Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 28 – Jezus volgen
Marcus 1,14-20: 3° zondag B-jaar

Het Woord
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws
verkondigde. 15 Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot
inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Adreas, de broer van Simon, die hun
netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. 17 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van
jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Iets
verderop zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig
waren met het herstellen van de netten, en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met
de dagloners achter in de boot en volgden Hem.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord
Bij vers 15. Don Bosco vindt het belangrijk dat iedereen, werkelijk iedereen, deze uitnodiging
ontvangt. Hij verwijst daarvoor naar het voorbeeld van de heilige Alexander in de gevangenis. Zelf
had Don Bosco als jonge priester stage gelopen in de gevangenis van Turijn en kende die
toestanden dus. Hij vertelt een dialoog tussen de christen Alexander en de heidense tribuun
Quirinus. Quirinus voelde zich bedreigd door het vuur van de hemel omdat hij Alexander in de
gevangenis moest opsluiten. Maar Alexander zei hem: ‘Blijf rustig … Ga en overtuig allen in deze
gevangenis om het doopsel te ontvangen en christenen te worden.’1 Maar Quirinus antwoordde:
‘Beste vader, ik zou je graag die gunst bewijzen, maar jullie christenen zijt heilig maar zij zijn
dieven, overspeligen, moordenaars.’2 Alexander zei: ‘Christus daalde van de hemel neer op aarde,
uit een maagd geboren. Hij riep alle zondaars tot boete; wacht dus niet om hen allemaal bij mij te
brengen.’3 En Alexander verkondigde hun het blijde nieuws.
Bij vers 17. In zijn levensbeschrijving van Michele Magone, een van zijn jongens in het oratorio te
Turijn, stelt Don Bosco hem tot voorbeeld. Hij omschrijft het antwoord van Michele op de roeping
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van de Heer om Hem te volgen als volgt: ‘Hij luisterde naar de liefdevolle roeping en voortdurend
beantwoordde hij aan de kracht van God die in hem werkte.’4 En iedereen die hem kende
bewonderde hem, zo zegt Don Bosco. Zo werd duidelijk hoe wonderlijk de effecten van Gods
genade zijn bij hen die zich inspannen om eraan te beantwoorden.

Een salesiaans woord bij het Woord
De roeping van de meeste mensen verloopt doorheen een lang proces van zoeken en vinden,
twijfelen en klaarheid zien, experimenteren, lukken en mislukken, raad vragen, kritische
zelfbevraging, gebed en lectuur … Maar hier krijgen we de kern van wat een christelijke roeping is.
Drie werkwoorden staan bij Jezus: Hij loopt langs het meer, Hij ziet tweemaal twee broers, Hij
spreekt hen aan. Dat is het kader: wat Jezus Christus doet is veel belangrijker dan wat de mens
doet. En het is juist voor Jezus’ opdracht, Zijn zending, dat elke christelijke roeping bedoeld is. Bij
de vier personen staan twee werkwoorden, telkens dezelfde: achterlaten en volgen. Hun oude
levenswijze eindigt, de nieuwe begint: in dienst van de Heer.
In wat Jezus zegt, valt nog iets op: eerst nodigt Hij hen uit om Hem te volgen. De relatie met Hem
is de basis. Pas dan spreekt Hij over hun zending: de mensen. Want dat is de grote zorg van God:
dat mensen menswaardig leven en Gods vreugde vinden.
Het Charter situeert de roeping van alle leden van de Salesiaanse Familie in het breedst mogelijke
kader: ‘In navolging van het voorbeeld en het onderricht van Jezus van Nazareth stelt de Kerk, en
in haar de Salesiaanse Familie, zich ten dienste (diaconia) van de mensheid om het evangelie te
verkondigen en allen te roepen tot de volheid van het leven.’5 Iedere mens is dus geroepen en dus
ook ieder kind en elke jongere. Hier raken we het hart van wat Don Bosco bezielde, zijn
spiritualiteit, zijn diepste bedoelingen, zijn verst reikend perspectief.

Het Woord in mijn (salesiaans) leven
Getuig ik van mijn christelijk geloof bij hen die algemeen beschouwd worden als kwalijke
randfiguren? Ervaar ik in mijn leven hoe wonderlijk het is te beantwoorden aan de roeping, die
God mij gaf? Wat betekent voor mij: Jezus volgen? Wat betekent voor mij: mensen redden?
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Een salesiaans gebed met het Woord
Heilige Don Bosco,
gij waart zeer gevoelig
voor Gods werking in u.
Gij waart slechts negen jaar
en wist al wat uw roeping was:
‘wolven’ veranderen in ‘lammetjes’
met zachtheid en goedheid.
Heel uw leven hebt gij gegeven
om Gods grote plan tot leven te brengen:
mensen begeleiden naar God,
naar Zijn diepe vreugde
en naar Zijn liefdevolle zorg
voor elke mens.
Jezus volgen werd trouwe inzet
voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Help ons om Jezus te volgen
en mensen Gods vreugde te schenken. Amen.
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