Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 3 – Christus bouwt zijn Kerk op de Rots
Matteus 16,13-20: 21° zondag A-jaar

Het Woord
13

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de
mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen
Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg Hij hun: ‘En wie ben Ik
volgens jullie?’ 16 ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus.
17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van
vlees en bloed geopenbaard, maar door Mijn Vader in de hemel. 18 En Ik zeg je: jij bent Petrus, de
rots waarop Ik mijn Kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen
overweldigen. 19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven en al wat je op aarde
bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn en al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de
hemel ontbonden zijn.’ Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij
de Messias was.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord
Vers 13. Don Bosco legt er de nadruk op dat ‘de goddelijke Heiland’ vanaf het begin een groot plan
had met Petrus. Nu zal Hij dat bekend maken te Caesarea Filippi, ver ten noorden van Kafarnaum.1
Vers 16. Don Bosco gaat ervan uit dat Petrus al een zekere prioriteit geniet t.o.v. de andere
leerlingen. Daarom laat hij in Il cattolico istruito (de onderrichte katholiek) de vaderfiguur zeggen
dat Petrus onder inspiratie van de Geest belijdt dat Jezus de Christus is. Don Bosco interpreteert
de belijdenis van Petrus als volgt: ‘Gij zijt de Messias, beloofd door God, gekomen om de mensen
te redden. Zoon van de levende God om aan te duiden dat Christus niet een Zoon van God was
zoals de goden van de heidenen, gemaakt door mensenhanden of uit menselijke grillen, maar
Zoon van de levende God, dat wil zeggen Zoon van de eeuwige Vader, Schepper en opperste Heer
van alle dingen, tweede Persoon van de Heiligste Drie-eenheid.’2
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Vita di San Pietro p. 25-26.
Il cattolico istruito (II) p. 3 en Il cattolico nel secolo p. 105.

Vers 17. Don Bosco laat de vaderfiguur in Il cattolico nel secolo (de katholiek in de wereld) aan zijn
zoon zeggen, dat Jezus Petrus zalig noemt omdat Petrus sprak vanuit de verlichting van de
hemelse Vader.3
Vers 18. Don Bosco wijst erop dat het geven van een naam de roeping inhoudt. Hij verwijst naar
Abraham, Sara en Jakob. Deze laatste krijgt een totaal nieuwe naam: Israël. Volgens Don Bosco
verzekerde de Heer Israël dat de Messias uit zijn nageslacht zou geboren worden. 4 Met de
woorden ‘op deze rots zal Ik mijn Kerk bouwen’ geeft Jezus Christus – zo zegt Don Bosco – zijn
volle gezag aan Petrus en aan de volgende pausen.5 We kennen Don Bosco inderdaad als iemand
die het gezag van de paus met kracht verdedigt.
Vers 19. Het geven van de sleutels betekent voor Don Bosco dat Christus hem aanstelt als
‘absolute, eerste en hoogste herder van de Kerk.’6 En elders somt Don Bosco de belangrijkste
titels van de paus op: ‘ … vicaris van Jezus Christus, opvolger van Petrus, hoogste herder, paus,
zaligste, heiligste vader, hoogste priester, Romeinse priester, dienaar van de dienaren van God.’7

Een salesiaans woord bij het Woord
Als het over de situering van de Salesiaanse Familie in de Kerk gaat, spreekt het Charter enerzijds
over trouw aan Don Bosco, anderzijds ook over vernieuwing: ‘Door aanwezig te zijn in de lokale
Kerken, bevordert zij [de Salesiaanse Familie] de gemeenschap tussen hen en de opvolger van
Petrus en beleeft ze op nieuwe wijze de trouw aan de paus … (eenheid).’ 8 Wat het nieuwe
inhoudt, wordt breder uitgelegd: ‘In creatieve trouw aan Don Bosco trachten de groepen van de
Salesiaanse Familie hun eigen bijdrage te leveren aan de maatschappij vanuit de richtlijnen van
het Tweede Vaticaans Concilie voor vernieuwing en vanuit het daarop volgend pauselijk
“magisterium” (Kerkelijk leerambt) rond de verhouding van de Kerk met de andere godsdiensten
en de huidige maatschappij, gefocust op de interreligieuze dialoog, op de verdediging van de
waardigheid van de menselijke persoon en van de familie, op de promotie van rechtvaardigheid en
vrede, op de interculturele dialoog, vooral in multiculturele contexten, en op de zorg voor de
schepping.’9
In de Constituties van de zusters van Don Bosco wordt dat als volgt verwoord: ‘De Plaatsvervanger
van Christus … is in het perspectief van ons religieus leven, onze eerste overste. Naar het
voorbeeld van Don Bosco en van Moeder Mazzarello betuigen wij hem onze liefde.’10
Dat mag ons niet doen vergeten dat niet Petrus de Kerk bouwt. Volgens de woorden van het
evangelie is het Christus, die de Kerk op de ‘Rots’ bouwt. In die zin is Jezus architect, bouwheer en
aannemer tegelijk. Het belangrijkste gebeurt door Hem en niet door mensen. Het Charter legt
daarom terecht de nadruk op wat de Vader, de Zoon en de Geest doen: ‘Hij [de Geest] is de
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gezondene van de Vader en van de Verrezen Heer om het werk van verlossing in de geschiedenis
voort te zetten.’11
Het Woord in mijn (salesiaans) leven
Wat betekent het voor mij dat de paus ‘de rots’ is waarop Christus zijn Kerk bouwt? Hoe zie ik
trouw aan de paus? Op welke van de acht punten van de zin uit art. 7 van het Charter ben ik het
sterkst en op welk punt kan ik het meest groeien:
 de verhouding van de Kerk met de andere godsdiensten
 de verhouding van de Kerk met de huidige maatschappij
 de interreligieuze dialoog
 de verdediging van de waardigheid van de menselijke persoon
 de verdediging van de waardigheid van de familie
 de promotie van rechtvaardigheid en vrede
 de interculturele dialoog, vooral in multiculturele contexten
 de zorg voor de schepping?
Een salesiaans gebed met het Woord
Heilige Don Bosco,
in een tijd van spanningen
tussen Kerk en politiek
hebt Gij de Kerk verdedigd,
ook in het pauselijk ambt.
Heel uw werk en zorg voor kinderen,
jongeren en gewone mensen
hebt ge bewust gesitueerd
binnen de katholieke Kerk.
Altijd weer hebt gij verwezen
naar Christus de Heer,
de echte bouwer van de Kerk
en van het menselijke leven
naar Gods plan.
Geef dat wij u volgen
en Christus laten werken
door de heilige Geest
en zoveel andere wegen. Amen.
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