Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 27 – Roeping
Johannes 1,35-42: 2° zondag B-jaar

Het Woord
35

De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag
komen, zei hij: ‘Daar is het Lam van God.’ De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met
Jezus mee. Jezus draaide zich om en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken jullie?’
‘Rabbi’, zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar logeert U?’ Hij zei: ‘Kom maar
mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had gevonden; het
was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij Hem.
40

Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de
broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen en hij zei tegen hem: ‘Wij
hebben de Messias gevonden’ (dat is Christus, ‘Gezalfde’) 42 en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus
keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat
is Petrus, ‘rots’).

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord
Bij vers 35. Don Bosco heeft een hele verzameling woorden voor mensen die zich in de woestijn
terugtrekken: ‘Monikken, eremijten, kluizenaars, cenobieten, eenlingen: allemaal namen voor een
deugdzame manier van leven ver van de wereldse gevaren.’1 Hij duidt deze levenswijze aan als
zeer oud, teruggaand op de profeten Elia en Elisa op de berg Karmel in Palestina, omringd door
vele volgelingen. Het hoofd van die groepen was een echte spirituele vader, die instond voor hun
spirituele en aardse welzijn, in het bijzonder om hen bij God te brengen. Ook Johannes de Doper
had vele leerlingen, die volgelingen van Jezus Christus werden.2 Het is klaar: Don Bosco
presenteerde ook de contemplatieve roeping aan zijn (jonge) mensen.
Bij vers 40. Don Bosco schrijft: ‘Velen dachten eerst dat Johannes de Verlosser was. Andreas was
een zijn meest overtuigde leerlingen. Toen hij onderricht was door Johannes en zo Jezus Christus
had leren kennen, was hij daar zo verrukt door dat hij onmiddellijk naar zijn broer Petrus liep om
het hem te vertellen.’3
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Vita de’ sommi pontefici S. Sisto, S. Telesforo, S. Igino, S. Pio I p. 24-25.
Idem.
3
Vita di san Pietro p. 13.
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Bij vers 42. Don Bosco gaat te rade bij de heilige Augustinus: ‘Na zijn eerste blik op de Redder,
werd Petrus als verliefd op Hem.’4 En de Redder zag verheven tekenen boven deze arme visser,
met goedheid wierp Hij een blik op hem, en voordat deze kon spreken, bewees Hij hem volledig
geïnformeerd te zijn over zijn naam, zijn geboorte, zijn vaderland. Geheel zichzelf trouw gebruikt
Don Bosco de woorden ‘Voortaan zul je Kefas heten’ om het Petrusambt in het licht te stellen:
‘Deze grote rots, waarop Jezus Christus zijn Kerk zou bouwen.’5

Een salesiaans woord bij het Woord
Professor Amadeo Cencini spreekt over de algemene roeping: God nodigt iedere mens uit om mee
te bouwen aan Zijn Rijk. ‘Roeping gaat […] om het ontdekken van de waarheid van mijn leven: wie
ik ben en wat kan ik worden. Deze unieke en onherhaalbare waarheid komt overeen met Gods
droom over mij.’6 Die droom had God al klaar voor mij, nog voor mijn eerste levensbegin in de
schoot van mijn moeder. Don Bosco had heel zeker een grote gevoeligheid en respect voor de
roeping van elk van zijn jongeren.
Het nieuw Referentiekader voor de Jeugdpastoraal formuleert het zeer duidelijk: ‘Het doel bestaat
erin elke jongere te vergezellen op zijn concrete zoektocht naar zijn roeping, plaats van zijn gratis
en onvoorwaardelijk antwoord op het liefdesproject dat God voor hem/haar heeft.’ 7 Binnen deze
algemene roeping is er uiteraard ook nood aan aandacht voor specifieke roepingen: voor het
gezin, de kunst, de economie, de politiek, maatschappelijke engagementen, zending in het Zuiden,
het religieuze leven, het priesterschap …
Het Charter zit helemaal op dat spoor: ‘Zij [de Salesiaanse Familie] draagt er zorg voor de jongeren
te oriënteren in hun roeping door hen tot geloof op te voeden en hen in te leiden in apostolische
inzet in de Kerk en voor de wereld.’8 Dit wordt in een andere context hernomen: ‘Ten slotte
probeert het [salesiaans humanisme] eenieder te helpen zijn juiste plaats te vinden in Kerk en
maatschappij, vanuit de erkenning dat iedere jongere het recht heeft om geholpen te worden in
het ontdekken van zijn eigen roeping.’9
Roeping heeft maar een christelijke betekenis als ze gebouwd is op de relatie mens-Christus en in
de mate dat de jongere/volwassene thuis is in het huis van Jezus Christus, dat is het huis van de
Vader. Daarom krijgen Andreas en de anonieme leerling geen adreskaartje van Jezus, maar
worden ze uitgenodigd om met Hem mee te gaan, Hem te volgen, steeds meer aan zijn zijde thuis
te komen in het huis van zijn Vader, het Rijk Gods.
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Vita di san Pietro p. 14.
Idem.
6
A. Cencini, Roeping behoort tot het DNA van de gelovige, in: Hemel en aarde bewegen. Naar een vernieuwde
roepingenpastoraal in de Vlaamse Kerk, Halewijn, 2010, p. 5.
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Dicastère pour la Pastorale Salésienne des Jeunes, La Pastorale Salésienne des Jeunes. Cadre de Référence, Rome,
2014, p. 152 (cursivering door mij).
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Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 6.
9
Idem art. 18 (cursivering door mij).
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Het Woord in mijn (salesiaans) leven
Beleef ik mijn leven als de unieke en persoonlijke roeping, die God voor mij klaar had, nog voordat
ik begon te groeien in de schoot van mijn moeder? Volg ik die roeping met volle overgave? Ben ik
zo verrukt over Jezus Christus, dat ik ren om anderen erover te vertellen? Hoe help ik kinderen en
jongeren bij de ontdekking van hun persoonlijke roeping?

Een salesiaans gebed met het Woord
Don Bosco,
U was negen jaar
toen U uw roeping ontdekte.
Christus was uw grootste gids,
Maria uw begeleidster.
Geef ons de gelovige gevoeligheid
en de pastorale wegen
om elk kind en jongere te helpen
bij de ontdekking van zijn roeping.
Als ze hun roeping vinden,
dat groot geschenk van de Vader,
wacht hen de ware vrijheid,
de diepste vreugde. Amen.
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