Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 33 – Godsontmoeting in de woestijn
Marcus 1,12-15: 1° vastenzondag B-jaar

Het Woord
Genesis 9,13. [God zei:] ‘Ik plaats Mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond
tussen Mij en de aarde.’
Psalm 25(24),1-2;10. 1 Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit, 2 mijn God, op U vertrouw ik, maak
mij niet te schande. 10 Liefde en trouw zijn de weg van de Heer voor wie de wetten van Zijn verbond
onderhouden.
Marcus 1,12-15. Meteen dreef de Geest Hem de woestijn in. Veertig dagen bleef Hij in de
woestijn, waar Hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde
dieren, en engelen zorgden voor Hem.
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.’

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord
Bij Genesis 9,13. In 1861 zijn er grote politieke problemen met het pausschap. Don Bosco schrijft
aan Paus Pius IX: ‘We houden niet op elke dag tot de Heer te bidden dat Hij de regenboog van de
vrede zo snel mogelijk in onze streken laat verschijnen tot welzijn van de bevolking en de
godsdienst.’1 Die regenboog, een teken voor de hele schepping, wordt in de pen van Don Bosco
een ander symbool voor Maria. Zij is de regenboog van de vrede.2 Don Bosco sprak Maria biddend
aan met vele titels, maar dus ook met ‘regenboog van de vrede’.3
Bij Psalm 25(24),1-2. Don Bosco schrijft over kanunnik Giuseppe Cottolengo: ‘Nu zal ik een woord
toevoegen over het onbegrensd vertrouwen in God. Men mag zeggen dat ze perfect was in
Cottolengo. Hij wilde vooral nooit gaan rusten zonder het geld, dat hij die dag ontvangen had, te
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besteden … Als hij niet anders kon, gaf hij het weg als aalmoes. Op een dag had een zuster een
beetje geld weggelegd om het daarna te gebruiken voor een gezin, waar ze zorg voor droeg. Hij
gaf haar een strenge berisping.’4
Bij Psalm 25(24),10. Don Bosco beklemtoont dat de mens de wil van God moet gehoorzamen en
Hem aanbidden. Hij besluit: ‘We weten alleszins dat alle wegen van de Heer barmhartigheid en
waarheid zijn.’5
Bij Marcus 1,15. Voor dit vers: zie gebedsbezinning DB200 nr. 28 (3° zondag B-jaar).

Een salesiaans woord bij het Woord
Tijdens de doop van Jezus in de Jordaan daalt de heilige Geest als een duif op Jezus neer. Na de
woorden van de Vader ‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde’, drijft de Geest Jezus de
woestijn in. Dat betekent dat de Geest niet van Jezus is weggegaan. Hij blijft het hele
Marcusevangelie lang bij Jezus. God roept en zendt mensen, maar blijft ze ook nabij als steun,
kracht en hulp. In het Charter is dit de tweede zin: ‘De Geest vormde zijn [van Don Bosco] hart en
vervulde het met een grote liefde voor God en de mensen, vooral voor de kleinen en de armen.’6
Even verder luidt het: ‘De apostolische Familie van Don Bosco is allereerst een charismatische
Familie, dat wil zeggen een gave van de Geest aan de Kerk met het oog op een zending.’7
De Geest drijft Jezus de woestijn in. Ook wij kennen vroeg of laat onze woestijnervaringen. Het zijn
geen comfortabele tijden, maar juist lastige ervaringen van worsteling en strijd. Toch is de
woestijn in de Bijbel een plaats van ontmoeting met God. Mozes wordt in de woestijn geroepen
om het volk Israël uit Egypte weg te leiden. En in de woestijn ontvangt Hij de Tien Woorden. Voor
ons, actieve leden van de Salesiaanse Beweging, is de godsontmoeting de motor. Vanuit God
vertrekt alles en bij Hem komt alles terug. Het Charter duidt de drie wezenlijke aspecten van het
preventief systeem van Don Bosco aan: redelijkheid, godsdienst en hartelijkheid. Over het tweede
zegt het: ‘Godsdienst betekent ruimte scheppen voor de genade die redt, het verlangen naar God
cultiveren, de ontmoeting met Christus, de Heer bevorderen in de mate dat Hij de volle zin geeft
aan het leven, een antwoord biedt op onze dorst naar geluk.’8 We kunnen kinderen en jongeren
maar tot die godsontmoeting brengen, in de mate dat we zelf vanuit een constante
godsontmoeting leven. Ook in onze woestijnervaringen.
Jezus verkondigt het evangelie, het goede nieuws dat God de mens bemint. Het Charter zit
helemaal op dit spoor: ‘De Zoon van God is mens geworden om ons het gelaat van een Vader te
openbaren. Een Vader, die “het leven liefheeft.”’9 Een paar zinnen verder gaat het over onze
zending: ‘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.’10
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Het Woord in mijn (salesiaans) leven
Ervaar ik dat de heilige Geest de Kerk, onze Salesiaanse Beweging, mijn leven leidt? Laat ik me
door Hem leiden? Kom ik in mijn woenstijnperiodes tot een diepere ontmoeting met God? Hoe en
waar verkondig ik het evangelie?

Een salesiaans gebed met het Woord
Heilige Don Bosco,
De heilige Geest heeft U gevormd,
geroepen en gezonden,
begeleid en gesterkt.
Al uw spreken en handelen
vertrok vanuit onze liefdevolle God
en keerde ook terug bij Hem.
Uw leven was evangelie
voor iedereen die u ontmoette,
vooral kinderen en jongeren in nood.
Laat ook ons leven evangelie worden,
steeds opnieuw, steeds meer.
Want velen wachten op het evangelie.
Ze wachten op Gods liefde. Amen.

De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 79
zie www.bartimeus.be/bezinningen
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