Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 19 – Jezus Christus, Zoon van God
Marcus 1,1-8: 2° zondag advent B-jaar

Het Woord
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet
Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in
de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!’” Dit gebeurde toen
Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te
komen, om zo vergeving van de zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem
stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden
beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van
sprinkhanen en wilde honing. 7 Hij verkondigde: ‘Na mij komt Iemand die meer vermag dan ik; ik
ben zelfs niet goed genoeg om me voor Hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.
Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest.’

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord
Bij vers 7. We zien hier Don Bosco als schoenmaker aan het werk. Hij beschrijft namelijk het soort
schoeisel dat men ten tijde van Jezus in het Heilig Land droeg. ‘Enkel de voetzolen werden bedekt,’
zo schrijft hij. Hij weet zelfs dat die sandalen zo werden vastgeknoopt, dat ‘het bovenste van de
voeten onbedekt bleef.’ Het waren de slaven of dienaars die de sandalen van de bezoekers
losmaakten. Aan de voeten van de gasten hing stof en modder en daarom wasten de dienaars ook
de voeten. Don Bosco gaat verder: ‘Maar voor voorname en eerbiedwaardige persoonlijkheden
verrichtte de huisbaas dergelijk nederig werk. Deze taken werden uit nederigheid door christenen
verricht. De heilige Johannes [de Doper], de voorloper, verklaarde zichzelf onwaardig om de
riempjes van de sandalen van de Messias los te maken.’1
In een boek neemt Don Bosco een gebed op, dat men bij het begin van de eucharistie op het
moment van de schuldbelijdenis kan bidden: ‘Hoe zal een zo armzalig schepsel, dat ik ben, durven
naderen om U in eigen persoon in zich te ontvangen? De heilige Johannes de Doper, geheiligd in
de moederschoot, durfde Uw persoon niet aanraken, verklaarde niet waardig te zijn om U de
schoenen uit te doen … en zal ik, vol zonden, het lef hebben om dichter bij U te komen?’2
1
2

Il pontificato di san Sisto II e le glorie di san Lorenzo Martire p. 22-23.
Il cattolico provveduto p. 471.
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Tweemaal verwoordt Don Bosco hier zijn eigen nederigheid. Hij beklemtoont de waarde van de
nederigheid. Maar tegelijkertijd toont hij zijn grote eerbied voor Jezus Christus.

Een salesiaans woord bij het Woord
We leven in een tijd, waarin we Jezus Christus op een absolute manier als centrum van onze
godsdienst erkennen. In ons nieuw referentiekader voor de salesiaanse jeugdpastoraal is een
citaat van Don Bosco opgenomen. Het citaat komt uit de inleiding op het reglement van het
oratorio Sint-Franciscus van Sales te Turijn. Dit schrijft Don Bosco: ‘De woorden van het heilig
evangelie, die ons leren dat de Goddelijke Redder uit de hemel op aarde gekomen is om alle
kinderen van God, verspreid in verschillende delen van de wereld: ik meen dat deze woorden
letterlijk mogen toegepast worden op de jeugd van onze tijd.’3 Dit recent referentiekader
formuleert ook een fundamentele overtuiging: ‘Jezus Christus, evangelisator en aankondiger van
de gemeenschap met God en van de gemeenschap onder de mensen (broederlijke liefde), die de
volledige openbaring is van God-Gemeenschap-Liefde.’4
Marcus legt al direct in het eerste vers van zijn evangelie zijn belangrijkste troefkaart op tafel:
Jezus Christus, Zoon van God. De historische figuur Jezus van Nazaret is de Christus, sinds vele
eeuwen door vele profeten aangekondigd. Maar deze Jezus is meer: Zoon van God. Dat wil zeggen
dat Hij de Heer is van alle mensen en volkeren. Nooit in de geschiedenis is er zo’n blij en goed
nieuws geweest. Het heeft onze cultuur grondig bepaald en doet dat nog. In de opvoeding zwijgen
over Jezus Christus is kinderen en jongeren weghouden van de grootste bron van bevrijding,
vreugde, broederlijkheid, menselijkheid en goddelijkheid.
Het Charter heeft het op een bepaald moment over de drie pijlers van ons salesiaans
opvoedingssysteem: rede, godsdienst en hartelijkheid. Zo wordt de tweede pijler kort
samengevat: ‘Godsdienst betekent ruimte scheppen voor de genade die redt, het verlangen naar
God cultiveren, de ontmoeting met Christus, de Heer bevorderen in de mate dat Hij de volle zin
geeft aan het leven, een antwoord biedt op onze dorst naar geluk en zich progressief inschakelen
in het leven en de zending van de Kerk.’5
Het Charter citeert verder tweemaal uit het Nieuw Testament: ‘‘‘Voor mij is Christus het leven” (Fil
1,21), “niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij” (Gal 2, 20). En luisteren wij ook naar de andere
aansporing van de apostel: “Laat onder u de gezindheid heersen, die in Christus Jezus was” (Fil
2,5).’6

Het Woord in mijn (salesiaans) leven
Hoe groot is mijn eerbied en respect voor Jezus Christus, Zoon van God? Met welke woorden zeg
ik dat aan Hem? Beleef ik mijn relatie met Hem met de juiste nederigheid? Heeft de verkondiging
van Jezus Christus een plaats in mijn opvoedingswerk?

3

Dicastère pour la Pastorale Salésienne des Jeunes, La Pastorale Salésienne des Jeunes. Cadre de Référence, Rome, 3°
editie, 2014, p. 40.
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Idem p. 41.
5
Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 21.
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Idem art. 24.
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Een salesiaans gebed met het Woord
Don Bosco,
u had een grote eerbied
voor Jezus Christus,
de Zoon van God.
U was voor alles Zijn priester,
apostel van Zijn evangelie,
geloofsverkondiger in hart en nieren,
catecheet en pastor.
De eerbied voor Jezus Christus
hebt u overgedragen
aan uw jongeren.
Vanuit ons geloof
beleefde u de juiste nederigheid.
U stelde niet uzelf in het centrum
maar Christus en Zijn evangelie.
Maak van ons mensen van het evangelie,
verkondigers van Jezus’ boodschap,
opdat jongeren en gewone mensen
de vreugde en broederlijkheid ontdekken
van God zelf. Amen.

De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 67.
zie www.bartimeus.be/bezinningen
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