrekkelijk manier uit?
Beweegt de evangelische vreugde mij om ze aan kinderen, jongeren en gewone mensen voor te
stellen? Respecteer ik hun vrijheid om al dan niet in het christelijk geloof in te stappen?

Salesiaans gebed met het Woord
Don Bosco,
gij waart diep doordrongen
van Gods grote vreugde.
Daarom had het feest
een belangrijke en centrale plaats
in al uw werken voor jongeren.
Altijd blij en vreugdevol zijn
was voor u zelfs een toppunt van geloof.
Geef de vreugde van de Heer
aan het kind dat treurt,
aan het meisje dat weent,
aan de jongen die wegkwijnt,
aan de vrouw die lijdt,
aan de man die ondergaat.
Geef de vreugde van de Heer
aan alle mensen,
zodat iedereen feest kan vieren. Amen.

De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 58
zie www.bartimeus.be/bezinningen
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