Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 60 – Eenheid met Christus
Johannes 6,41-51: 19° zondag B-jaar

Het Woord
De joden begonnen te protesteren omdat Hij zei dat Hij het brood was dat uit de hemel was
neergedaald. ‘Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn?
Hoe kan Hij dan zeggen dat Hij uit de hemel is neergedaald?’ Jezus zei: ‘Ik hoor u bezwaren maken.
Toch kan niemand bij Mij komen, tenzij de Vader die Mij gezonden heeft hem bij Me brengt en Ik
zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen
allemaal door God onderricht worden”. Iedereen die naar de Vader luistert en van Hem leert,
komt bij Mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen Hij die van God komt, heeft Hem
gezien. Waarachtig, Ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven
geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is
het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. 51 Ik ben het levende brood dat
uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat
Ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord
Bij vers 51. Don Bosco noemt de eucharistie ‘hét mysterie der mysteries.’1 Op 31 december 1863
zegt hij aan zijn jongens: ‘Beeld jullie in dat jullie een grote bol zien, aan de twee polen aan twee
zuilen bevestigd. Boven de ene staat geschreven: “Koningin van de wereld.” Boven de andere:
“Brood van het leven.” Dan komt de uitleg: “De bol is de wereld. De twee zuilen zijn: de ene de
allerheiligste Maria, de andere het allerheiligste sacrament. Zij ondersteunen de wereld werkelijk.
Want als de allerheiligste Maria en het allerheiligste sacrament dat niet zouden doen, zou de
wereld nu al vernietigd zijn.”2
Elders schrijft hij: ‘Wil jij, christen, groeien in het leven van de genade en het goede, leven in
eenheid met God en je elke dag het eeuwig leven waardiger maken? Zit dan vaak en waardig aan
de tafel van de Heer aan. Jezus Christus heeft immers dit sacrament ingesteld opdat het voor de
ziel zou zijn wat het voedsel voor het lichaam is. Dit voedsel is geschikt om het spirituele leven te
onderhouden en te versterken. Dit kan men besluiten uit de woorden van Jezus: “Het brood dat Ik
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zal geven, is Mijn vlees voor het leven van de wereld […] Als we ons niet voeden, wordt ons
lichaam zwak. Uiteindelijk gaat het nog slechter en sterft het. Zo is het ook met de ziel. Als we niet
aanzitten om dit brood van leven te ontvangen, blijven we lusteloos. We blijven zonder kracht om
het goede te doen, steeds meer geneigd tot het kwade.”’3 Betreffende de woorden van het
onzevader ‘Geef ons heden ons dagelijks brood,’ is dit zijn raad: ‘Bid met grote gloed tot de
hemelse Vader dat Hij jullie dat levende brood geeft, uit de hemel neergedaald voor het heil van
de wereld.’4
De eucharistie is Jezus Christus die een wordt met ons, ons voorziet van genaden, redding,
verrijzenis en eeuwig leven. Sprekend over de veelvuldige communie schrijft Don Bosco: ‘Wat
Jezus Christus dreef om dit goddelijk sacrament in te stellen, was het groot verlangen om intens
een te worden met ons en ons te verrijken met genaden en onze zielen te redden.’5

Een salesiaans woord bij het Woord
In deze tekst botsen twee elementen met elkaar: de fysieke, familiale banden en de godsdienstige
spiritualiteit. Jezus redeneert en getuigt duidelijk vanuit deze laatste dimensie. Daarin gaat Hij
voluit. Hij verbindt de hemel met de aarde en de aarde met de hemel. Hijzelf is die verbinding en
brengt altijd weer die verbinding tot stand. Het is zelfs zijn diepste verlangen: dat elke mens het
hemelse leven geniet, nu al en eenmaal definitief in Gods eeuwigheid.
Die verbinding tussen God en mens is totaal in de eucharistie: Hij wordt lichaam in ons lichaam en
bezieling in onze bezieling. Hoe meer een mens daarover mediteert, hoe meer verbazingwekkend
en bevrijdend dat is.
Hoe zullen we jongeren gevoelig maken voor die spirituele dimensie? Er zijn vele wegen. Ons
getuigenis is daarbij onmisbaar. Maar we kunnen slechts getuigen van wat we zelf beleven,
ervaren, doorleven. Wie de eucharistie werkelijk een zeer centrale rol geeft in zijn leven en
diepgaand in dat sacrament gaat wonen, zal niet anders kunnen dan getuigen van zijn grote
spirituele kracht.
Het Charter verwijst uitdrukkelijk naar Don Bosco en de eucharistie: ‘In het centrum van zijn
geestelijk leven en zijn apostolisch bezig zijn plaatste Don Bosco een uitgesproken devotie tot
Jezus, aanwezig in de eucharistie. Door het doopsel geworteld in Christus, laten we ons
assimileren door Hem, gehoorzaam aan de werking van de Geest, tot wij met Paulus kunnen
zeggen: “Voor mij is Christus het leven” (Filippenzen 1,21), “niet ik leef meer, maar Christus leeft
in mij” (Galaten 2,20).6 Deze eucharistische mystiek vloeit uit in de pastorale mystiek: ‘Het is de
mystiek van de “werkzame contemplatie”, zo beschreven door de zalige Filippo Rinaldi, grondige
kenner van de inwendige wereld van Don Bosco: “Don Bosco heeft in de hoogste volmaaktheid
zijn externe, onverdroten, opslorpende, grootse activiteiten, vol verantwoordelijkheid
vereenzelvigd met een inwendig leven, dat aanvankelijk begon met het principe van de
aanwezigheid van God en dat geleidelijk aan, actueel, voortdurend en levendig werd zodat het
volmaakte vereniging met God werd. Zo heeft hij in zich de meest volmaakte staat gerealiseerd, nl.
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de werkzame contemplatie, de extase van de actie, waarin hij zich tot op het einde met extatische
sereniteit gegeven heeft voor het heil van de zielen.”’7

Het Woord in mijn (salesiaans) leven
Evolueer ik naar steeds meer eenheid met Jezus Christus? Beleef ik de eucharistie als eenwording
met Hem? Vloeit dit in mijn leven uit in een pastorale inzet? Hoe leer ik kinderen en jongeren die
verbinding tussen God en mens kennen?

Een salesiaans gebed met het Woord
Don Bosco,
in de eucharistie
hebt u een uitzonderlijke eenheid beleefd
met de Heer van alle leven.
Hij leefde en werkte in u
en bezielde u van binnen uit.
Dat leverde heel veel vruchten op,
vooral ook op pastoraal vlak.
Geef dat ook wij van de eucharistie houden,
ze diepgaand beleven
en zo tot eenheid met Christus komen,
zodat Hij ons eeuwig leven kan geven.
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