
ZEVENDE DAG : EEN MAN VAN GOD 
 
 
De geschiedenis aan het woord 
 
Valdocco 1883. Don Bosco kreeg bezoek van een 
ernstige en bedachtzame jonge priester, Achille Ratti. 
Don Bosco praatte een tijd met hem en gaf alle 
inlichtingen waarnaar hij vroeg. Daarna zei hij: 'Doe 
alsof u thuis bent. Ik kan u niet vergezellen, maar u 
kunt gaan en staan in huis waar u wilt'. 
De directeurs van de salesiaanse huizen waren op dat 
ogenblik in Valdocco in vergadering. Na het mid-
dagmaal, terwijl don Bosco staande tegen de tafel 
leunde, begonnen zij allen hun moeilijkheden uit de 
doeken te doen. Don Ratti wilde zich terugtrekken, 
maar, merkwaardig genoeg, don Bosco deed hem 
blijven. 
Die ernstige, bedachtzame priester is later Paus Pius XI 
geworden. Toen hij eens de Romeinse seminaristen 
toesprak, herinnerde hij zich dat feit en vertelde: 'Het 
waren mannen die uit alle windstreken kwamen, ieder 
met zijn eigen moeilijkheden. En don Bosco bleef staan 
alsof het een kwestie van een ogenblik was, luisterde 
naar alles, begreep alles en gaf antwoord op alles. Een 
man die aandacht schonk aan al wat rond hem gebeurde. Maar terzelfder tijd kreeg je de indruk dat het 
hem helemaal niet aanging en dat hij elders met zijn gedachten was. En dat was ook zo: hij was elders, hij 
was met God bezig. Toch had hij voor allen het goede woord. Het was een wonderlijke ervaring. Dat was 
het leven dat don Bosco tijdens zijn voortdurende, opslorpende bezigheden leidde, een leven in 
verbondenheid met God'. 
 
 Naar Teresio Bosco, blz. 473-474. 
 
 
Een man van God 
 
Een man van God, 
zo moet men don Bosco noemen. 
In zijn overactief leven,  
terwijl tientallen mensen aan zijn deur kwamen kloppen,  
terwijl de zorg om zijn congregatie hem drukte, 
tijdens de lange treinreizen door Frankrijk en Spanje  
op zijn bedeltochten,  
in de spannende maanden van onenigheid met zijn bisschop,  
bij het ongebrip van vele gezagdragers  
in maatschappij en Kerk,  
tijdens het boeiend spel met zijn jongens  
en in dagen van eenzaamheid en ontgoocheling,  
altijd bleef God het centrum van zijn leven, 
van zijn werken en zijn zwoegen. 
 



Hij stond in een bruisende wereld  
en was de speelbal van veel menselijke bemoeienis.  
Toch leefde hij ook in een andere wereld,  
die van God om wie het hem te doen was, zijn hele leven. 
Daarom ook kon hij in alle omstandigheden  
rustig en vol vrede blijven,  
levend vanuit een innerlijke kracht,  
die liefde van God. 
 
Zulke mensen kunnen ook wij worden  
als God voor ons  
van dag tot dag  
meer liefde en leven mag worden. 
 
 
Gebed om af te sluiten 
 
Laat ook ons plaats maken voor God in ons leven  
zodat we niet verloren lopen in de drukte  
en het jachtige gedoe van iedere dag. 
Laat integendeel 
ook ons 
getuigen van een aanstekelijke vrede 
omdat wij verankerd blijven 
in zijn liefde 
zoals don Bosco dit was. 



 


