Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 51 – Rozen en doornen
Marcus 3,20-35: 10° zondag B-jaar

Het Woord
Genesis 3,15. Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij
verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.
2 Korintiërs 4,17. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister,
die alles omvat en alles overtreft.
Marcus. Hij ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans
kregen om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om Hem,
desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had Hij zijn verstand verloren.
Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebul’,
en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan Hij demonen uitdrijven.’ Toen Hij hen bij zich geroepen
had, sprak Hij tot hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk
innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als een gemeenschap innerlijk verdeeld
is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is
gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet.
Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij
die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u: alle
wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie
lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand
is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’ Dit omdat ze gezegd hadden: ‘Hij is bezeten door een
onreine geest.’
Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om Hem
te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om Hem heen en die
zeiden tegen Hem: ‘Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U.’ Hij antwoordde: ‘Wie zijn
mijn moeder en mijn broers?’ Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei:
‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer
en zuster en moeder.’

Stilte bij het Woord
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Don Bosco en het Woord
Bij Genesis 3,15. De exegetische traditie heeft veel commentaren op dit vers gegeven, te herleiden
tot drie groepen: de ‘collectieve’ groep heeft het over de mensheid in het algemeen, die het
kwaad zal overwinnen; de ‘messiaanse’ groep duidt de Messias aan als de overwinnaar van het
kwaad; de ‘mariale’ groep meent dat het gaat over Maria die de kop van het serpent zal
verbrijzelen. Don Bosco interpreteert dit vers in eerste instantie in messiaanse zin. Hij meent dat
een afstammeling van de vrouw de kop van het serpent zal verbrijzelen. Hij schrijft: ‘Dit was de
goddelijke Redder. Door alle helse machten te overwinnen herwon Hij het paradijs voor ons. Grote
goedheid van God! De mens zondigt, verdient de dood en prompt belooft God hem het leven door
een Redder.’1 Ondanks meerdere plaatsen, waar we deze interpretatie vinden, treffen we ook de
mariale versie aan. Hij schrijft: ‘Maria was de hulp van het menselijk geslacht vanaf de eerste
tijden van de wereld. Toen Adam in de schuld verviel, werd een bevrijder beloofd, die moest
geboren worden uit een vrouw, van de wie de onbevlekte voet de kop van het sluwe serpent zou
verpletteren.’2
Bij 2 Korintiërs 4,17. Don Bosco is gericht op het wezenlijke, het eeuwige. Zo slaagt hij erin op de
juiste manier te relativeren. Een instantmoment van geluk kan bv. op lange termijn een catastrofe
veroorzaken. In 1858 schrijft hij aan een priesterstudent: ‘Wat in dit moment aangenaam is, kan
eeuwige foltering veroorzaken.’3 Elders verwijst hij naar de heilige paus Urbanus I.4 ‘Toen de
heilige Valerianus en de heilige Tiburzius met de heilige Urbanus afdaalden in de catacomben,
volstond het hun harten te inspireren met de meest levendige verlangens om daden van liefde te
stellen en te lijden omwille van de liefde voor Jezus Christus. De heilige paus had hen doen
opmerken dat de christelijke godsdienst geen geluk in deze wereld belooft, maar dat stoornissen
deel uitmaken van het leven van de ware volgelingen van Jezus Christus. Hun beloning wordt
bewaard voor de hemel.’5 Don Bosco gaf aan een dominicanes dezelfde raad.6 Ook in een brief aan
een markiezin verwijst hij naar dit vers met betrekking tot turbulenties in het leven van haar
dochter Sofia.7
Over het evangelie van deze zondag vinden we geen commentaar bij Don Bosco.

Een salesiaans woord bij het Woord
Het gaat Jezus erg tegen de wind: door de vele mensen kan Hij zelfs niet eten; zijn verwanten
willen Hem grijpen; ze beschuldigen Hem ervan zijn verstand verloren te hebben; godsdienstige
leiders beweren dat de Satan in Hem aan het werk is. Zowat al deze elementen waren op bepaalde
momenten een harde realiteit in het leven van Don Bosco. En toch hield Jezus vol, tot het einde.
Ook Don Bosco zette door, ervan overtuigd dat God zelf wilde dat hij zijn roeping en zending met
grote volharding vorm zou geven, ook tegen de vele en grote problemen in. Waarom toch moeten
alle heiligen, alle profeten … aanboksen tegen zware stormen? Waarom moet de liefde het altijd
weer opnemen tegen slechte wil en ongeloof?
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Storia sacra p. 15.
Associazione de’ divoti di Maria Ausiliatrice p. 6.
3
Idem p. 877-878.
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Urbanus I was paus van 222 tot 230.
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Vita del sommo pontefice S. Urbano p. 28.
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G. Bosco, Epistolario II p. 276.
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Idem p. 301.
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Het Charter is niet blind voor de harde kanten van de realiteit. Het verwijst in dit kader naar de
‘ascese van de moed en van het geduld: om te kunnen volharden in het werk wanneer men botst
op de harde werkelijkheid.’8
Jezus is ervan overtuigd dat de heilige Geest in Hem werkt en niet de Satan. Wie dat ontkent,
zondigt tegen de heilige Geest, want ontkent Hem. Erger nog: ziet de Satan in plaats van de Geest.
Geheel in deze evangelische lijn duidt het Charter de heilige Geest aan als oorsprong van de
Salesiaanse Familie en alle groepen van de Salesiaanse Familie. De constituties van de zusters van
Don Bosco beginnen daar zelfs mee: ‘Dank zij een gave van de H. Geest en de rechtstreekse
bemiddeling van Maria heeft Don Bosco ons Instituut in het leven geroepen.’ 9 In het eerste artikel
van de Constituties van de salesianen is de heilige Geest zelfs viermaal het onderwerp. Een
voorbeeld: ‘Uit die actieve aanwezigheid van de Geest putten wij de kracht voor onze trouw en de
steun voor onze hoop.’10 In de Leefregel van de Medewerkers lezen we: ‘Om deze zending [van
Don Bosco] voort te zetten en uit te breiden, bracht dezelfde Geest hem ertoe verscheidene
apostolische krachten in het leven te roepen, waaronder de salesiaanse Medewerkers.’11 Ook in
de Constituties van de Vrijwilligsters wordt gewezen op het werk van de Geest: ‘Verlicht door de
H. Geest en geleid door de moederlijke aanwezigheid van Maria, begon hij [don Filippo Rinaldi]
met een groep jonge vrouwen een origineel evangelische levenswijze.’12

Het Woord in mijn (salesiaans) leven
Helpt het geloof in het eeuwig leven me om de juiste waarde te geven aan wat ik nu beleef?
Welke is de persoonlijke roeping die de heilige Geest me gegeven heeft en geeft? Welke
tegenkantingen ervaar ik om tot het einde te volharden in mijn roeping?
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Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 34.
Constituties ZDB art. 1.
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Constituties SDB art. 1.
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Leefregel SMDB art. 2.
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Constituties VDB art. 1.
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Een salesiaans gebed met het Woord
Don Bosco,
we kennen de moeilijkheden
die op uw weg lagen.
Er waren vele rozen,
maar ook scherpe, harde doornen.
Het was geenszins een glijbaan,
eerder een lastige bergtocht.
Toch hebt u doorgezet
tot de top van de berg:
het eeuwig leven bij God.
We danken u daarvoor!
Wees ons voelbaar nabij
als doornen ons kwetsen.
Wees vooral bij de jonge mensen
als ze op de weg van hun roeping
lastige stukken moeten overwinnen. Amen.
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