Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 21 – Met Maria naar Kerstmis
Lucas 1,26-38: 4° zondag advent B-jaar

Het Woord
26

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje
dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje
heette Maria. 28a Gabriël ging het huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, 28b de
Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die
begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft
je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet Hem Jezus
noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd en God,
de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over
het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een
man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de
Allerhoogste zal je als schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden
genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks
haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar
zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met
mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord
Bij vers 26. Don Bosco roept een scherp contrast op: ‘De aartsengel Gabriël daalde een tweede
maal uit de hemel neer, niet meer in Jeruzalem, de koningsstad, niet in de tempel, die er de
grootheid van uitmaakte, noch in het heiligdom, die er de meest heilige plaats van was, noch
tijdens de godsdienstige praktijken met een sterk goddelijke functie, noch bij een man die indruk
maakte door zijn ambt en door de grootsheid van zijn priesterlijke geboorte, maar juist in een stad
van Galilea, een van de minst geachte provincies, en nog meer: in een kleine stad, waarvan de
naam nauwelijks bekend was. Hij trad binnen in een van de minste huizen van Nazaret om aan
Maria de incarnatie van de Zoon van God aan te kondigen.’1
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Bij vers 28a. Don Bosco verwijst naar de rozenkrans, meer bepaald naar het eerste van de
glorierijke mysteriën.2 Don Bosco begint zijn boek De maand mei toegewijd aan de allerheiligste
onbevlekte Maria met de belangrijkste motieven voor de Mariadevotie: ‘In heel het Oude
Testament wordt Maria heel mooi en zonder smet genoemd … In het evangelie wordt ze dan “vol
van genade” genoemd … Vol van genade wil zeggen geschapen en gevormd in de genade, wat wil
zeggen dat Maria vanaf het eerste moment van haar bestaan zonder oorspronkelijke en actuele
smet was en zonder smet volhardde tot de laatste adem. Vol van genade en daarom was er niet
het minste foutje dat zou binnengeslopen zijn in haar allerzuiverste hart.’3 En uiteraard legt Don
Bosco het verband met het Weesgegroet, dat begint met de woorden van de engel Gabriël aan
Maria. Over dit gebed zegt hij: ‘Na het Onzevader zou men geen excellenter en belangrijker gebed
kunnen vinden dan het Weesgegroet. Dit kort gebed is samengesteld met de woorden,
uitgesproken door de aartsengel Gabriël, toen hij door God naar de maagd Maria gezonden
werd.’4 Don Bosco maakt er zijn verhaal van: ‘Op een dag begaf Jozef zich voor zijn werk naar een
dorp in de buurt. Maria was alleen thuis en volgens haar gewoonte bad ze, terwijl ze linnen aan
het spinnen was. Plots daalde een engel van de Heer, de aartsengel Gabriël, neer in dit arm huis,
dat helemaal schitterde door de stralen van de hemelse glorie …’5 Verder verwijst hij naar het
eerste basreliëf van de kolom, opgericht te Rome ter ere van Maria Onbevlekt: ‘De eenvoudige
maar sublieme woorden van de groet van de engel zijn er gebeeldhouwd: “Gegroet, vol van
genade.”’6
Bij vers 28b. In augustus 1846 schrijft Don Bosco een brief aan don Borel, een priester die veel
heeft gedaan voor het beginnend oratorio, om deze gerust te stellen over zijn gezondheid. Don
Bosco besluit zijn brief met ‘een allerhartelijkste “Dominus tecum” [De Heer zij met u]. 7’ Hij vroeg
deze wens te delen met de andere medewerkers van het oratorio. Ook de priesters zeggen deze
woorden ‘De Heer zij met u’ vaak. Maar Don Bosco zet ook de stap van Maria naar Jezus. Zo vraagt
hij aan Maria om vereniging met Jezus op dezelfde manier waarop Maria met Hem verenigd was,
toen ze Hem droeg in haar uiterst zuivere schoot.8
Bij vers 29. Don Bosco schrijft deze reactie van Maria toe aan haar nederigheid. Hij vraagt haar
dezelfde nederigheid: ‘Doordring mijn hart met een echte verzaking aan de ijdele lofbetuigingen
van de wereld en een heilige inspanning om steeds nederig en dankbaar te zijn tegenover God
voor de gaven van Hem ontvangen.’9
Bij vers 30. Don Bosco schrijft: ‘Reeds was de zozeer verlangde tijd aangebroken dat de Redder van
de wereld moest geboren worden. Maar wie zal toch diegene zijn, die de eer zal hebben om Zijn
moeder te zijn? God laat zijn ogen gaan over alle dochters van Sion en slechts één achtte Hij
waardig voor zo’n eer: de Maagd Maria!’10
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Bij de verzen 32-33. Don Bosco benadrukt dat het moederschap van Maria geheel het werk is van
de heilige Geest.11 Don Bosco vereenzelvigt het Rijk van Gods Zoon met de Kerk. Hij is ervan
overtuigd dat de Kerk ‘niet overwonnen zal kunnen worden en nooit zal eindigen,’ omdat ‘de
aartsengel dat al aan Maria gezegd heeft: “En aan Zijn Rijk komt geen einde.”’12
Bij vers 35. Vanuit dit vers wijst Don Bosco op de bron van alle heiligheid: Jezus Christus. ‘De
heiligheid van de Kerk komt van haar hoofd Jezus Christus, bron van alle heiligheid.’13
Bij vers 38. Don Bosco bejubelt het fiat van Maria en vraagt: ‘Trek heel mijn hart naar God, op zo’n
manier dat het zich nooit meer verwijdert door de zonde.’14

Een salesiaans woord bij het Woord
We bereiden ons voor op het feest van Kerstmis. We vieren dat God niet ver van de mens blijft,
maar juist heel nabij komt. Niet als een concurrent van de mens, maar als een medestander.
Daarom: ‘Vrees niet!’ ‘De Heer is met u’ is zijn naam. Het klinkt doorheen heel het Eerste
Testament: ‘Ik zal er zijn.’ Nu wordt Hij mens met de mensen, om ons leven te delen. We zouden
vanuit onze salesiaanse traditie kunnen zeggen dat God een God van de assistentie is. Erbij zijn,
helpend dichtbij, verbonden met, samen verantwoordelijk voor, betrokken op, samen onderweg,
lerend van elkaar … Om duidelijk te zijn: de assisterende liefde van Don Bosco was een
concretisering van Gods nabije, assisterende liefde. Het godsbeeld van Don Bosco werd duidelijk in
zijn opvoedingsstijl.
De heilige Geest is de hoofdacteur in dit verhaal. Hij overschaduwt Maria. Hij brengt Jezus Christus
tot leven in haar schoot. Op dezelfde wijze is de Geest de hoofdacteur van ons handelen. Het
Charter zegt het duidelijk: ‘Hij is bijzonder levendige en efficiënte Aanwezigheid in de christelijke
gemeenschappen, door eenheid te bewerken in de gemeenschap en in de dienst, door in de
gelovigen de geest van de zending uit te storten. Hij is het die allen voorgaat, bijstaat en begeleidt,
die bezig zijn met het werk van de evangelisatie.’15
We worden uitgenodigd om op onze beurt Maria te zijn: Jezus Christus in onze diepe persoon
mens laten worden, Hem in ons dragen en Hem aan de wereld schenken, aan allen tot wie God
ons zendt. Ook het Charter wijst op die eenheid met Christus, met Maria als model: ‘Zij [Maria] is
model van geloof, hoop, liefde en van eenheid met Christus, van zorg en moederlijke goedheid,
toegewijd leven, gebed, beschikbaarheid, luisteren, volgzaamheid en samenwerking, van
apostolische liefde.’16

11

Storia ecclesiastica ad uso delle scuole in: G. Bosco, Opere Edite vol. I p. 22.
I concili generali e la Chiesa cattolica p. 53.
13
Il Cattolico instruito II. p. 2.
14
Notizie storiche intorno al santuario di nostra Signora della Pieve in vicinanza di Ponzone diocesi d’Acqui in: G.
Bosco, Opere Edite vol. XVIII p. 535.536.
15
Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 25.
16
Idem art. 37.
12

DB200 – gebedsbezinning 21 – 4° adventszondag B-jaar – 3

Het Woord in mijn (salesiaans) leven
Op welke manier maak ik ruimte in de diepte van mijn persoonlijkheid zodat Jezus Christus in mij
tot leven komt? Laat ik me leiden door de heilige Geest? Is Maria voor mij het model van het
christelijk geloof?

Een salesiaan gebed met het Woord
Don Bosco,
gij hebt veel van Maria gehouden.
Ze was uw hemelse moeder
en de moeder van uw jonge mensen.
Maar uw geloof ging verder:
gij hebt Jezus Christus in u gedragen,
ja, gij waart één met Hem.
Uw hart en uw ziel waren de kribbe
waarin Hij tot leven kwam
en van waaruit Hij anderen beminde.
Open ook onze innerlijkheid
om Hem te laten geboren worden in ons,
zodat het Kerstmis kan worden
voor vele jonge mensen,
vooral de meest kansarmen,
de lievelingen van uw Zoon. Amen.
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