Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 59 – Hemels brood
Johannes 6,24-35: 18° zondag B-jaar

Het Woord
Psalm 78 (77),14.24-25. 14 Hij leidde hen met een wolk overdag, in de nacht met een lichtend vuur.
[…] 24 Manna om te eten regende op hen neer. Hij schonk hun het koren van de hemel, 25 zij aten
het brood van de engelen, hij stuurde voedsel dat hen verzadigde.
Efesiërs 4,24. … dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in
waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
Johannes. Toen de mensen zagen dat Jezus en zijn leerlingen er niet waren, stapten ze in die boten
en voeren ze naar Kafarnaüm om Hem te zoeken. Ze vonden Hem aan de overkant van het meer
en vroegen: ‘Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?’ Jezus zei: ‘Waarachtig, Ik verzeker u, u zoekt
Me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U
moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig
leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft Hem die volmacht
gegeven.’ Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?’ ‘Dit moet u voor God
doen: geloven in Hem die Hij gezonden heeft’, antwoordde Jezus.
Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt U dan verrichten? Als we iets zien zullen we in U
geloven. Wat kunt U doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals
geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’ Maar Jezus zei:
‘Waarachtig, Ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader;
Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de
hemel en dat leven geeft aan de wereld.’ ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. ‘Ik ben
het brood dat leven geeft’, zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben en wie in Mij
gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord
Bij Psalm 78 (77) vers 14. Don Bosco verwijst voor dit vers naar een allegorie van Sint Bernardus:
‘Sint Bernardus ziet Maria in die wolk en dat vuur. “Zoals de wolken ons beschermen tegen de
buitengewone hitte van de zon,” zei hij, “zo beschermt Maria ons tegen de rechtmatige hemelse
aanvallen en tegen de vlammen van de begeerte. Zoals de vuurkolom het licht over de passen van
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het volk Israël liet schijnen, zo verlicht Maria nu de wereld met de stralen van haar barmhartigheid
en de overvloed van haar weldaden.”’1
Bij Psalm 78 (77) vers 24-25. Het zal ons niet verbazen dat Don Bosco in het manna het mysterie
van de eucharistie ziet. Hij drukt grote eerbied voor de eucharistie uit met deze woorden: ‘Hoe zou
ik, zo ver verwijderd van de heiligheid, durven eten van het brood van de engelen?’2
Bij Efesiërs 4,24. Ook hier verwijst Don Bosco naar de heilige Vincentius a Paolo. ‘Het bewijs van de
innerlijke versterving van onze heilige is zijn perfecte gelijkmoedigheid van geest. Hij bezat die op
een eminente wijze. Zijn geschiedenis bevat zoveel dergelijke bewijzen dat het moeilijk zou zijn ze
te vinden bij de grootste heiligen. We hebben hem in rust gezien in de oorlogsomwentelingen,
maar ook te midden van de vrede; in ziektes zowel als in de meest bloeiende gezondheid; in de
grote successen en in de zwaarste tegenvallers. Om dat te bereiken is het nodig […] de oude mens
met al zijn verlangens begraven te hebben. Met mag geen ups en downs en geen neigingen meer
hebben.’3
Geen enkel vers van dit evangelieverhaal uit Johannes komt voor in de geschriften van Don Bosco.

Een salesiaans woord bij het Woord
Don Bosco had aandacht voor de hele mens. We kunnen dit niet genoeg herhalen. Hij heeft veel
gedaan om de fysieke honger van zijn arme jongens te lenigen. Maar hij had ook oog voor de
andere soorten honger. Het meest nog voor de spirituele honger. Hij zorgde inderdaad voor
‘brood uit de hemel’, zoals Jezus zegt. Alleen God kan die diepste honger stillen en wel in
overvloed. De salesiaanse opvoeder verliest dat nooit uit het oog.
Het is Jezus’ opdracht om hemels Brood te zijn voor de mensen. Wie voldoende uit het evangelie
leeft, weet dat dit waar is. Hij kan het ervaren en het zelfs altijd meer en duidelijker ervaren. Een
immens geschenk, dat we niet mogen onthouden aan kinderen en jongeren. Uiteraard met
respect voor hun groeidynamiek op gelovig vlak.
Het woord ‘honger’ komt niet voor in de Nederlandse versie van het Charter. Wel het woord
‘dorst’: ‘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 en zich progressief inschakelen in het
leven en de zending van de Kerk.’4 Op een andere plaats luidt het: ‘Het Woord van God, de
sacramenten en vooral de eucharistie, de dienst aan de eenheid en van de liefde
vertegenwoordigen de grootste schat van de Kerk.’5
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Maraviglie della Madre di Dio invocata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice p. 15-16.
Il cattolico provveduto p. 471-472.
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Lo spirito di san Vincenzo de’ Paoli p. 143.
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Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 21.2.
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Idem art. 42.
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Het Woord in mijn (salesiaans) leven
Hoe sterk leef ik in voeling met mijn ‘diepste honger’? Laat ik mij voldoende voeden door het
Woord, de eucharistie en andere middelen om Christus toe laten Brood te zijn mijn leven? Wijs ik
anderen, ook kinderen en jongeren, de weg naar die spirituele voedeselbronnen? Hoe?

Een salesiaans gebed met het Woord
Don Bosco,
u hebt uw jonge mensen
sterk gemotiveerd
om eucharistie te vieren.
U wist dat Christus hen kon voeden.
Wijs ons de concrete wegen
om vooral kinderen en jongeren
Christus als het spirituele Brood
te leren smaken.
Er is zoveel geestelijke honger.
Er is zo’n lekker Brood.
We willen het niet onthouden
aan kinderen en jongeren. Amen.
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