Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 25 – Jezus zoeken
Matteus 2,1-12: Openbaring ABC-jaar

Het Woord
1

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er
magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de
Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem eer te bewijzen.’ Koning
Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en
schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden.
5 ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij,
Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou
komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep Herodes in het geheim de
magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en
stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar
het Kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om Het eer te
bewijzen.’ Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg en nu
ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats
waar het Kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis
binnen en vonden het Kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.
Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het Kind geschenken aan: goud en
wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te
gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord
Bij vers 1. Don Bosco ziet in de woorden ‘tijdens de regering van Herodes’ de vervulling van de
woorden van Jakob in Genesis 49,10. Daarin zegt Jakob dat de Messias moest geboren worden
wanneer Judea in vreemde handen zou zijn. Don Bosco ziet Herodes als een vreemde heerser uit
Idumea.1
Bij vers 2. Don Bosco vraagt zich af waarom de drie wijzen naar Betlehem kwamen. Dit is zijn
antwoord: ‘Om de geboren Messias te aanbidden.’2 En ook hier is de ster-gids de vervulling van
1
2

Il cattolico istruito (I) p. 10 en Storia sacra (X) p. 143-144.
Storia sacra p. 160.
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een element uit het Eerste Testament, namelijk Numeri 24,17: ‘Wat ik zie, is niet in het heden, wat
ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël.’ 3 Als kind van zijn tijd
interpreteert Don Bosco de ster als een mirakel: het Kindje Jezus stuurt de ster naar de wijzen.
Toch gaat hij ook verder en geeft een interpretatie, die goed klinkt in onze tijd. Jezus wilde rond
zijn kribbe vertegenwoordigers van zijn eigen volk (de herders) en vertegenwoordigers van de
vreemde volken (de wijzen), want God wilde dat Jezus alle volkeren tot een familie zou maken.
Eerst komen de kleinen en nederigen, want ze genieten Zijn voorkeur, maar de groten en de
wijzen worden niet uitgesloten.4 Don Bosco actualiseert de tocht van de magiërs: hun reis is het
beeld voor onze geloofsreis: ook wij zijn op weg om Jezus te vinden. Die reis eindigt voor Don
Bosco in het eeuwig heil, in de hemel.5
Bij vers 11. Voor Don Bosco willen de drie geschenken zeggen dat Jezus erkend wordt als Koning,
God en sterfelijke mens. De grote verteller Don Bosco weet overigens meer: de drie geschenken
zitten in kistjes van kostbaar hout.6 Door de drie geschenken en de rituelen wijden de magiërs de
hut (sic) waar Jezus werd geboren tot tempel. Het consacreren van nieuwe kapellen, kerken,
basilieken en kathedralen komt voor Don Bosco dus voort uit een zeer oude traditie, teruggaand
op de geboorte van Jezus.7

Een salesiaans woord bij het Woord
De geboorte van Jezus Christus heeft een bijzonder grote betekenis. Enerzijds is Hij de Zoon van
God, die op aarde komt. Zijn Zoon zal het Rijk van God vestigen en niets zal dat kunnen
tegenhouden. Maar ook voor de wereld is Jezus’ geboorte een uitzonderlijk gebeuren. Politieke en
militaire machten, hier vertegenwoordigd door Herodes, zullen niet in staat zijn dat Rijk te
vernietigen. In die zin is deze evangelietekst brandend actueel. Op zoveel plaatsen worden
christenen vervolgd, probeert men de Kerk te vernietigen. Geweld, terreur, moord en oorlog
komen dagelijks in het nieuws. Met Don Bosco geloven we in Gods kracht en Gods belofte dat Zijn
Rijk niet verloren zal gaan.
De wijzen zijn op weg gegaan om Jezus Christus te zoeken. Ze vinden Hem. Dan werpen ze zich
voor Hem neer en aanbidden Hem. Zonder twijfel heeft Don Bosco Christus aanbeden. Christus
was alles voor onze grote stichter. En de wijzen bieden Jezus hun geschenken aan. Geen groter
geschenk kunnen we Hem geven dan onszelf, ons leven, net zoals Don Bosco heeft gedaan.
Het Charter verbindt de overgave aan God met de gegevenheid aan andere mensen: ‘Het
beoefenen van de apostolische liefde sluit de eis naar bekering en zuivering in, of anders gezegd
de dood van de oude mens opdat de nieuwe mens zou kunnen geboren worden en zich
ontwikkelen. Die is, naar het beeld van Jezus, apostel van de Vader, ertoe bereid zich dagelijks op
te offeren in het apostolisch werk. Zich geven is zich leegmaken en zich laten overstelpen door
God, om er een gave van te maken aan de anderen.’8 Deze verbinding tussen zich geven aan God
en zich geven aan kinderen, jongeren en volwassenen tekent onze salesiaanse spiritualiteit zeer
diepgaand.
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Il cattolico istruito (I) p. 10.
Vita di S. Giuseppe p. 42-43.
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Il cattolico provveduto p. 662.
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Maneria facile per imparare la Storia sacra p. 43 en Vita di S. Giuseppe p. 44.
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Maraviglie della Madre di Dio p. 147.
8
Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 34.
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Het Woord in mijn (salesiaans) leven
Hoe omschrijf ik mijn zoektocht naar Jezus? Wie of wat is mijn ‘ster’ die mij naar Hem begeleidt?
Op welke momenten aanbid ik Hem? Wat zijn de geschenken die ik Hem geef? Is mijn geschenk
aan Hem ook een geschenk aan mijn medemensen?

Een salesiaans gebed met het Woord
Heer onze God,
Don Bosco is Uw ster geweest:
een helder schijnend licht
waarin jongeren en volwassenen
U en Uw liefde ontdekten.
Hij heeft zich totaal gegeven
aan U en Uw mensen, jong en oud.
Toon ons op een duidelijke manier
voor wie wij Uw ster mogen zijn
vanuit onze overgave aan U.
Wees zelf het flonkerend licht
in onze daden en wonderen. Amen.

De gebedsbezinningen van Bartimeus bij dit evangelie zijn de nrs. 151, 228 en 229
zie www.bartimeus.be/bezinningen
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