Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 4 – Trouw aan de wil van God
Matteus 16,21-27: 22° zondag A-jaar

Het Woord
21

Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan
en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden,
en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus
nam Hem ter zijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer!’ 23 Maar Jezus
keerde Hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter Mij, Satan! Je zou Me nog van de goede
weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’
24 Toen

zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen,
zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. 26 Wat heeft een mens eraan de
hele wereld te winnen als Hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn
leven? 27 Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de
stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen.’

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord
Vers 21. Don Bosco is uiteraard kind van zijn en heeft geen weet van de exegese, die we nu tot
onze beschikking hebben. Als Jezus zijn lijden voorspelt ziet Don Bosco dit dan ook als een helder
en klaar bewijs van Jezus’ goddelijkheid.1 Vanuit de woorden in dit vers legt Don Bosco uit dat
Christus zijn Kerk niet gefundeerd heeft op rijkdom of wereldse grootheid, maar op nederigheid,
zelfverloochening en veel lijden.2
Vers 23. Don Bosco geeft uitdrukking aan een attitude die voor hem zeer belangrijk is in de
opvoeding van jongeren en de omgang met mensen: ‘Met een perfecte kalmte noemde de Zoon
van God Petrus ‘Satan’. Een mens zonder zachtheid zou dat gedaan hebben met woede.’3 Don
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Bosco vond zachtheid een zeer grote waarde in de opvoeding en in het omgaan met mensen in het
algemeen.
Vers 24. Don Bosco spitst het sterven aan zichzelf graag toe op de gehoorzaamheid. Hij
verduidelijkt dit in zijn biografie van de heilige Vincentius: ‘Volgens hem is de mens, die teveel
gehecht is aan zijn eigen wil, een vijand van het evangelisch kindschap. Alleen deze geeft
toegangsrecht tot het rijk der hemelen en is in staat tot de heilige zelfverloochening, die de eerste
deugd moet zijn van de leerling van de Heiland.’4
Vers 25-26. Don Bosco gebruikt de bijbelvertaling van Monseigneur Martini. Daarin spreekt men
niet van ‘leven’, maar van ‘ziel’ (anima). De redding van de ziel – en dus eigenlijk van zijn leven – is
een hoofdthema in de geschriften van Don Bosco. Hij vertelt over Franciscus Xaverius, die zich te
Parijs aan de wereldse ideeën wijdde. De heilige Ignatius, stichter van de jezuïeten, zei hem daar:
‘Waartoe dient het als de mens heel de wereld verovert, als hij zijn ziel verliest?’ En Don Bosco
vertelt verder dat Xaverius luisterde in diepe stilte. Toen Ignatius hem het verschil voorlegde van
een rijke met geld en een dienaar die in de hemel eindigt, besloot Xaverius de wereld te verlaten
om Jezus Christus te volgen en hij werd een heilige.5 Hier zien we Don Bosco bezig met expliciete
roepingenpastoraal.
Vers 27. Don Bosco benadrukt het belang van het goede handelen en hij bemoedigt: ‘Bij de dood
zal de mens de vrucht oogsten van zijn goede werken.’6

Een salesiaans woord bij het Woord
Als we onze (salesiaanse) roeping volgen, zullen we onvermijdelijk moeilijke momenten
meemaken, obstakels zullen onze weg versperren, er komen crisissen … Met Don Bosco willen we
realistisch zijn: ook hij heeft geen gemakkelijk leven gehad. Als iemand ons om die reden van onze
roeping en zending zou willen afhouden, dan zien we dat als het tegendeel van de wil van God. De
Bijbel noemt dat ‘Satan’, de ‘Tegenstrever’. God wil echter dat we trouw zijn en niet opgeven bij
een ‘helling’. Jezus is ons daarin voorgegaan.
Heel deze redenering kunnen we wel eens vaker horen in de wielersport. Bij een lange vlucht of
beklimming gebruikt de reporter gemakkelijk het woord sterven. De renner sterft keer op keer,
maar gaat doorheen dat dood punt om nieuwe krachten te vinden. Uiteindelijk wordt dat – als het
lukt uiteraard – overvloedig beloond.
Het Charter vermeldt in dit kader vier vormen van ascese: ‘ … ascese van de versterving: om
meester te zijn over zichzelf, door het bewaken van de eigen zintuigen en het eigen hart en erover
te waken dat het zoeken naar het gemakkelijke de edelmoedigheid niet verdort; de ascese van de
nederigheid om zich niet anders te voelen dan dienaars ten aanzien van God; ascese van de moed
en van het geduld: om te kunnen volharden in het werk wanneer men botst op de harde
werkelijkheid; ascese van loslaten wanneer de gebeurtenissen ons dichter bij het kruis van
Christus brengen.’7
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Petrus bedoelt het eigenlijk goed. Iemand lijden en dood willen besparen is een uiting van
vriendschap van liefde. Maar Jezus kijkt verder, dieper. Gods wil doen overtreft alles. Niet voor
niets staat het Onzevader in het midden van de bergrede en in het midden van dat christelijk
basisgebed staat ‘Uw wil geschiede, Uw Rijk kome.’ Daar is Jezus op gericht en daar geeft Hij zijn
leven voor.
Ook Don Bosco en zovele anderen met en na hem hebben hun leven gegeven voor Gods Rijk. Geen
hindernis kon hen daarvan weerhouden. Jezus’ belofte mag ons moed inspreken: God zal
uiteindelijk meer, ja veel meer geven dan de wereld kan schenken. In Bijbelse taal: het eeuwige
leven. Het Charter zegt dat wij ertoe bereid zijn ‘ … talenten en leven in te zetten voor zijn [Gods]
glorie en de zaak van het Rijk.’8

Het Woord in mijn (salesiaans) leven
Kan ik negatieve kritiek geven met liefdevolle zachtheid, vooral aan kinderen en jongeren? Welk
lijden dreigt mij weg te houden van mijn roeping en zending? Hoe vertaal ik de woorden van Don
Bosco ‘zijn leven redden’? Welk aspect van ons geloof mag mij zeer veel kosten?
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Een salesiaans gebed met het Woord
Don Bosco, u hebt de wil van God verstaan:
de opvoeding van jonge mensen,
vooral de armsten onder hen.
Daarom bent u de straat opgegaan,
hebt u vele hindernissen overwonnen.
Velen hebben geprobeerd
– zelfs met aandrang –
u van uw roeping af te houden.
Maar u hebt doorgezet
omdat u trouw wilde zijn
aan de wil van God.
Nu mag u genieten,
zoals u zo vaak hebt gezegd,
van Gods heerlijke vreugde.
Sterk en steun ons,
dat ook wij trouw blijven
aan onze roeping,
aan wat God door ons wil realiseren. Amen.
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