Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 42 – God is een barmhartige Vader
Johannes 20,19-31: 2° paaszondag ABC-jaar

Het Woord
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren
afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens
jullie vrede!’ Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij
omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft
uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de
heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven, vergeven jullie ze niet,
dan zijn ze niet vergeven.’
Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de
andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden
van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan
leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu
ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’
zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je
hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn
God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en
toch geloven’.
Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan,
maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u
door te geloven leeft door zijn naam.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord
Bij vers 21. Don Bosco wil de draagwijdte van deze woorden duidelijk maken: ‘Zoals de hemelse
Vader Zijn eniggeboren Zoon zond om de mensen te redden, Hem alle macht te geven in de hemel
en op de aarde, zo zond de Heiland de apostelen en hun opvolgers om het evangelie te
verkondigen, hun een absolute en volle macht toe te vertrouwen over al die dingen die kunnen
bijdragen tot de redding van de zielen.’1 Een van die dingen noemt hij uitdrukkelijk: ‘Die om de
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zonden te vergeven.’2 We begrijpen dat Don Bosco juist dit naar voren haalt: hoeveel maal
vergeeft hij een jonge mens zijn zonden in naam van God? Het sacrament van verzoening maakt
een belangrijk element uit van zijn opvoedingssysteem. Hij wil immers dat zijn jonge mensen God
zien als liefdevolle barmhartigheid en milde vergiffenis. Ook hier benadrukt Don Bosco dat vooral
Petrus die macht ontving, ‘niet als opvolger van Christus, want niemand kan Christus op aarde
vervangen, maar als zijn vicaris.’3 Don Bosco beklemtoont nog een tweede element van die macht:
‘De macht om voor de eenheid te zorgen.’4 En ook hier heeft Petrus de meest centrale
verantwoordelijkheid. En een derde element komt naar voren: ‘De macht om kerkelijke wetten te
maken.’5 Die kerkelijke macht is gefundeerd op Christus: ‘Jezus Christus had op deze aarde zeker
de wetgevende macht.’6 Conclusie: Don Bosco beklemtoont de zending van de apostelen, een
zending waar hij zelf met al zijn mogelijkheden heeft aan meegewerkt.
Bij vers 23. Don Bosco geeft antwoord op een vaak gehoorde uitspraak: ‘Ik ben al meerdere malen
gaan biechten en altijd herval ik in dezelfde zonden. Biechten is dus zinloos voor mij.’7 Die
redenering gaat voor Don Bosco niet op: ‘Voorzichtig, zeg dat niet, anders toont ge u ondankbaar
tegenover Jezus Christus. Door dit sacrament in te stellen, heeft Hij ons niet beloofd ons zonder
zonden te maken, maar Hij beloofde dat Hij ons zou vergeven, hoe vaak we ook naar Hem
terugkeren.’8 Hij wilde, op een dieper niveau, de angst wegnemen: ‘Weg dus met elke vrees. Moed
en vertrouwen! … We gaan naar een heel goede Vader die ons, zijn schepselen, bemint. Wat
zouden we kunnen vrezen van iemand die ons bemint? Laten we liever de goddelijke
barmhartigheid bedanken omdat Hij voor ons zo’n weldoend en troostend sacrament heeft
ingesteld.’9 Op een andere plaats beschrijft Don Bosco het gevolg van de vergiffenis van de
zonden. Hij laat een priester zeggen: ‘Ik herstel uw vrijheid en ik geef u de vriendschap van de
Koning van hemel en aarde terug.’10 De vergiffenis van de zonden was zo belangrijk voor Don
Bosco, dat dit evangelievers te lezen was in de gallerij dichtbij de ingang van de kerk van
Franciscus van Sales.11 ‘Uit deze woorden van de Heiland spruit de plicht voort van de heilige
bedienaren om de biechten te horen.’12

Een salesiaans woord bij het Woord
De Naardense Bijbel vertaalt bepaalde woorden van Jezus als volgt: ‘Neem de aanblazing van de
Heilige in u op.’ De persoonlijke vrijheid staat hoog aangeschreven in onze cultuur, zeker ook bij
jonge mensen. Die vrijheid wordt door Christus gerespecteerd. Hij blaast wel de Geest over de
apostelen, maar Hij nodigt hen uit om de Geest in zich op te nemen. We zien hier een heerlijk
samengaan van de gave van God en de vrije ontvankelijkheid van de mens. In de hedendaagse
geloofsopvoeding is het van uitzonderlijk belang dit te belichten.
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De leerlingen doen direct wat Jezus opgedragen heeft: ze zeggen aan een ander dat ze de verrezen
Jezus gezien hebben. Is dat niet de kern van de evangelisatie? Het gaat hier niet over een theorie,
maar over een ervaring, waarover ze getuigen. Getuigen hebben veel meer waarde in onze tijd
dan grote theorieën. Het is niet moeilijk in onze tijd om getuigen aan het woord te laten. Op het
internet zijn daarover mooi verzorgde filmpjes te vinden. Zie bv. christelijke getuigenissen van
jongeren: http://www.checkpointtv.be en van volwassenen: http://www.tvzorg.be.
Het godsbeeld van Don Bosco wordt in het Charter als volgt omschreven: ‘Liefde is de naam zelf
voor God (cf. 1 Johannes 4,16). Zij duidt niet alleen op de energie van het menselijk hart, maar is
deelname aan de voorkomende barmhartigheid van de Vader, aan het meelijdende hart van
Christus en de onzegbare liefde van de Heilige Geest.’13
Het is niet correct enkel over Thomas te spreken als de ongelovige. Hij komt tegelijkertijd naar
voren als het model van geloof en wel door zijn zeer kernachtige maar diepe geloofsbelijdenis:
‘Mijn Heer en mijn God.’ In de media wordt wel eens vaker gesproken over gelovigen en
ongelovigen. Alsof het over twee scherp van elkaar te scheiden groepen gaat. Maar geloof en
ongeloof gaan samen in elke mens. Voor jongeren is dit heel belangrijk. Geloof mag gepaard gaan
met twijfel, zoeken, een stuk ongeloof … Staan we niet allen in een groeiproces, ook wat ons
geloof betreft? Jongeren mogen daarom heel zeker hun eigen zoektocht gaan en wel op hun eigen
ritme.

Het Woord in mijn (salesiaans) leven
Welke plaats heeft het sacrament van verzoening in mijn leven? Komt mijn godsbeeld overeen
met dat van Don Bosco? Welk accent zou ik vanuit dit evangelieverhaal leggen in de kinder- en
jongerencatechese?
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Een salesiaans gebed met het Woord
Verrezen Heer,
U begeleidde Thomas
tot geloof in U
als Heer en God.
In Don Bosco vormde U
een gedreven overgave
aan de werking van de Geest
in hem, onze stichter,
en heel onze salesiaanse beweging.
Maak van ons mensen
die voor jongeren getuigen van U
en Uw overwinning op lijden en dood.
Schenk kinderen en jongeren
Uw heilige Geest,
adem van leven,
milde vergiffenis,
vuur vol vrede,
en dienstbare liefde. Amen.
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