Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 12 – God en de naaste beminnen
Matteus 22,34-40: 30° zondag A-jaar

Het Woord
Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat Hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen
ze bij elkaar. Om Hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is
het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en
met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is
daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er
in de Wet en de Profeten staat.’

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord
Bij vers 37. In Il Giovane provveduto stelt Don Bosco volgend gebed voor om te bidden voordat
men de eucharistie viert: ‘Heer, U bent oneindig beminnelijk, U bent mijn Vader, mijn Redder, mijn
God. Daarom bemin ik U boven alles met heel mijn hart.’1 In hetzelfde boek doet Don Bosco een
kernachtige uitspraak: ‘Wie God en zijn naaste niet bemint, bevindt zich in een toestand van
spirituele dood.’ 2 Voor de twaalfde dag in De meimaand zegt Don Bosco: ‘Als je twee harten zou
hebben of als je jouw hart in twee delen zou kunnen scheiden, zou je er een van kunnen gebruiken
om God te beminnen, een ander deel om de wereld te beminnen. Maar nee, zegt God, je zal je
Heer God beminnen met heel je hart, met heel je ziel, met heel je geest.’3
Bij vers 39. Don Bosco brengt dit vers in verband met afgunst en nijd en plaatst de vergiffenis in
het centrum van de liefde: ‘Jezus zei dat het nodig was de naaste te beminnen als zichzelf en onze
vijanden te vergeven.’ 4 Verder brengt Don Bosco een gradatie aan in de hulp aan anderen. De
spirituele hulp is belangrijker dan het lenigen van de ‘tijdelijke’ noden. Hij stelt Jezus Christus voor
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als model: ‘Hij heeft al zijn bloed vergoten om ons te redden.’5 En hij laat zichzelf kennen in een
advies aan een weldoenster: ‘De heilige Girolamo schreef voor dat we niemand moeten beminnen
of iedereen op dezelfde manier.’6 Elke mens, elke jongere was voor hem dus even belangrijk.

Een salesiaans woord bij het Woord
In de opvoeding (gezin, klasgroep, leefgroep, jeugdbeweging, catechesegroep …) is het heel
belangrijk dat elk kind evenveel bemind wordt. Kinderen en jongeren zijn uiterst gevoelig voor
achterstelling of discriminatie enerzijds, anderzijds voor voorkeurliefde. Met het principe zullen
we het wel allemaal eens zijn, maar in de praktijk is dat niet zo eenvoudig. Immers, elk kind, elke
mens is anders en vraagt dus ook een liefde, die zich aanpast aan de persoonlijkheid van iedereen.
Bovendien is elke opvoeder een mens. Sympathie en antipathie zijn normale gevoelens. Het vraagt
dus een sterk evenwicht en een constante zelfcorrectie om die spontane affectie (negatief of
positief) te overstijgen.
De laatste jaren is het niet zo eenvoudig om te spreken over liefde voor kinderen en jongeren. De
opvoedkundige liefde moet immers voldoen aan een aantal belangrijke criteria. Maar dat de liefde
in het hart van de opvoeding staat, dat is wel duidelijk. Kinderen en jongeren hebben het recht om
bemind te worden, in zekere zin zelfs onvoorwaardelijk. In feite maakt de opvoeder Gods liefde
voelbaar aan opgroeiende kinderen en jongeren. Gods liefde is zuiver, onvoorwaardelijk, heel
persoonlijk en voor elke mens even intens. Een sterke reden om steeds beter thuis te komen in
Gods liefde, zodat deze in ons hart mag wonen. Met Gods liefde beminnen we kinderen en
jongeren.
In het Charter komt het woord liefde vaak voor. Ik kies voor twee citaten. De pedagogische liefde
wordt er gemodelleerd naar Christus’ liefde en onder meer als volgt gekenmerkt: ‘De Christus die
op het kruis zijn barmhartige, offerende en schenkende liefde openbaart.’7 En het Charter wijst op
een noodzaak voor elke christelijke opvoeder: ‘Ook voor ons vergt de pedagogische en
apostolische liefde een concrete en noodzakelijke vorm van inwendig leven.’8

Het Woord in mijn (salesiaans) leven
Bemin ik God met heel mijn hart? Bemin ik mijn naaste? Bemin ik mezelf? Bemin ik de anderen
zonder onderscheid? Is mijn pedagogische liefde geworteld in het hart van God?
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Een salesiaans gebed met het Woord
Heer God,
Don Bosco leerde ons
op een eigen wijze
U en de naaste te beminnen
met heel ons hart.
Hij ging ons overtuigend voor
in de zuivere opvoedersliefde,
die elk kind even belangrijk acht,
elke jongere gelijk behandelt.
Laat ons steeds meer thuis komen
in Uw hart, Uw liefde, Uw goedheid,
zodat we Uw liefde voelbaar maken
aan velen, vooral de kleinsten. Amen.
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