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Inleiding

Dit boek bevat een nieuwe verzameling preken van Augustinus
(354-430), bisschop van Hippo. De collectie maakt deel uit van de
groep sermones de tempore, preken voor het liturgisch jaar. In deze
bundel worden ze voor het eerst in de Nederlandse taal aangeboden.
De meeste Latijnse teksten van deze preken waren al eeuwenlang
bekend omdat ze in oude folianten konden worden nageslagen. Van
twee zeer lange preken in deze bundel zijn de grondteksten echter
pas onlangs teruggevonden. Zij maken deel uit van een grote verzameling waarvan de recente ontdekking veel opschudding heeft teweeggebracht bij augustijnse wetenschappers en publicisten.

Een opzienbarende ontdekking
Het laatste decennium van de twintigste eeuw heeft nogal wat opwinding veroorzaakt bij ieder die belangstelling heeft voor Augustinus. In 1990 werd een catalogus gepubliceerd waarin het eerste gedeelte van de handschriftenverzameling uit de stadsbibliotheek van
de Duitse stad Mainz beschreven staat.1 Handschrift i 9 bevat een
kostbare verzameling preken van Augustinus. De foliant dateert uit
de jaren 1470-1475 en is afkomstig uit het toenmalige klooster van
de kartuizers in die stad. De band, waaraan vermoedelijk twaalf kopiisten hebben meegewerkt, heeft een omvang van 252 bladen en is
vrijwel volledig bewaard gebleven. In het handschrift zijn 62 preken
uitgeschreven: de teksten van 27 preken waren geheel of gedeeltelijk
onbekend.2 Het is de verdienste van François Dolbeau dat de nieuwe en vernieuwde preekteksten weldra werden geïnventariseerd en
binnen enkele jaren voortvarend en deskundig zijn gepubliceerd.3
De preken van dit handschrift uit Mainz (m) blijken verwant aan
twee oude augustijnse prekenverzamelingen. De ene groep preken
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(m 1-16 en 53-63) bezit inhoudelijke samenhang met een reeks die
weliswaar verloren is gegaan, maar waarvan wel de titels bewaard
gebleven zijn in een overzicht uit de negende eeuw van de abdijbibliotheek in het Duitse Lorsch. Deze abdij bezat volgens Pierre-Patrick Verbraken o.s.b. zeer oude handschriften, waarvan sommige
belangrijk hadden kunnen zijn voor een reconstructie van de tekstoverlevering van Augustinus’ preken. Het is daarom des te spijtiger
dat van deze handschriften geen spoor meer te bekennen is.4 Nu
komt de volgorde van de preken die in de lijst van Lorsch staan vermeld niet overeen met die van de teksten die in het handschrift van
Mainz zijn teruggevonden. Toch is de inhoud van beide handschriften zo aan elkaar verwant, dat men volgens Dolbeau met een bijna
wetenschappelijke zekerheid voor beide tekstoverleveringen een
gemeenschappelijke bron mag veronderstellen.5
De tweede groep preken (m 17-52) vertoont grote verwantschap
met een eveneens verdwenen verzameling van het kartuizerklooster
in het Franse Grande-Chartreuse. Hoewel het handschrift verloren
is geraakt, is deze omvangrijke verzameling preken wel in drukvorm
overgeleverd in een uitgave uit 1586 die in Parijs werd gepubliceerd.6 Om de gemeenschappelijke bron van deze onderling verwante overleveringen op te sporen kan men met grote schreden teruggaan in de tijd tot aan het sterfjaar van Augustinus: kort na 430
stelde zijn leerling, vriend, biograaf en collega-bisschop Possidius
een lijst op van alle geschriften van zijn leermeester, die in de bibliotheek van Hippo Regius te vinden waren.7 Dit zogenaamde Indiculum van Possidius bevat een reeks8 waarvan is aangetoond dat die
overeenkomt met een andere collectie, waarin preken zijn bewaard
die Augustinus in Carthago heeft gehouden.9 Bovendien is vastgesteld dat deze collectie grote overeenkomsten vertoont met de verzameling uit Grande-Chartreuse.10 De ontdekking van het handschrift uit Mainz bevestigde dus de resultaten van eerder verricht
onderzoek: het overzicht van de tweede groep preken valt op enkele
uitzonderingen na vrijwel geheel samen met het betreffende gedeelte uit het Indiculum van Possidius. De conclusie ligt daarom voor de
hand dat in het ontdekte handschrift uit de vijftiende eeuw een prekenverzameling wordt overgeleverd die al werd samengesteld tijdens Augustinus’ leven!11
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Het handschrift uit Mainz is dus enerzijds verwant aan de lijst uit
Lorsch en anderzijds aan de verzameling uit Grande-Chartreuse en het
Indiculum van Possidius. Door die verwantschappen kan aan het handschrift groot gezag worden toegekend: volgens Dolbeau staat het dan
ook vast dat het hier om authentieke preken van Augustinus gaat.12
De overgeleverde teksten uit het Mainzer handschrift kennen een
verscheidenheid aan thema’s. Toch hebben ze in enkele andere opzichten wat met elkaar gemeen: de teksten hebben in de loop der
eeuwen nauwelijks gecirculeerd om te worden overgeschreven.
Daardoor zijn ze zo goed als volledig gevrijwaard gebleven van fouten in de tekstoverlevering. De geringe aandacht in de Middeleeuwen is misschien te wijten aan het feit dat nogal wat onderwerpen in
deze preken van Augustinus te maken hebben met bijzondere problemen in de kerk en de samenleving van Noord-Afrika. Ook gaan
sommige preken over bijbelteksten die in latere perioden nauwelijks
enige rol van betekenis hebben gespeeld in de liturgie.13 Niettemin
bieden ze ons de mogelijkheid om het beeld te verfijnen, dat wij van
Augustinus als predikant bezitten.

Beter zicht op Augustinus?
Nu bestond er al een redelijk goed zicht op de preekpraktijken van
Augustinus. Bijna veertig jaar heeft hij de geloofsgemeenschap in
Noord-Afrika met de verkondiging van Gods Woord gediend; eerst
enkele jaren als priester, vervolgens decennialang als bisschop van
Hippo. Augustinus preekte iedere zaterdag en zondag, op alle feestdagen, in bepaalde perioden van het liturgisch jaar elke dag, op sommige
dagen verschillende keren en in een enkele viering zelfs verscheidene
malen. Geleerden schatten het aantal keren dat Augustinus heeft gepreekt dan ook tussen de vier- en zesduizend.14 Ongeveer zeshonderd preken zijn bewaard gebleven. Daarin leren we Augustinus
kennen als een toegewijde pastor, een creatieve uitlegger van de bijbel en een diepzinnig theoloog. Die karaktertrekken zijn ook terug
te vinden in de verzameling preken van het handschrift uit Mainz. In
het algemeen kan men stellen dat de aard van de pasontdekte preken
overeenkomt met het globale beeld dat van Augustinus op grond
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van bestaande verzamelingen te schetsen valt.15 Niettemin zijn er
door de ontdekkingen van Dolbeau wel enkele verfijningen aan te
brengen en vallen er meer details te ontdekken.
De preken van het handschrift uit Mainz die verwant zijn aan de
bewaard gebleven titels op de lijst uit Lorsch bieden waardevolle informatie over de pastorale situatie van de kerken in Noord-Afrika
tijdens het eerste decennium van de vijfde eeuw: de situatie was daar
in die jaren buitengewoon gespannen omdat in het jaar 399 keizerlijke edicten waren afgekondigd tegen de cultus van de eeuwenoude
Romeinse godsdienst. Bovendien waren er in 405 nieuwe wettelijke
bepalingen van kracht geworden tegen de donatisten. 16 Bij het lezen
van deze preken kan men kennismaken met een Augustinus die zich
bijzonder inspant om geschoolde vertegenwoordigers van de antieke
cultuur te weerleggen en hen te winnen voor de katholieke geloofsgemeenschap. We ontmoeten daarin ook een Augustinus die zich
inzet om de verhitte gemoederen in de conflicten tussen katholieken
en donatisten tot rust te brengen. De preken die verwant zijn aan de
verzameling uit Grande-Chartreuse tonen ons een Augustinus die
zich inzet om verschillen van inzicht over morele dilemma’s in het
christelijk leven op te lossen.
Voorts bieden de pasgevonden teksten aanvullende informatie
over de volgorde waarin sommige geschriften van Augustinus zijn
ontstaan, over een aantal bijzondere liturgische praktijken, over Latijnse bijbelvertalingen en over enkele begrafenisgebruiken. In de
preken zijn talrijke verwijzingen naar de actualiteit van de jaren 397410 terug te vinden. Bovendien kan aan de collectie uit Mainz ook
taalkundige, historische en leerstellige waarde worden toegekend.17
Ten slotte is de pas uitgegeven verzameling van belang voor een reconstructie en evaluatie van de manier waarop preken van Augustinus zijn bewaard en overgeleverd. Dat geldt in het bijzonder voor de
preken waarvan tot nu toe slechts enkele fragmenten bewaard zijn
gebleven. Het bleek al interessant te achterhalen welke gedeelten
waardevol genoeg werden gevonden om in een manuscript te worden overgenomen. Maar sinds de ontdekking van Dolbeau is het van
sommige preken bovendien mogelijk te inventariseren welke gedeelten bij het overschrijven werden geschrapt en te zoeken naar
oorzaken hiervan.18 Het spreekt vanzelf dat nauwkeurig onderzoek
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op grond waarvan men het belang en de waarde van deze preken
kan beoordelen, eigenlijk pas heeft kunnen beginnen sinds de uitgave van de teksten als geheel was voltooid.

Tekstoverlevering
De in Mainz teruggevonden preken van Augustinus zijn door hun
grote afzondering goed bewaard gebleven. Voor de meeste preken
die voor deze bundel zijn geselecteerd geldt een ander verhaal.19
Onder Augustinus’ gehoor bevonden zich snelschrijvers die dikwijls op verzoek van geïnteresseerde, vermogende gelovigen van elders de preken van de vermaarde bisschop kwamen optekenen. Als
dat in Augustinus’ eigen bisschopskerk van Hippo gebeurde en de
predikant dus van hun aanwezigheid op de hoogte was, kon hij hun
verslag nazien, zo nodig verbeteren en om een afschrift ervan vragen
voor de eigen huisbibliotheek. Op basis van deze bibliotheek is de al
eerder vermelde lijst van Possidius ontstaan.
Als Augustinus ergens anders ging preken, was hij echter niet altijd
op de hoogte van aanwezige stenografen en kreeg hij bijna nooit gelegenheid om de verslagen in te zien. De schriftelijke neerslag van zulke
preken kende dan een eigen overleveringsgeschiedenis. De kwaliteit
van de afzonderlijke verslagen kon natuurlijk sterk verschillen en was
onder meer afhankelijk van het niveau van de stenograaf.
Zowel de preken die in de huisbibliotheek van Hippo lagen opgeslagen, als de preken die zonder medeweten van Augustinus waren uitgewerkt, raakten verspreid over een groot gebied rond de
Middellandse Zee. Al tijdens Augustinus’ leven nam het kopiëren en
verspreiden een aanvang en dat ging door na zijn dood. De interesse
ervoor hing samen met zijn faam als bisschop en predikant. Natuurlijk was de belangstelling voor Augustinus’ preken vaak selectief: zo
werden er om kosten te besparen dikwijls slechts fragmenten afgeschreven en in een soort bloemlezing bewaard. Ook kwam het voor
dat preken van Augustinus in latere verzamelingen verspreid stonden tussen teksten van anderen: dat gebeurde bijvoorbeeld wanneer
passages op liturgische feesten naar theologische thema’s werden geordend. Voorts kwam er wel eens een preek van Augustinus of een
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fragment ervan zonder enige bronvermelding terecht in een langere
toespraak van een predikant uit een latere tijd. Maar af en toe werden er ook preken op naam van Augustinus overgeleverd waarvan
stijl, woordkeus of inhoud verraadden dat ze niet afkomstig konden
zijn van een bisschop die rond 400 leefde.
De augustijnse tekstoverlevering in druk kwam vrijwel direct na
de uitvinding van de boekdrukkunst in de tweede helft van de vijftiende eeuw op gang. Voor de preken was het werk van de Franse
benedictijnen van St.-Maurus van groot belang. Aan hun uitgaven
sinds 1679 lagen uitgebreid handschriftenonderzoek en zorgvuldige
tekstvergelijking ten grondslag.20 In deze zogenaamde mauristenuitgave werden de preken van Augustinus opnieuw gerangschikt. Dit
systeem werd in alle latere tekstuitgaven overgenomen en voor de
preken in de afgelopen eeuw op twee manieren verfijnd: Cyrille
Lambot en Pierre-Patrick Verbraken hebben de preken die sinds de
zeventiende eeuw door geleerden in verschillende bibliotheken zijn
teruggevonden in dit systeem ingepast en letters aan de preeknummers toegevoegd.21 Andere geleerden als Germain Morin en Cornelius Mayer zijn deze preken steeds naar hun vindplaats of ontdekker
blijven noemen en ordenen.22 Dat verklaart in moderne vertalingen
van Augustinus’ preken de vele dubbele aanduidingen zoals bijvoorbeeld bij preek 223c = sermo Guelferbytanus 6.
De vreugde om alle nieuw ontdekte preken van Augustinus in de
afgelopen eeuwen heeft wel als keerzijde dat men zich vandaag de
dag voor het lezen en bestuderen ervan een weg moet zoeken door
allerlei tekstuitgaven die in enkele grote reeksen zijn ondergebracht,23 in diverse vaktijdschriften, afzonderlijke proefschriften en
in velerlei congres- of andere gelegenheidsbundels.24

Preken voor het liturgisch jaar
De mauristen hebben de preken van Augustinus in vier groepen ingedeeld. De eerste groep bevat preken over tekstgedeelten uit de
Heilige Schrift, de sermones de scripturis: de nummers 1-50 gaan over
teksten uit het Oude Testament; de nummers 51-183 over gedeelten
uit het Nieuwe Testament. De preken voor deze bundel zijn gese-
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lecteerd uit de daaropvolgende groep met de nummers 184-272: het
gaat hier om de sermones de tempore. Deze groep bevat alle preken die
Augustinus heeft gehouden op de belangrijke feesten van het liturgisch jaar: Kerstmis, nieuwjaarsdag, het feest van de Openbaring van
de Heer, het begin van de veertigdagentijd, Goede Vrijdag, de
paasnacht, de paasweek, Hemelvaartsdag en Pinksteren. In de derde
groep met de nummers 273-340 zijn preken gerangschikt die Augustinus heeft gehouden bij de gedachtenisvieringen van de verschillende heiligen. In de laatste groep met de nummers 341-362 zijn
preken verzameld over uiteenlopende onderwerpen. Onder de
nummers 363-396 ten slotte zijn preken bijeengebracht die volgens
de mauristen niet onbetwist van Augustinus zelf afkomstig zijn.
Deze laatste groep is weer onderverdeeld in de vier hoofdgroepen.25
Nu is bijna elke groep preken tegenwoordig veel groter dan het
aantal nummers volgens het mauristensysteem doet vermoeden: de
groep preken voor het liturgisch jaar omvatte in de tijd van de mauristen 89 preken, maar is sindsdien door vondsten in verschillende
bibliotheken uitgegroeid tot 145 preken en enkele fragmenten.26
Deze bundel bevat een tweede verzameling preken voor het liturgisch jaar. Het boek vormt zo een aanvulling op de eerste selectie
die in 1996 op initiatief van het Augustijns Instituut is uitgegeven. 27
Voor deze tweede verzameling zijn dan ook uitsluitend teksten geselecteerd die nog niet in het Nederlands waren vertaald. Het resultaat is een afspiegeling van deze groep: er zijn vier kerstpreken opgenomen; één preek voor de eerste januari; twee preken voor de zesde
januari; zeventwintig preken voor de paastijd; één preek voor Hemelvaartsdag en één preek voor Pinksteren.28 Door deze tweede uitgave zijn Augustinus’ sermones de tempore op enkele fragmenten na
geheel toegankelijk geworden voor het Nederlands taalgebied. Elders in dit boek is hierover een lijst te vinden.

Lang luisteren
Door de ontdekking van Dolbeau blijken de sermones de tempore in
elk geval wat betreft hun lengte tot de meest uiteenlopende groep
preken van Augustinus te behoren: zowel de langste preek als de
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kortste preek die Augustinus voor zover bekend gehouden heeft,
zijn bij deze categorie ingedeeld en maken deel uit van deze bundel.
Van de langste preek waren tot voor kort slechts enkele fragmenten bekend.29 Sinds enkele jaren is het duidelijk dat deze fragmenten
afkomstig waren van een buitengewoon lange preek van ruim 15000
woorden die naar schatting zo’n 4,5 uur heeft geduurd!30 Hoe hielden mensen het vol om zo lang te blijven staan luisteren onder aan
de trappen van de absis in de basilica te Hippo?
Ten eerste kan daarover worden opgemerkt dat in Augustinus’
tijd mensen in ruime mate het vermogen bezitten om te luisteren
naar het gesproken woord en er spontaan op te reageren: tijdens de
overgang van de vierde naar de vijfde eeuw is er sprake van een cultuur van het gesproken woord die in de huidige westerse samenleving valt te vergelijken met de cultuur van de film.31 Evenals in de
hedendaagse film was het in de antieke retorica mogelijk dat de aanwezigen zich soms urenlang konden concentreren op wat werd gepresenteerd. Alle mogelijke stijlmiddelen worden gebruikt om de
aandacht van het publiek vast te houden en het gehoor tot instemming te stimuleren. In de langste preek vinden we daar voorbeelden
van: de manier waarop Augustinus de spot drijft met de heidenen
vanwege hun verering van zon en maan of vanwege hun offers aan
de verschillende Romeinse goden, kan zelfs nu nog op de lachspieren van lezers of luisteraars werken.32 Het kan bijna niet anders of er
is – en dat geldt zeker voor deze preek van Augustinus – uitbundig
gelachen wanneer de predikant van Hippo zich als een cabaretier
gedraagt door allerlei typen mensen uit te beelden. Toch blijft de
bisschop huiverig voor elke vorm van instemming die de gelovigen
in de kerk doet lachen, juichen of applaudiseren. De enige reactie
van het publiek die echt indruk maakt op Augustinus, zijn tranen
van inkeer en spijt: als de mensen gaan huilen, weet je pas zeker dat
de preek echt iets bij hen heeft teweeggebracht.33
Ten tweede zijn er in de preken allerlei aanwijzingen te vinden
waaruit blijkt dat het publiek zich tijdens een preek anders gedraagt
dan tegenwoordig gebruikelijk is. Omdat mensen tijdens het luisteren bleven staan, was het voor wie te laat kwam heel gemakkelijk
zich bij de al aanwezige gelovigen aan te sluiten. Regelmatig was
Augustinus zulke laatkomers ter wille door zijn betoog kort samen te
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vatten of een belangrijk punt uit zijn preek te herhalen. Ook het omgekeerde kwam natuurlijk voor: soms zag Augustinus mensen tekenen van vermoeidheid vertonen of weglopen als gevolg van het lange
staan. Dat was dan voor hem een aanleiding om van stijl te wisselen,
een ander onderwerp aan te snijden of de preek snel af te ronden.

Verschillende noties van tijd: de langste en de kortste
Op 1 januari 404 krijgt en neemt Augustinus in elk geval ruim gelegenheid om de gelovigen en andere geïnteresseerden zo lang mogelijk te boeien en hun een alternatief te bieden voor het heidense feest
dat op die dag blijkbaar met veel lawaai en schunnige liederen gevierd wordt. Hij doet dat allereerst door te laten zien hoe christenen
hun levensidealen in praktijk kunnen brengen zonder dat ze in een
maatschappelijke afzondering hoeven te leven: de christelijke levensstijl dient vorm, inhoud en betekenis te krijgen binnen een
bonte samenleving. Daarin ziet Augustinus echter nogal wat christenen afglijden naar een bedenkelijk geloofsniveau. Sommigen van
hen zijn vanwege bepaalde geloofspraktijken het mikpunt van spot
bij heidense intellectuelen. Niet alle medewerkers aan Gods koninkrijk zijn even gemotiveerd en tot een oprechte dienstbetrekking bij
de hemelse hofhouding in staat. Augustinus raadt de gelovigen daarom aan zich te spiegelen aan het gedrag van hen die vanwege het
geloof zijn omgebracht: de christelijke bloedgetuigen weigerden bij
het verrichten van hun weldaden ieder menselijk huldeblijk en zagen het liefst dat er alleen dank werd gebracht aan Hem, die de bron
van alle goedheid is. Naar het oordeel van Augustinus overstijgen
het gedrags- en denkpatroon van de christelijke martelaren in elk
geval die van heidense intellectuelen.
Welbeschouwd stellen de kritische inzichten van die heidense intellectuelen over ware godsdienst niet veel voor. In een voor zijn toehoorders meeslepend en geestig betoog drijft Augustinus de spot met
de waarde en betekenis van enkele afzonderlijke Romeinse goden en
probeert hij zijn publiek daarna gevoelig te maken voor de geestelijke
dimensies van de schepping en de Schepper. Niettemin blijkt het ook
voor gelovigen moeilijk om zulke geestelijke inzichten over schepping
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en Schepper te bewaren. De geschiedenis getuigt ervan dat mensen in
hun gedachten daarover steeds weer gebruikmaken van lichamelijke
en stoffelijke begrippen: daarmee doen zij de waarheid onrecht. Zelfs
heidenen zijn volgens Augustinus – en hij beroept zich daarbij op Paulus – niet te verontschuldigen voor hun verkeerde inzichten en voor
hun ongeloof, omdat ze beter hadden kunnen en dus ook moeten weten. Hun afgodendienst moet daarom worden opgevat als straf voor
hun intellectuele hoogmoed.34 Het grote aantal Romeinse goden is
daar een teken van. Augustinus beschouwt de levensovertuiging van
de Romeinse heidenen dan ook als een doodlopende weg.
In grootse stijl werkt de bisschop in de tweede helft van deze buitengewoon lange preek het belang van Jezus Christus uit: door diens
weg omlaag van menswording en kruisdood is Hij de enige uitweg uit
een leven in intellectuele hoogmoed. Daardoor verzoent Hij de mensen met God. De sterke christologische grondslag van de ideeën over
die verzoening vindt bij Augustinus onder meer zijn achtergrond in de
kerkelijk ambtsconflicten met de donatisten. De daaruit gewonnen inzichten over het bisschopsambt in de kerk hebben nog weinig aan actualiteit ingeboet: de bisschop is géén middelaar tussen God en mensen. Dat wil zeggen: hij kan geen voorspreker zijn bij God de Vader en
hij kan evenmin voor God zonden van andere mensen goedmaken.
In deze bundel heeft niet alleen de langste preek van Augustinus
een plaats gekregen, ook de twee kortste preken zijn erin opgenomen: het zijn toespraakjes die ooit in de paasnacht gehouden zijn, de
langste viering van het liturgisch jaar.35 In de ene preek stelt de bisschop de wake van de paasnacht voor als een goed alternatief voor
het nachtleven in de grote havenstad; in de andere werkt hij de gedachte uit hoe de wake van de paasnacht met flakkerende lichtjes
symbool is voor de geestelijke wake tijdens het leven op aarde waarin de gelovigen zelf lichtjes moeten zijn.

De predikant als pastor
De beide korte toespraken behoren tot de groep preken voor de
paastijd. Dat deze preken de grootste groep vormen binnen de sermones de tempore – en dus ook in deze bundel – is geen toeval: in de
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paastijd was elke bisschop in de eigen geloofsgemeenschap te beluisteren. Hij was tijdens de voorbereiding op het paasfeest verantwoordelijk voor het geloofsonderricht aan de doopleerlingen. In de
paasnacht werden zij door hem gedoopt en voor het eerst tot de viering van de eucharistie toegelaten. Gedurende de eerste acht dagen
van het paasfeest stonden zij in bij de dagelijkse viering afgezonderd
in witte doopkleren opgesteld en sprak de bisschop hen in het bijzonder toe om hen dieper in het geloof te vormen en hen te leren
erin te volharden.36
In de vele paaspreken komen de pastorale kanten van Augustinus
als predikant duidelijk aan het licht. Geregeld maakt hij zijn luisteraars en lezers gevoelig voor verrassende verbanden tussen bijbelteksten onderling of tussen de tekst van de Heilige Schrift en het leven
van alledag: zo betrekt hij bijvoorbeeld de bereiding van het eucharistisch brood op de vorming van gelovigen,37 ziet hij overeenkomst
tussen het uitzwermen van pasgedoopten en het uitvliegen van jonge zwaluwen,38 wijst hij op samenhang tussen de nauwkeurigheid
vereist bij de stuurmanskunst in de scheepvaart en die van de verwoording van geloofsinzichten,39 of ziet hij een parallel tussen de
snelheden waarmee het geloof en het vuur zich kunnen verspreiden.40 Dikwijls reikt de zielzorger van Hippo zijn publiek nieuwe
perspectieven aan, waardoor een verrassend licht op vertrouwde bijbelse figuren komt te vallen: zo is zijn sympathie voor Maria Magdalena bijvoorbeeld opmerkelijk41 en blijkt de rover aan het kruis beter
dan de leerlingen te begrijpen wat de betekenis is van Jezus’ sterven.42 Telkens opnieuw licht er iets op van Augustinus’ pastorale betrokkenheid bij de mensen die hij met zijn preken van dienst wil
zijn. Deze betrokkenheid gaat samen met een creatieve bijbeluitleg
en een diepzinnige omgang met de hoofdthema’s van het christelijk
geloof.43
De verschillen in lengte, stijl, thema en karakter van Augustinus’
preken maken in ieder geval ook duidelijk dat de liturgische functies
van de preek tijdens de vieringen kunnen verschillen.44 Deze verschillen kunnen deels worden verklaard doordat in Augustinus’ tijd
bij het preken meer ruimte bestaat voor improvisatie.45 Bovendien
klinkt in die verschillen door dat de ordening van het liturgisch jaar
ten tijde van Augustinus nog volop in ontwikkeling is.
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Het liturgisch jaar bij Augustinus – de nacht van Pasen als
middelpunt
Bijna alle christelijke geloofsgemeenschappen houden tegenwoordig
een liturgisch rooster aan dat begint op de eerste zondag van de advent en duurt tot de volgende advent. Dit rooster kent een nauwkeurige indeling die het gehele jaar omvat. In Augustinus’ tijd was
de liturgische kalender buiten de paas- en kersttijd minder strak georganiseerd.
Liturgisch hoogtepunt in Hippo was de jaarlijkse viering van de
paasnacht, zoals bijna overal rond de Middellandse Zee in de tijd
waarin Augustinus bisschop was.46 Aan deze nachtwake namen veel
mensen deel. De drukte overtrof die van hedendaagse vieringen op
de vooravond van Kerstmis.47 Eerst werd bij het invallen van de
schemering op zaterdagavond het licht van Christus de basiliek binnengedragen, gezegend en bezongen.48 Vervolgens werden de talrijke olielampen aangestoken.
Een grote menigte was er dan bijeen met geroezemoes, gefluister
en geschuifel in en uit. Maar tegelijk bestond er ook aandacht voor
de lange reeks lezingen, psalmen en cantica. Gezien de lange duur
van de wake is het niet verwonderlijk dat Augustinus zich in de ongeveer twintig paasnachtpreken die van hem bewaard zijn, kort en
bondig uitdrukt.49 In deze preken komt bijna geen schriftuitleg
voor: ‘De lezingen zijn al zo lang,’ zegt hij, ‘dat ik niet in staat ben er
een even uitvoerige preek over te houden. En al zou het mij wel
lukken: u zou het niet kunnen bevatten.’50 Toch zijn de korte preken door een voortdurende lezing van de schriften gevoed.
Na de lichtritus en de woorddienst vond in de paaswake de doop
plaats. Daarmee voltooiden de doopleerlingen die zich daarvoor
hadden aangemeld een periode van veertig dagen intensieve geloofsvorming en -onderricht. In de ruimte van de kerk keerden zij zich
eerst naar het westen, de richting van de zonsondergang, duisternis
en boze machten: in een korte liturgische dialoog werd de duivel
afgezworen. Hierna keerden zij zich om naar het oosten, de richting
van de zonsopgang, het dagende licht en de verrezen Heer: met het
gelaat daarheen spraken zij de geloofsbelijdenis uit. Vervolgens ging
het in processie naar de nabijgelegen doopkapel. In dit baptisterium

inleiding

21

bevond zich een doopvont waarin verwarmd water stroomde. Over
dit water werd een zegen uitgesproken zodat het reinigende kracht
ontving uit het lijden en bloed van Christus en zo symbool werd van
de Rode Zee. Hierna legden de dopelingen hun kleren af, ontdeden
zich van alle sieraden en maakten hun haren los. Naakt daalde men
één voor één in de doopvont af. In dit bassin van ongeveer een meter diep antwoordde iedere dopeling afzonderlijk op de vragen naar
het geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
Bij elk antwoord werd men in totaal driemaal geheel of gedeeltelijk
ondergedompeld. Zodra men als pasgedoopte uit de vont was opgestegen, ontving men van de bisschop een zalving op het hoofd en
kreeg men van hem de handen opgelegd waarbij gebeden werd om
de gaven van de Geest. Waarschijnlijk vond de zalving plaats in de
vorm van een kruisteken op het voorhoofd: met dit zichtbare en afwisbare teken kreeg de ziel van de pasgedoopte als het ware een onzichtbaar en onafwisbaar merkteken opgedrukt waardoor zij ging
behoren tot de schapen onder de hoede van de Goede Herder. De
pasgeboren infantes ontvingen vervolgens hun doopkleed van wit
linnen en vilten sandalen. Als jonge lammeren keerden de pasgedoopten in een feestelijke processie terug naar de in de kerk achtergebleven gelovigen voor het laatste onderdeel van de wake.
Bij de dageraad van de paasmorgen mochten de pasgedoopten
voor het eerst samen met de geloofsgemeenschap de eucharistie vieren. Naast de gaven van brood en wijn ontvingen zij de speciaal
voor hen bestemde feestdrank van melk en honing, waarover een
afzonderlijke zegenbede werd uitgesproken. Met de dienst van de
tafel werd de paasnachtviering afgesloten en begon de paastijd. Deze
feestelijke periode van vijftig dagen kende bij Augustinus een markering op de achtste, veertigste en vijftigste dag.

De achtste, veertigste en vijftigste dag van Pasen
Tijdens de eerste acht dagen van Pasen kwam de geloofsgemeenschap elke dag bijeen. In de loop der jaren ontwikkelde Augustinus
steeds meer de gewoonte om tijdens deze vieringen de verschillende
verrijzenisverhalen uit de evangeliën te laten voorlezen en er een
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preek over te houden.51 Tijdens deze dagen richtte de bisschop zich
geregeld in het bijzonder tot de pasgedoopten. 52 Zij stonden als lammeren van een kudde met hun witte doopkleren in de basiliek nog
steeds apart en namen als groep aan de vieringen deel totdat zij op de
achtste dag van Pasen de doopkleding aflegden. Vanaf dan stonden
zij tussen de andere gelovigen van de schaapskooi opgesteld, waar
geen mens schapen, bokken en wolven kan onderscheiden.53
Op de veertigste dag van Pasen kwamen de gelovigen van Hippo
in groten getale bij elkaar voor de viering van Hemelvaartsdag, al
was het aldus Augustinus wel zo dat de meeste aanwezigen het eigenlijk vervelend vonden als de bisschop hen wat langer wilde toespreken.54 De viering van Hemelvaartsdag was rond het jaar 400
minder algemeen verspreid dan Augustinus in een van zijn preken
suggereerde.55 Uit een reisverslag van rond 385 blijkt dat er in Jeruzalem, Palestina en Syrië nog geen viering werd gehouden op de
veertigste dag van Pasen: de hemelvaart van de Heer maakt dan nog
deel uit van de viering op Pinksteren.56 Men vermoedt dat de viering van Hemelvaartsdag vanuit Antiochië doorbrak vanaf 386 en
zich vervolgens gedurende de eerste helft van de vijfde eeuw via de
kerken in het oosten verspreidde totdat het feest rond 450 ook in de
kerken van het westen was ingeburgerd.57
De in Augustinus’ tijd opgekomen viering van de veertigste dag
van Pasen was evenals de dan al bestaande viering van de vijftigste
dag vooral ingegeven door wat de evangelist Lucas verhaalt in de
Handelingen van de Apostelen. Daarin staat dat Jezus op de veertigste dag naar de hemel ging58 en dat op de vijftigste dag de Heilige
Geest over de leerlingen neerdaalde in de bovenzaal te Jeruzalem.59
In de viering van het pinksterfeest, waarmee de paastijd na vijftig
dagen werd afgesloten, klinken bij Augustinus naast de neerdaling
van de Heilige Geest nog andere thema’s door, waaruit blijkt hoezeer dit feest – evenals Pasen – geworteld was in de joodse tradities.
Daarin wordt op de vijftigste dag na Pésach het Wekenfeest gevierd.
Dit joodse pinksterfeest vindt zijn achtergrond in de graanoogst 60 en
is daarna verbonden met de verschijning van God op de berg Sinaï.61
Augustinus gebruikt in zijn pinksterpreken vooral de parallellen tussen
de gebeurtenissen rond de berg Sinaï en de bovenzaal te Jeruzalem.62
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Veertig dagen voorbereiding
De geloofsgemeenschap van Hippo kende dus ten tijde van Augustinus een paasfeest van vijftig dagen met markeringen op de achtste,
veertigste en vijftigste dag. De paastijd kende ook in Augustinus’ geloofsgemeenschap een voorbereidingsperiode van veertig dagen. De
ontwikkelingen van deze zogenaamde veertigdagentijd zijn rond het
jaar 400 nog in volle gang en verschillen per regio. De uiteenlopende praktijken vonden onder andere hun ontstaansgeschiedenis in het
begin van de vierde eeuw, toen de eerste Romeinse keizers zich bekeerden tot het christendom. In de jaren erna zwol de stroom mensen aan die zich liet dopen. Daardoor ontstond meer behoefte aan
een voorbereidingsperiode voor geloofsonderricht. Door de aanwas
groeide ook de groep gelovigen die zich na de doop aan zware misdaden schuldig maakte en voor wie een afzonderlijke regeling moest
worden ontworpen om in het openbaar boete te doen. Het ontstaan
van de veertigdagentijd beantwoordde bovendien aan het verlangen
van de geloofsgemeenschap als geheel om zich uitdrukkelijk op de
viering van het paasfeest voor te bereiden.
De veertigdagentijd begon in alle oude tradities op een zondag.
Toch kon het beginpunt verschillen, afhankelijk van de manier
waarop men de veertig dagen berekende: er bestond verschil van
mening over de vraag welke dagen als vastendagen mochten worden
beschouwd en op welke dag de veertigdagentijd eindigde. Sommige
geleerden meenden dat de veertigdagentijd in Hippo precies veertig
dagen duurde: vanaf de zesde zondag voor Pasen tot en met de laatste donderdag voor Pasen, inclusief alle tussenliggende zondagen.63
Zij onderscheidden de grote veertigdaagse vasten van de zogenaamde paasvasten die op de vrijdag voor Pasen begon en tot aan de
paasmorgen duurde. Hun opvatting was gebaseerd op enkele besluiten van het concilie van Hippo in 393.64 Daartegenover bestond de
opvatting dat de veertigdagentijd in Hippo ten tijde van Augustinus
afliep in de paasnacht. De grote vastentijd duurde dan dus eigenlijk
42 dagen en had in dat geval meer een symbolische betekenis.65
Augustinus brengt de veertig dagen als periode van geloofsvorming onder meer symbolisch in verband met de moederschoot: zoals ieder mens zich daarin gedurende veertig weken ontwikkelt om
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te worden geboren, zo verblijven de doopleerlingen als het ware in
de schoot van de kerk om veertig dagen lang in de bisschoppelijke
vertrekken intensief in het geloof te worden onderricht en vervolgens vanuit het water van de doopvont opnieuw geboren te worden.66 In deze periode moeten zij de tekst van de geloofsbelijdenis en
die van het onzevader van buiten leren. De geleerden zijn het niet
eens over het tijdstip waarop het onderricht over deze teksten heeft
plaatsgevonden, hoewel prachtige toespraken met de uitleg ervan
bewaard zijn gebleven.67
Het is bovendien opvallend hoe Augustinus in de preken aan het
begin van deze voorbereidingsperiode vooruitloopt op de paasnachtviering: in vurige taal spoort hij zijn gelovigen aan om te vasten
zodat ze wakker blijven en weerstand kunnen bieden aan de neiging
tot geestelijke slaap.68 De matiging in spijs en drank mag geen doel
op zichzelf zijn en evenmin tot ascese leiden. 69 Vasten doet men namelijk niet voor God, maar voor zichzelf om waakzaam te kunnen
blijven en kritisch de relaties met God en de naasten te kunnen bezien. Matiging in spijs en drank heeft geen enkele zin als wat is uitgespaard niet wordt weggegeven: wanneer men overtollig bezit niet
aan de armen schenkt, is dat gelijk aan diefstal.70 Wie om wat voor
reden niet kan vasten, wordt door Augustinus nog dringender aangespoord om overtollig bezit weg te geven. En voor wie zelf geen
mogelijkheid heeft om iets te schenken, is er nog altijd een bijzondere vorm van geven: die van de vergeving. Van vergeving wordt
men nooit armer, maar schenker en ontvanger worden er beiden rijker van. Als er dus ergens sprake is van een kritische kijk op bezitsverhoudingen, is het wel bij de de vergeving. Dit thema speelt in alle
preken van Augustinus die hij aan het begin van de veertigdagentijd
heeft gehouden. Het vasten en de beoefening van de barmhartigheid
beschouwt Augustinus ook als hulpmiddelen voor een integer en
zuiver gebed: daarin zijn liefde en waakzaamheid de drijfveren in
plaats van begeerte.71
De negentig dagen rond de paasnacht vallen niet elk jaar op dezelfde data. De vieringen ervan staan in verband met de berekening
van de paasdag. Deze verloopt binnen de joodse tradities anders dan
binnen de christelijke. Ook binnen het christendom bestaan hiervoor tot vandaag verschillende praktijken: het paasfeest valt in de
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kerken van het oosten meestal op een andere zondag dan in de kerken van het westen. Iedere berekening van de paasdatum houdt verband met de maanstand en de voorjaarsequinox. Afhankelijk hiervan
valt Pasen binnen de christelijke tradities van het westen ergens tussen 22 maart en 25 april.

De verschijning van de Heer: Kerstmis en epifanie
Vanaf het jaar 325 werd de liturgische kalender in Rome uitgebreid
met het feest van de geboorte van de Heer. Het feest staat vermeld
op een lijst uit 354 die Depositio martyrum wordt genoemd: daarop
staan de gedenkdagen van de Romeinse martelaren opgetekend.
Korte tijd later werd de geboortedag van de Heer gevierd in andere
liturgische tradities als die van Milaan, Spanje, Gallië, Kappadocië en
Syrië. Tot voor kort meende men dat het hier uitsluitend om een
verchristelijking van het Romeinse feest van de onoverwinnelijke
zon ging: de dies natalis solis invicti was sinds 275 een openbare feestdag. Tegenwoordig zijn er geleerden die in de vaste datum 25 december invloed onderkennen van christelijke groepen. Daarin bestond de voorkeur voor een vaste paasdatum op 25 maart. Die dag
viel in het jaar van Jezus’ dood volgens een omrekening in de juliaanse kalender samen met het joodse pésachfeest op 14/15 nissan.
Op dezelfde dag vierde men ook de ontvangenis van Jezus. Zo kregen het begin- en eindpunt van het geheim van Gods menswording
op dezelfde datum een plaats. Het feest van Jezus’ geboorte werd als
gevolg daarvan negen maanden later op 25 december geplaatst.72 Een
derde groep wetenschappers wijst vanwege de verschillende titels
van dit feest in de bronnen en het karakter van de liturgische teksten
op de mogelijkheid dat het zijn oorsprong heeft in een ouder feest
dat op de zesde januari al in het oosten werd gevierd: 73 de titels en
liturgische teksten van Kerstmis vertolken het feest namelijk niet alleen als de geboortedag van de Heer maar vooral als de dag van zijn
verschijning, openbaring of komst.
Het feest van de verschijning van de Heer op 6 januari vindt zijn
oorsprong in Egypte. Een groep gnostische christenen vierde daar
op die dag Jezus’ doop in de Jordaan. Het is mogelijk dat aan deze
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viering een heidens feest ter ere van de zonnegod Aion of een feest
bij gelegenheid van het wassende water van de Nijl ten grondslag
heeft gelegen en door christenen is overgenomen. In elk geval was
het feest epifanie in de tweede helft van de vierde eeuw bekend in
Kappadocië, Antiochië en Jeruzalem.74 In dezelfde periode raakte
het feest ook bekend in de kerken van Rome en Noord-Afrika. Het
verspreidde zich vanaf die tijd binnen een eeuw over de andere kerken in het westen. De viering kreeg daar wel een eigen accent: centraal staat de verschijning van Christus aan de magiërs uit het oosten.
De gemeenschappelijke elementen van de feesten op 25 december en 6 januari zijn in Augustinus’ preken goed terug te vinden: hij
blijkt een ware meester in het leggen van verbanden tussen de verhalen over Christus’ geboorte en diens epifanie aan de magiërs uit
het oosten.75 In zijn preken voor 6 januari is steeds de notie aanwezig
dat 25 december de dag is waarop de christenen de verschijning van
Christus aan de joden vieren, en 6 januari de dag van diens verschijning aan de heidenen.76
Bovenstaande historische schetsen maken duidelijk hoe Augustinus samen met de geloofsgemeenschap in Hippo rond 400 vormgaf
aan een aantal nieuwe liturgische ontwikkelingen. Dat geldt voor
een feest met een variabele datum zoals Hemelvaartsdag, maar ook
voor feesten met een vaste datum zoals epifanie en Kerstmis. De
oudste schriftelijke bron van het kerstfeest, de Depositio martyrum,
maakt duidelijk dat deze viering in het liturgisch jaar andere wortels
heeft dan de dagen rondom het paasfeest. De geboortedag van
Christus stond daarin immers vermeld tussen de hemelse geboortedagen van Romeinse martelaren.

Van dag tot dag – van week tot week
Diezelfde bron maakt nog iets belangrijks duidelijk: op 7 maart staat
de gedachtenis van de Afrikaanse martelaressen Perpetua en Felicitas
vermeld. Daaruit blijkt voor het eerst dat de kerk in Rome een heiligenfeest had overgenomen van een andere lokale – Noord-Afrikaanse – kalender. Grote heiligen uit een plaatselijke gemeente raakten ook daarbuiten bekend en werden door gelovigen op dezelfde
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datum herdacht. De heiligenverering begon interlokaal te worden,
de heiligenkalender universeel. De laatste werd ingericht volgens de
zonnekalender.77 In de ontwikkeling van de heiligenkalender oefende Noord-Afrika invloed uit op Rome. Die invloed laat ook zien
dat in Hippo de gedachtenis van de verschillende heiligen veel
ruimte op de liturgische kalender heeft ingenomen.
Naast de gedachtenisdagen van de verschillende heiligen leefde
de geloofsgemeenschap van Hippo in liturgisch opzicht volgens het
ritme van de week: de bijeenkomst op de eerste dag vond haar oorsprong in de tijd van het Nieuwe Testament. Maar pas in 321 werd
de zondag op last van de Romeinse overheden tot een publieke rustdag verklaard voor rechters en stadsbewoners en voor alle beroepsgroepen, behalve de boeren: die mochten zich vrijelijk wijden aan
de akkerbouw.78 Vanaf dan wordt en blijft de dag des Heren een
zorg voor de bisschoppen. Voor gelovigen als rustdag een uitkomst,
maar niet altijd voor hooggestemde geestelijke idealen. Voorgangers, tijdgenoten en navolgers van Augustinus beklagen zich erover
dat gelovigen op zondag verzuimen om naar de kerk te gaan en in
plaats daarvan theaters bezoeken, de hoeren gaan bekijken, danseressen bewonderen en wereldse muziek beluisteren.79 Of misschien
blijft men wel thuis om een preek van Augustinus te lezen.
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Wenken voor de lezer

In de eerste noot van elke preek staat informatie over de achtergronden van de betreffende tekst. Gegevens hebben – indien deze bekend zijn – betrekking op de bijbelpassage die als uitgangspunt voor
Augustinus’ verkondiging heeft gediend, de vermoedelijke datering
en de locatie ervan. Bij sommige preken staat achtergrondliteratuur
vermeld over de authenticiteit. In elk geval wordt informatie gegeven over de gebruikte grondtekst. Voor de informatie hierover is
vooral maar niet alleen dankbaar gebruikgemaakt van Verbraken
1976 en Verbraken 1991; voor de heropening van het debat over de
datering van elke preek zie het artikel van Drobner 2000.
1. Gebruikte afkortingen in literatuurverwijzingen
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2. Gebruikte afkortingen van de bijbelboeken met de afkorting van
niet gelijkluidende boeken van de Latijnse vertalingen tussen haakjes
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2 Pe
1 Joh
2 Joh

2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes

3 Joh
Jud
Apk

3 Johannes
Judas
Apokalyps

3. De indeling in paragrafen met Arabische cijfers is voor het eerst
ingevoerd door de mauristen bij de verzorging van hun uitgave uit
1683. Deze indeling is sindsdien door andere uitgevers en vertalers
overgenomen. Om de bruikbaarheid van het boek te vergroten zijn
in deze vertaling in de langere teksten (tussen)kopjes aangebracht.
4. Van alle schriftcitaten en -verwijzingen zijn de plaatsen in de aantekeningen opgenomen. Daarbij is naar volledigheid gestreefd. Nadeel hiervan is dat de meeste aantekeningen enkel naar bijbelplaatsen
verwijzen en dus dikwijls geen nieuwe informatie bieden. Anderzijds wordt hiermee wel duidelijker dan in bestaande tekstuitgaven
en vertalingen hoezeer Augustinus’ preken door intensieve omgang
met de bijbelse geschriften is beïnvloed. Bovendien ontstaat aldus de
mogelijkheid om niet alleen met behulp van het register op bijbelteksten maar ook met de aantekeningen gemakkelijk te achterhalen
welke bijbelse passages in de verkondiging worden gebruikt.
Als een nootverwijzing cursief is gezet, wordt hier verwezen naar
een noot die op de tekst ingaat. De andere noten zijn alle bronverwijzingen.
5. De afbeelding op het omslag is afkomstig uit de Koninklijke Bibliotheek in Brussel (België). Het betreft een reproductie uit manuscript 9961-62. Het handschrift bevat voor het merendeel liturgische
teksten en is afkomstig van een abdij in het Engelse Peterborough.
Het wordt rond 1300 gedateerd. Op fol. 73v staat onder andere deze
afbeelding van de Emmaüsgangers (vgl. Lc 24, 13-35).
Jezus’ uitleg van de Schriften werkte aanstekelijk op twee van zijn
leerlingen onderweg naar Emmaüs. De twee keerden daarop met
brandend hart terug naar de achtergebleven leerlingen in Jeruzalem
en vertelden hen over die ontmoeting. Het goede nieuws over de
verrezen Heer verspreidde zich sindsdien door vervolgingen als lopend vuur (vgl. Augustinus’ sermo 229i, 4).

Als lopend vuur
Preken voor het liturgisch jaar 2

Sermo 1981
Wie wijst ons de weg naar God?
[1] Ik zie dat u, mijn geliefden, hier naartoe bent gestroomd alsof dit
een grote viering is: in veel groter aantal dan gewoonlijk bent u op
dit uur en op deze plaats samengebracht. Ik spoor u aan zich steeds
weer te herinneren wat u hier zojuist zong. U mag immers niet luidkeels zingen met de dood in het hart. Maar wat u met uw stem in
elkaars oren liet klinken, moet u vol genegenheid roepen tot de oren
van God. U heeft namelijk gezongen: ‘Red ons, Heer onze God,
breng ons uit de heidenvolken weer samen, dat wij loven uw heilige naam.’2 En u wordt nú uit de heidenvolken samengebracht,
tenminste als u geen genoegen schept in wat de heidenen vandaag
uitspoken. Vandaag vieren zij immers een groot feest met werelds en
zinnelijk plezier, met het lawaai van de meest schunnige en schandelijke liedjes in het drukke gewemel van een onechte feestroes.

Gered door het heil
[2] Oprecht zong u: ‘Red ons, Heer onze God, breng ons uit de heidenvolken weer samen.’3 Het geluid van het goddelijk gezang klinkt
nog na in uw oren. Hoe kunt u anders dan door redding uit de heidenvolken worden samengebracht? Wie zich met de heidenvolken
inlaat, is niet gered. Gered worden zij die uit de heidenvolken worden
samengebracht. Gered worden zij door het heil van het geloof, door
het geestelijk heil, door het heil dat in Gods beloften is gegeven, door
het heil van de goede hoop en door het heil van oprechte liefde.
Wie dus gelooft, hoopt en liefheeft, kan niet meteen al gered heten. Het maakt immers verschil wat u gelooft, wat u hoopt en wat u
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bemint. Hoe uw leven ook verloopt, niemand van u leeft toch zeker
zonder die drie bewegingen van de ziel: geloven, hopen en beminnen. Als u niet gelooft wat de heidenen geloven, als u niet hoopt wat
de heidenen hopen, en als u niet bemint wat de heidenen beminnen,
wordt u uit de heidenen samengebracht. Bij zo’n radicale scheiding
der geesten hoeft het onderling lichamelijke contact u niet bang te
maken. Het onderscheid is toch onmetelijk groot als zij geloven dat
de demonen goden zijn, maar u gelooft in de God die de ware God
is? Zij hopen op de lege schijn van de wereld, u hoopt op het eeuwig
leven in Christus. Zij beminnen de geschapen wereld, u bemint de
Schepper van de wereld.
Laat degene die zijn geloof, hoop en liefde op iets anders richt, dat
in zijn leven bewijzen en in zijn daden tonen. Bent u vandaag van
plan met een heiden het feest van de nieuwjaarsgeschenken te vieren,4 met een heiden te dobbelen en u met een heiden te bedrinken:
hoe kunt u dan uw geloof, hoop en liefde een andere oriëntatie geven? Hoe kunt u dan zonder blikken of blozen zingen: ‘Red ons,
Heer onze God, breng ons uit de heidenvolken weer samen.’5 Hoewel u met het lichaam tussen de heidenen verkeert, hebt u zich in
levensstijl van hen afgezonderd. En hoe groot is die afzondering?
Dat moet u zien als u die nu in praktijk brengt en als u die nu naar
waarde wilt schatten. Onze God en Heer Jezus Christus, de Zoon
van God, die voor ons mens is geworden, heeft namelijk al de losprijs voor ons betaald. Toen Hij de losprijs betaalde, deed Hij dat om
ons vrij te kopen zodat Hij ons uit de heidenvolken samen kon
brengen. Als u zich echter met de heidenvolken inlaat, kunt u uw
Verlosser niet volgen. U zoekt omgang in uw levensstijl, uw daden
en in uw hart door hun verwerpelijke dingen te hopen, te geloven
en te beminnen. U bent ondankbaar tegenover uw Verlosser en beseft uw waarde niet: het bloed van een zuiver lam. Om werkelijk uw
Verlosser te volgen, die u met zijn bloed heeft verlost, moet u niet
opgaan in de heidenvolken door u aan hun gewoonten en gedrag
aan te passen. Zij geven nieuwjaarsgeschenken, u moet aalmoezen
geven.
Broeders en zusters, ik zeg u niet: ‘Zij geven, u mag niet geven.’
Welnee, u moet meer geven dan zij, maar dan wel als mensen die
anders geloven, hopen en beminnen. U hoort mij immers niet be-
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weren: ‘Zij geloven, gelooft u dus maar niet; zij hopen, hoopt u
maar niet; zij beminnen, bemint u dan maar niet.’ Ik zeg u echter
wel: ‘U moet iets anders geloven dan zij. U moet ook iets anders
hopen en iets anders beminnen dan zij. Zij geven andere geschenken
dan u en aan een ander slag mensen.’ Laten zij maar nieuwjaarsgeschenken geven, u moet aalmoezen geven. Zij gaan op in aardse zaken vol onzekerheden, u moet zich bezighouden met spreuken uit
de Heilige Schrift. Zij begeven zich naar het theater, u naar de kerk.
Zij bedrinken zich, u moet vasten. Als u dat kunt opbrengen, heeft u
in alle eerlijkheid gezongen: ‘Red ons, Heer onze God, breng ons
uit de heidenvolken weer samen.’6
Ongetwijfeld staan zij die met genoegen naar mijn woorden hebben geluisterd, nu tussen mensen die ze niet graag hoorden. Toch
zijn de mensen van de eerste groep al uit de heidenen samengebracht, de anderen zijn in de heidenen opgegaan.

Ander geloof: ander gedrag
[3] Nu ga ik de christenen toespreken. Als u gelooft wat de heidenen geloven, als u hoopt wat de heidenen hopen en als u bemint wat
de heidenen beminnen, leef dan zoals de heidenen leven. Maar als u
iets anders gelooft, hoopt en bemint, moet u anders leven en uw anders gerichte geloof, hoop en liefde bewijzen door ander gedrag.
Wat geloven die heidenen dan? Zoals ik al zei, noemen zij hen
goden die de apostel Paulus ons met andere woorden aanduidt. Hij
zegt: ‘Wat de heidenen offeren, offeren zij aan boze geesten en niet
aan God,7 en ik wil niet dat u gemeenschap aangaat met de boze
geesten.’8 Hun gedragingen vallen bij hun goden dan ook in de
smaak. Maar hij die zei: ‘Ik wil niet dat u gemeenschap aangaat met
de boze geesten,’9 wilde dat wij ons in leven en gedrag afscheiden
van hen die dienstbaar zijn aan boze geesten. Die boze geesten
scheppen genoegen in schunnige liedjes, in kinderachtig lawaai, in
allerlei vunzigheden van de theaters, in het waanzinnig enthousiasme voor het circus en in de wreedheid van het amfitheater. Zij hebben plezier in hartstochtelijke twisten van hen die tot vijandschap
toe ruzie maken en met elkaar vechten ten gunste van verderfelijke
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lieden. Met verderfelijke lieden bedoel ik hier een kluchtspeler, een
toneelspeler, een wagenmenner of iemand die met wilde beesten
vecht. Door zulke twisten leggen zij als het ware uit hun harten wierookkorrels neer voor de boze geesten. De bedrieglijke geesten zijn
blij met hen die ze hebben bedrogen. Zij zwelgen in het slechte gedrag en in de verdorven en eerloze levenswijze van hen die zij hebben bedrogen en misleid.
Bovendien, als u aan iemand zou vragen: ‘Bent u gesteld op een
wagenmenner?’ antwoordt hij: ‘En of ik daarop gesteld ben!’ Want
al zou hij het ontkennen, wordt hij erop betrapt een aanhanger te
zijn: hij schreeuwt hem immers toe en vecht voor hem. En als u zo’n
aanhanger daarna vraagt: ‘Bent u erg op hem gesteld?’ antwoordt hij:
‘Zeer zeker.’ Wanneer u hem dan toewenst: ‘Ik hoop dat u en uw
zonen zullen zijn zoals hij,’ zal hij, als hij een fatsoenlijk burger is,
direct wrevelig reageren tegen u: ‘Waarom hebt u mij beledigd?’ En
u dan weer: ‘Maar ik beledig u toch niet als ik u toewens: Ik hoop
dat u bent zoals hij? Of reageert u zo omdat u ervoor terugdeinst zelf
zo’n iemand te zijn met wie u zo dweept?’
U daarentegen bemint de martelaren. Zoals u dus aan een heiden
vraagt: ‘Houdt u van die wagenmenner?’ en hij dat zonder enige
schaamte bevestigt, zo moet u aan een christen vragen: ‘Houdt u van
Cyprianus?’ En als die antwoordt: ‘Zeker,’ wens hem dan toe: ‘Ik
hoop dat u zult zijn zoals hij.’ Dan antwoordt hij: ‘Laat God mij dat
verlenen!’ Wat een oprechte liefde is dat. Hoe zuiver en onbezorgd,
vooral als het gaat om liefde voor iemand die de krans al heeft behaald!
Want de liefde voor iemand die nog in strijd is verwikkeld, is vol onrust. Toch worden allen bemind vanwege Hem, die de overwinning
al heeft behaald en nu zetelt aan de rechterhand van de Vader. In den
hoge ziet Hij als een scheidsrechter van de wedstrijd die Paulus vermeldt,10 niet alleen de strijders aan, maar Hij helpt ook de volhouders.

Geven en ontvangen
[4] Velen zullen vandaag in hun hart daarom worstelen met het
woord dat zij hebben gehoord. Wij zeiden immers: ‘Geef geen
nieuwjaarsgeschenken, maar geef aan de armen.’11 Het is niet genoeg
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dat u evenveel geeft, u moet zelfs meer geven. Wilt u niet méér geven? Geef dan tenminste evenveel. U zegt echter tegen mij: ‘Wanneer
ik nieuwjaarsgeschenken geef, ontvang ik die ook.’ Nou en? Wanneer
u aan een arme geeft, ontvangt u dan niets? U gelooft toch zeker niet
wat de heidenen geloven. U hoopt toch zeker niet wat de heidenen
hopen. U bemint toch zeker niet wat de heidenen beminnen!
Kijk, als u zegt dat u niets ontvangt wanneer u aan een arme geeft,
bent u zoals de heidenen geworden en zong u zonder zin: ‘Red ons,
Heer onze God, breng ons uit de heidenvolken weer samen.’12 U
bent vergeten wat gezegd zal worden tegen hen die hebben gegeven: ‘Kom, gezegenden van mijn Vader, ontvang het rijk.’ 13 En u
bent ook vergeten wat gezegd zal worden tegen hen die niet hebben
geloofd: ‘Ga weg in het eeuwige vuur, dat bereid is voor de duivel
en zijn trawanten.’14

Vrees en liefde
Als het nu zo was dat Hij aan de eersten het rijk zou geven maar de
anderen zou achterlaten zonder hun iets te geven, had u moeten liefhebben wat Hij geeft om niet verstoken te blijven van zo’n ontzaglijk en onuitspreekbaar geschenk. Het blijft er echter niet bij dat Hij
de eersten naar zijn rijk laat gaan en de anderen niet, maar Hij zegt
ook: ‘Ga weg in het eeuwige vuur, dat bereid is voor de duivel en
zijn trawanten.’15 Laat u leiden door vrees en liefde. Als u zijn belofte
niet genoeg liefheeft, vrees dan zijn dreiging. U begint immers met
vrees, maar zult voltooiing vinden in de liefde. Uit vrees voor de hel
doet u wat wordt gevraagd, maar zolang u uit vrees handelt, gedraagt
u zich als een slaaf. Wanneer u echter uit liefde handelt, gedraagt u
zich als een vrij mens. Wees een goede slaaf om te verdienen dat u
de vrijheid krijgt. Begin met Hem te vrezen die u kunt liefhebben: u
zult voor Hem geen vrees meer kennen zodra u Hem heeft liefgekregen. Er staat immers geschreven: ‘Liefde laat geen ruimte voor
vrees. De volmaakte liefde drijft de vrees uit.’16 Dat zegt de apostel
Johannes. Als nu de volmaakte liefde de vrees uitdrijft, moet het hart
eerst de vrees kennen. Dan zal daar liefde geboren worden en zal zo
de vrees afnemen naarmate de liefde toeneemt. Zoveel als de liefde

sermo 198

48

zal groeien, zoveel zal de vrees verminderen. Wanneer de liefde tot
voltooiing komt, wordt de vrees buitengesloten. De liefde laat immers geen ruimte voor vrees. De volmaakte liefde drijft de vrees
uit.17 Dat brengt u tot stand, als u liefheeft. Als u nog niet liefheeft,
probeer dat dan door uw vrees te bereiken. Maar wanneer u vreest
noch bemint, zult u ongegrond zingen: ‘Red ons, Heer onze God,
breng ons uit de heidenvolken weer samen.’18 U behoort dan immers
nog steeds tot de heidenvolken doordat u met ongelovigen het juk
draagt.19 Wat uw Heer voor u heeft gedaan, moet u voor de heidenen
doen. Want toen de Heer het voor u deed, was u nog geen christen.
Zij die iets anders geloven, hopen en liefhebben, moeten wel luisteren, of zij willen of niet. Laten wij zeggen wat we weten. Laten zij
doen wat ze willen. Als ze maar weten dat geen van hun daden zonder
gevolg zal blijven. Er bestaat immers niet alleen een prijs voor goede
daden, maar ook een voor slechte. De prijs voor slechte daden noemt
men straf. De prijs voor goede daden noemt men de zegekrans.

De prijs voor onze verlossing
[5] Wat deed uw Heer dan voor u, voordat u christen was? Hij heeft
voor u geleden. Wat zegt Hij in de psalmen? ‘Toen zij mij lastigvielen, heb ik een zak om mij heen geslagen en mij door vasten vernederd.’20 Als u dat in overdrachtelijke zin zou opvatten, vastte de
Heer als het ware door geen goddelozen in zijn lichaam op te nemen. Door dat vasten had Hij honger toen Hij de boom waaronder
Hij geen vrucht vond, vervloekte en liet verdorren.21 Wat betekent
hier zijn uitspraak: ‘Ik heb een zak om mij heen geslagen’? 22 Nu zijn
macht om zo te zeggen is verborgen in de onmacht van het vlees,
stelt Hij datzelfde sterfelijke vlees bloot aan de ogen van zijn vervolgers. In dat vlees, dat Hij had aangenomen van onze vroegere sterfelijkheid, droeg Hij onze zonden zonder enige zonde van zichzelf.
En die om Hem heen geslagen zak heeft zeker met zonden te maken: een ruw en hard kleed uit bokkenhaar geweven. Bokken zullen
toch aan de linkerkant worden geplaatst, tenzij zij alsnog de zijde
van het Lam zullen kiezen.23 In de gestalte van een slaaf zondigde Hij
dus niet24 en daarom was Hij niets aan de dood verschuldigd. Toch
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betaalde Hij voor ons wat Hij niet verschuldigd was, om ons van
schuld te verlossen. In die boetezak droeg Hij ons losgeld. Let wel: het
verkleinwoord van saccus, zak, is saccellus, geldbuidel. Maar dat hoge
losgeld voor ons droeg Hij in de grote zak waarmee Hij zich omhulde.
Dat gaf Hij prijs aan zijn vervolgers. Tegenover hun goddeloosheid
vernederde Hij zijn leven met vasten.25 Toen Hij ten slotte aan het
kruis hing, is de boetezak met een lans opengescheurd en stroomde
het losgeld voor de wereld eruit.26 Voordat u christen was, heeft uw
Heer dus geleden. Zo kon Hij u loskopen en kon u christen worden.

Het vasten van de gelovigen
[6] Maar wat zegt de Schrift: ‘Zoals Hij voor ons zijn leven heeft
gegeven, zo moeten wij ook ons leven geven voor onze broeders en
zusters.’27 Als wij nog niet kunnen lijden voor de heidenvolken,
kunnen wij tenminste voor hen vasten. Hoe ver staat u nog af van de
navolging van de Heer! En ook al vast u, hoever staat u dan nog
daarvan af! Het zou goed zijn als u dichtbij kwam. Maar hoe huiverig bent u voor de volmaaktheid. U bent zelfs bang voor een trede
daar naartoe, een trede die vlak voor u ligt en zo laag is! Vlak bij de
grond is die trede – ik weet niet of ik het wel een trede kan noemen
– en u wilt er niet op stappen. Wat is er namelijk groots aan om in
deze tijd van het jaar te vasten, om op zo’n korte winterdag ’s avonds
uw eerste maaltijd te nuttigen? Het is niet groots en helemaal niet
moeilijk.
Meestal dwingt de zorg voor één zakelijke aangelegenheid u te
doen wat u niet uit toewijding voor God wilt opbrengen. Nu de
kerk van God het wil, wilt u niet vasten. Als u aan een kansspel deelnam, zou u van eten afzien om niet als verliezende partij op te staan.
U vast om te winnen uit angst dat u, wat geld betreft, voor een mens
moet onderdoen. Maar nu u moet vrezen in uw hart door de duivel
overwonnen te worden, vast u niet. Niets is toch gemakkelijker dan
op zulke korte dagen te vasten. En dan wilt u niet op nieuwjaarsdag
vasten. Stel uzelf eens op de proef. Dan kunt u zich over uzelf verheugen en kan ik mijzelf verheugen over u. Wat een kleine beproeving! Toch vormt ze een toets voor het christelijk geweten.
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Gloeien als houtskool
[7] U luistert nu naar mijn preek. U luistert met gespitste oren. U
komt door het Woord van God in een levendige stemming en deze
aansporing is hartverwarmend. Ik doe in uw zielen iets ontbranden:
ik zie het en ik herken dat. Maar laat die vlam uw harde kern aansteken. Als straks de preek is afgelopen, gaat u immers weg van deze
plaats, de stormen tegemoet en de koude van de wereld in. U weet
dat deze wereld lijkt te bruisen van een tegendraads jaarlijks feest. De
wind is koud, waarbij men moet vrezen dat de harten van de christenen verkillen en verharden. Laat het Woord van God daarom de
kern van uw hart ontsteken, broeders en zusters. Want als die ontvlamt, zullen de stormen waaraan u weldra buiten bloot zult staan,
het grotere vuur eerder aanwakkeren. Ze zullen het niet doven, als
het tenminste niet zo’n klein vlammetje is dat kan worden gedoofd.
Als uw hart alleen maar smeult als een vlaspit, wanneer u roept,
het Woord van God bemint en zich erover verheugt, dan gaat u
straks weg van hier naar buiten en zal het door de adem uit één
mond worden uitgeblazen wanneer iemand u vraagt: ‘Gaat u echt
vasten vandaag?’ Het Woord van God zal dan meteen doven, omdat
het smeulde als een vlaspit.
Gloeit het echter zoals een houtskoolvuur, dan zullen de rukwinden het vuur aanwakkeren en feller laten branden, hoezeer ze ook
de verdorven verleiding recht in uw gezicht blazen. Welnu, mensen
gloeien als houtskoolblokken die weer tot leven zijn gekomen.
Wanneer houtskoolblokken namelijk gloeien, komen zij in zekere
zin uit de doden opnieuw tot leven. Velen gebruiken deze zegswijze
ook in het dagelijks leven. Als zij het haardvuur laten aansteken, zeggen ze: ‘Breng levende blokken hout.’ En met ‘levende’ bedoelen
zij dan ‘gloeiende’. Daarmee duiden zij natuurlijk aan dat gedoofde
houtskoolblokken als het ware dood zijn.
Als u dus door de vurige liefde van Christus weer tot leven bent
gekomen, laat dan het verlangen naar Hem in uw harten gloeien,
zodat geen enkele rukwind van verleiders het uit kan blazen. Ik weet
namelijk wat u zult meemaken wanneer u hier naar buiten gaat. Ik
dank God dat u hier bent samengekomen! Want het bevalt mij niet
slecht dat u in deze dagen vaker samenkomt. Integendeel, dat bevalt
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mij zelfs goed. U hebt zo’n gedragswijze gevonden dat bij u werkelijkheid wordt wat is gezegd: ‘Red ons, Heer onze God, breng ons
uit de heidenvolken weer samen.’28 Want zij die er andere gewoonten dan u op na houden, storten zich op andere bezigheden en geven
zich over aan afwijkende, ijdele genoegens. Zo geven zij u een mogelijkheid om u vrij te maken voor deze samenkomsten. U bent dus
nu samengebracht. Ook al gaat u straks naar buiten, ontmoet u heidenen en komt u met hen in lichamelijk contact, u zult toch steeds
uit die heidenvolken samengebracht blijven,29 als u zich tenminste
niet laat verleiden tot instemming met hun slechte grappen en grollen. U zult uit de heidenen samengebracht blijven, 30 waar u zich lichamelijk ook bevindt. En ik hoop dat u alleen maar op de straten en
pleinen de brutale verleiders hoeft te dulden en niet ook nog eens in
uw eigen huis! Het komt namelijk voor dat een vader wil vasten,
maar zoonlief niet; of dat de zoon het wil, maar zijn vader niet; of
dat een echtgenoot het wil, maar niet zijn vrouw; of dat de echtgenote wil vasten, maar niet haar man. Wie dan niet wil vasten en dat
niet wil omdat hij die dag als een feestdag ziet, is een tegenwind. Maar
laat wie vast, zo vurig branden dat hij niet alleen zelf in vuur en vlam
kan blijven, maar dat ook een ander door hem wordt aangestoken.

Medelijden met de heidenen
[8] Broeders en zusters, als u goed begrijpt wat u hoort, twijfel ik er
niet aan dat u bedroefd bent om hen die nog steeds in die dwaasheid
gevangenzitten. U bent bedroefd om hen omdat ook u misschien ooit
door zo’n dwaasheid in beslag was genomen. Nu bezit u gezond verstand dat u hebt vergeleken met hun dwaasheid. U bent bedroefd uit
bekommernis om hen. Maar u mag niet bedroefd zijn met wanhoop.
Als het immers bij u kon gebeuren dat u vandaag niet meer bemint wat
u gisteren nog beminde, kan dat ook bij die ander gebeuren. Maar als
dit ook bij die ander kan, bid dan voor hem zolang hij zo is en u bedroefd bent over hem. U moet voor hem vasten en aalmoezen geven
en daarmee de dag doorbrengen voor hem, naar wie uw liefde uitgaat.
Dan kan uw gebed worden verhoord. Hij brengt die dag door met verderfelijke dingen omdat hij zichzelf niet liefheeft. Wie zichzelf immers
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niet liefheeft, haat zijn eigen ziel.31 Door uw vasten en bidden zal hij
ooit uit liefde voor zijn ziel zijn ongerechtigheid haten, innerlijk met u
treuren over anderen en samen met u voor hen bidden en vasten.
Broeders en zusters, hoewel de heidenen zich ook op andere dagen met grove grappen bezighouden, raken zij toch vooral op hun
jaarlijks terugkerende feesten door grotere losbandigheid en grofheid opgehitst tot grotere begeerte naar de materiële wereld en naar
verderfelijke genoegens. Want wanneer iemand in zijn eentje zoiets
doet in zijn eigen huis, raakt hij minder opgewonden wanneer het
de buren tamelijk koud laat. Maar als de buren allemaal meedoen,
steken zij elkaar aan. Ik zei dan ook al: hun brandende hartstocht
betekent kou voor u. Elke begeerte is gloeiende hartstocht. Maar het
maakt verschil waar de liefde naar uitgaat.
Wanneer het hart vurig naar de wereld verlangt, verkilt het voor
God. De wereld moet uw hart dus koud laten, maar het moet warm
lopen voor God. De heidenen vieren nu dat feest met nogal veel
hartstocht en in een nogal grote menigte. Zoals zij zich ophitsen tot
een misdaad tegen zichzelf, zo moeten zij u opwekken tot medelijden met hen. In elk geval zijn ze steeds te beklagen zolang zij heidenen zijn, zolang zij ijdelheden najagen en zij zich overgeven aan demonen. Zolang zij willen aanbidden wat ze hebben gemaakt en zijn
vergeten door wie zij zijn gemaakt, zijn zij altijd te betreuren.
Maar door hun jaarlijkse feesten verwekken zij nieuw verdriet.
Wanneer u hen ziet opgaan in bonte grollen, in het wellustig genot,
in onmatige drankzucht, in dobbelspel en velerlei dwaasheid, laten
dan die nieuwe impulsen van hen bij u een ongewoon verdriet teweegbrengen, zo waar als u christen bent en medelijden kent. Want
toen u niet was wat u nu bent, had de kerk ook medelijden met u.
En zij bestond toen nog uit weinigen. Maar nu de kerk in omvang is
toegenomen en in Christus’ naam wijd en zijd is verspreid, moeten
wij hen dan niet nog meer beklagen? Zij hebben immers nog steeds
een hart van steen, zetten hun zinnen op ijdelheid en leugen.32 In elk
geval moet men verdrietiger zijn om de weinige mensen die zeer
hardnekkig en vasthoudend met weinigen gescheiden bleven van
het menselijk geslacht. Een ernstiger ziekte laat hen wegkwijnen en
verhindert dat zij genezing vinden onder de weldadige invloed van
zo’n krachtig geneesmiddel.
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Goede en slechte heidenen?
[9] En ach, hoefden wij alleen maar de heidenen te betreuren!
Dan zouden wij over bijna niemand treurig zijn. Laat de christenen
eens geen theaters bezoeken. De heidenen mijden die al, weliswaar
niet uit liefde voor de waarheid maar omdat ze zich schamen voor
hun geringe aantal. In elk geval moeten wij een groter offer van
gebeden in het hart opdragen. Dan kunnen zij die christenen worden genoemd, het verdienen dat zij zich verbeteren.
Broeders en zusters, het vasten is dus niet schandelijk maar zeer
gepast nu het gebeurt voor hen die lijden omdat zij het willen. Zij
die het niet willen, zouden niet hoeven te lijden. Zij worden door
hun zonden immers neergedrukt en hebben plezier in hun laaghartige lusten. Zij luisteren niet naar de stem van Hem die zegt: ‘Kom
allen tot Mij, die uitgeput bent en onder lasten gebukt, en Ik zal u
rust en verlichting schenken.’33 Zij willen niet worden verkwikt met
de vriendelijkheid van Christus. Zij wanen zich verkwikt met de
verzadiging van wellust. Maar dat is geen verkwikking, nee, dat betekent de ondergang. En u mag de feestdagen van de christenen ook
niet vieren als dronkaards, hoewel het vasten moet worden verzacht
omdat we een heilig teken van onze blijdschap willen geven.34 Maar
enerzijds geven we door de verzachting van het vasten uitdrukking
aan onze blijdschap, anderzijds zouden we ons hart overbelasten als
we de juiste maat zouden afwijzen. Dat maakt een groot verschil. De
Heer, de Waarheid, zegt: ‘Zorg ervoor dat uw hart niet bezwaard
raakt in roes en dronkenschap.’35 Het is dwaas en oneerbiedig de
martelaren te willen behagen met iets waarmee zij nooit de glorie
van een martelaar zouden hebben bereikt. Als zij dronkenschap niet
hadden veracht, zouden zij die glorie nooit hebben verkregen.
[10] Waarschijnlijk zult u niet voor een ontmoeting met zulke
heidenen komen te staan. Sommige heidenen verachten immers
zelf al de lieden die aan boze lusten en kwade dronkenschap zijn
verslaafd. Zij zeggen: ‘Zoals u slechte christenen kent, zo kennen
wij slechte heidenen. Kijk maar eens wat goede heidenen hebben
te betekenen.’ Vervolgens noemen zij de wijzen en de filosofen
van de wereld omdat die met een uitmuntende geleerdheid zijn
begiftigd. Maar laat u door hen niet bang maken.
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Werkelijke grootheid is iets heel anders dan gezwollenheid.
Want wat gezwollen is, maakt door zijn omvang grote indruk,
maar het is niet gezond. Luister naar de apostel Paulus. Hij zegt:
‘Wees op uw hoede, zorg dat u zich niet laat meeslepen door de
filosofie en de ijdele verlokking, puur menselijke overlevering op
de lijn van de grondbeginselen van deze wereld en niet in de lijn
van Christus. Want in Hem is de godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig en in Hem hebt u deel aan die volheid. Hij is het
hoofd aan wie alle heerschappijen en machten onderworpen
zijn.’36 Om hun afgoden met geleerd vertoon en een schijn van inzicht betekenis te geven, nemen zij hun toevlucht tot de grondbeginselen van de wereld.37 U verwijt bijvoorbeeld iemand dat hij afgoderij pleegt. Het is immers voor iedereen zichtbaar dat hij een
afgodsbeeld kust. Hij wordt op heterdaad betrapt. Naar dat beeld
gaat zijn genegenheid uit. Daarvan verwacht hij verhoring. Maar
wat zegt een heiden die wat geleerder en meer ontwikkeld lijkt
dan tegen u? ‘Dat doen onontwikkelde heidenen. Zij kussen een
afgodsbeeld als was dat hun god. Maar zo doen ook lieden uit uw
kring, die in de kerk de pilaren kussen.’38

Reinig de plaats voor het gebed
[11] Daarom zeg ik u, broeders en zusters: doe niets waarom de heidenen de spot met ons kunnen drijven. U moet op zo’n manier de
kerk binnengaan dat u de heidenen geen aanleiding geeft om geen
kerk te willen betreden. Men betreedt de kerk immers vanwege de
broederlijke samenkomst. Uw hart is de tempel voor uw gebed.
Reinig de plaats waar u bidt en u zult verhoring vinden. U reinigt
immers de zichtbare plaats waar u uw gebed verricht, niet vanwege
Gods ogen – want Hij ziet alles zoals Hij het geschapen heeft – maar
om uw eigen ogen niet te kwetsen en uw aandacht af te leiden.
Hoeveel beter moet u dan echter het punt reinigen waar u God aanroept en waarmee u tot Hem spreekt! Zorg dat u de binnenkamer
van uw innerlijk vergrendeld houdt tegen de lichamelijke verleiding. Die binnenkamer moet u ingaan en, zoals de Heer zegt, u
moet de deur sluiten,39 dat wil zeggen: de zintuigen van uw lichaam.

sermo 198

55

Het gezelschap van broeders en zusters wekt echter de vurigheid
bij het bidden en bij het prijzen van God. Als er bijvoorbeeld een
zwaar voorwerp moet worden verplaatst, zingt men onderwijl een
lied met een vast ritme. Zou dan niet alleen al de grote menigte
waarin men samen zingt en samenwerkt uw zwakke krachten opwekken? Bij samenwerking laten mensen eenstemmig dezelfde
zang horen en spannen zich zeer eendrachtig in om gezamenlijk
iets te bereiken. U zou dan toch ook het touw willen vasthouden
en plezier willen beleven in de deelname aan dat werk?
Het gezelschap van broeders en zusters verhevigt dus de liefde.
Maar iedere mens bidt inwendig, wanneer hij goed bidt zoals de
Heer aan de Samaritaanse vrouw antwoordde: ‘Er komt een uur, ja
het is er al, dat u niet meer op die berg daar en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.’ En even later voegde Hij eraan toe:
‘Er komt een uur, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader
zullen aanbidden in geest en waarheid: dat zijn de aanbidders naar
wie de Vader uitziet. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten
Hem in geest en waarheid aanbidden.’40 Als God dus in de geest
moet worden uitgenodigd, moet er ruimte komen waar Hij kan
wonen: de gast zal aanwezig zijn. De Heer zegt: ‘Wij gaan bij hem
naar binnen, Ik en mijn Vader, en Wij zullen verblijf bij hem nemen.’41 Kom dus naar de kerk zodat het vurig verlangen om te bidden wordt aangewakkerd. Zo kan de toewijding van de in vrede
gestichte samenkomst verhoring verdienen bij God. De reden van
uw samenkomst mag niet zijn dat God op een plek van de aarde
verblijft om u daar te verhoren. Denk maar niet dat God alleen
verhoring schenkt binnen de muren die u hier ziet. Hij verhoorde
de martelaren in de gevangenis. ‘Wat voor een huis,’ vroeg de
Heer, ‘zult u voor Mij bouwen, of wat zal mijn rustplaats zijn?
Heeft mijn hand dat alles niet gemaakt?’42 En toch heeft Hij gezegd
dat Hij een woonplaats heeft in het hart van een vroom mens. Hij
zegt namelijk: ‘Op wie rust mijn geest? Op wie nederig is en bescheiden en die huivert voor mijn woorden.’43
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Martelaar: slaaf en erfgenaam
[12] Waarom ik dit heb gezegd? Om te voorkomen dat wij door
bespotting van de heidenen hun een aanleiding geven ons te bespotten. Kom op zo’n manier naar de graven van de martelaren, dat
daardoor in uw harten een vrome gedachtenis wordt gewekt en uit
het eerbewijs aan de martelaren liefde tot God opbloeit. Hij heeft de
martelaren in hun kwelling niet in de steek gelaten. Hij heeft hen
geholpen in hun strijd en hun de krans gegeven bij hun overwinning. Zo maakt u zich waardig dat de martelaren voor u bidden. De
goede slaaf raakt hevig verontwaardigd als hijzelf door iemand wordt
aanbeden die daarbij de heer veracht; de goede slaaf is van slaaf ook
erfgenaam geworden. Er is namelijk verschil tussen iemand die nog
slaaf is maar vanuit de slavernij ook erfgenaam gaat worden, en iemand die al erfgenaam geworden is.44 De een leeft als slaaf nog in
vrees; de ander als erfgenaam in liefde.
Een omvangrijke huishouding heeft alles: huurlingen, slaven en
erfgenamen. De huurlingen zijn zij die in de kerk aardse voordelen
zoeken. Over hen beweert de apostel Paulus dat zij het evangelie
niet belangeloos verkondigen.45 Toch duldt hij hen als hij zegt: ‘Laat
Christus worden verkondigd door een gelukkige kans of met een eerlijke bedoeling.’46 Slaven zijn zij die uit vrees doen wat door de Heer
wordt opgedragen. Zij horen wel bij het huis en zijn nauwer bij de
grote huishouding betrokken dan de huurlingen. Van echte slaven
worden zij erfgenamen wanneer zij met liefde beginnen te dienen.
Zoals ik al zei: een omvangrijke huishouding heeft alles. Broeders
en zusters, welke plaats moeten we geven aan de martelaren? U
denkt toch niet dat wij die als huurlingen moeten beschouwen en
ook niet als hen die nog geen erfgenamen zijn! Zij hebben Christus
immers liefgehad en zij hebben om Hem niet alleen alle genoegens
van de wereld maar ook alle folteringen veracht. Bedwelmd waren
zij door de beker, de geestkracht van Hem over wie is gezegd: ‘Hoe
kostelijk is uw bedwelmende beker!’47 Zoals ik al zei, wil een goede
slaaf, die ook al erfgenaam wordt genoemd, niet zelf worden aanbeden maar hij verlangt dat zijn heer de hulde ontvangt.
Broeders en zusters, let op en herinner u omdat u hier dagelijks
komt, wat de Waarheid in de kerk onderricht. Gelovigen weten in
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welke volgorde de martelaren bij de viering van de heilige geheimen
worden vermeld, wanneer onze gebeden en smekingen tot God
worden gericht. De gelovigen weten het en laat de catechumenen
opschieten het te weten te komen. Wie houdt hen tegen? Het is
toch voor ieder die dat wil toegankelijk, behalve voor wie het maar
uit blijft stellen?48

Opkomen voor Gods eer
[13] Broeders en zusters, laten wij onze aandacht richten op wat
goede slaven hebben gedaan toen zij nog in hun lichaam leefden.
Op een gegeven moment werden zij door mensen gehuldigd en
kregen zij huldeblijken alsof zij heidense goden waren. Paulus en
Barnabas verrichtten wonderen in Christus’ kracht. Zij hadden daarmee de menselijke maat overstegen. De heidenen noemden Barnabas om die reden en naar hun gewoonte Jupiter en Paulus Mercurius,49 omdat de laatste vaardiger was in het spreken. Zij begonnen
zelfs al offerdieren voor hen te slachten. Maar Paulus en Barnabas
waren zo afkerig van dat huldeblijk dat zij hun kleren verscheurden
en de heidenen zo goed mogelijk bijbrachten dat er slechts één was
die mocht worden aanbeden: dat was de God in wiens kracht zij
deze dingen deden.50
Let daar eens op, broeders en zusters, om sterker te staan tegenover de heidenen, ook tegenover de scherpere geesten onder hen.
Waarom noem ik hen die meer gevaar lopen, eigenlijk ‘scherper’?
Naarmate zij in eigen ogen geleerder zijn, des te hardleerser worden
ze. Zij schamen zich er namelijk voor iets te leren. Zij zouden dan
toegeven iets niet te weten. En het ontbreekt hun aan vrome nederigheid, het enige dat een nederige God hun is komen leren. Of zal
er misschien iemand zeggen: ‘Paulus en Barnabas hebben het huldeblijk van de offers die men hun wilde brengen, afgewezen omdat de
heidenen de een voor Jupiter hielden en de ander voor Mercurius.
De apostelen wezen wegens hun christelijke godsdienst deze valse
goden absoluut af. Zij waren verontwaardigd omdat zij met demonen of afgoden werden vergeleken, niet omdat zij liever wilden dat
God werd aanbeden dan dat zijzelf die eer ontvingen.’ Zij zouden
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hiermee tot hen die hun offers wilden brengen, willen zeggen: ‘U
beledigt ons. U vergelijkt ons met demonen, maar wij zijn boven
hen verheven.’ In feite verscheurden zij hun kleren echter uit verdriet en wezen de heidenen er in alle bescheidenheid op dat die eer
niet aan hen of aan iemand anders was verschuldigd. Nee, zij moesten zich van die dwaasheden bekeren tot de ene God. Zij zeiden:
‘Mannen, wat doet u nu? Ook wij zijn mensen net als u. Onze
boodschap is dat u zich moet afkeren van deze waardeloze goden en
u zich moet wenden tot de levende God, die de hemel en de aarde
heeft gemaakt en de zee en alles wat daarin is.’51 Hoewel zij deze en
andere woorden van dezelfde strekking zeiden, konden ze de mensen slechts met moeite overreden om niet aan hen beiden te offeren.
Maar u wilt die ongelovigen nog duidelijker laten zien dat Paulus
en Barnabas die offers niet afwezen omdat ze zich beledigd achtten,
maar om alle eer naar God alleen te leiden. Ze deden immers hun
uiterste best om allen tot Hem te bekeren. Let daarom eens op Petrus. Toen de mensen zich verwonderden over zijn daad – nee, niet
over die van hem maar over die van God – op het moment dat de
lamme man van veertig jaren gezeten bij de Schone Poort, door het
Woord van God opstond en ging lopen, wilde Petrus dat niet aan
hemzelf maar aan Christus de eer werd bewezen.52 Hij zei: ‘Mannen
van Israël, waarom verwondert u zich toch hierover en waarom staart
u ons aan als hadden wij uit eigen kracht of vroomheid bewerkt dat
deze man loopt? De God van Abraham, Isaäk en Jakob, de God van
onze voorouders heeft zijn Zoon verheerlijkt, die u hebt overgeleverd
om veroordeeld te worden.’53
[14] Maar als wat mensen deden – niet zichzelf, maar God eer
willen geven – u nog niet genoeg is, kijk dan naar de engelen. In de
Apokalyps treedt een heilige engel op. Een heilige engel, want er
zijn ook gevallen engelen voor wie samen met hun leider, de duivel,
het eeuwig vuur gereed is gemaakt.54 Die heilige engel is niet door
hoogmoed gevallen, maar in heilige nederigheid standvastig in
dienst van God. Hij richt zich niet trots tegen God op en zegt evenmin: ‘Ik stel mijn troon in het hoge noorden en ik word aan de Allerhoogste gelijk.’55 Maar hij zegt: ‘Ik verblijf in het zuiden, waar
Christus laat grazen en laat rusten.’ Er staat immers geschreven waar
u laat grazen en waar u laat rusten in de zuiderzon.56 Het zuiden ligt
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toch tegenover het noorden. Daarom duidt het noorden op kille en
duistere mensen, het zuiden echter op verlichte en vurige mensen.
Zij die goed zijn, gloeien dus als het ware door het licht van de zuiderzon. Maar zij die slecht zijn, verblijven als het ware in het noorden: koud zijn ze en gedompeld in diepe duisternis. Bij de eerste
groep laat God zijn kudde grazen en rusten. Daarom is er gezegd:
‘Waar laat u grazen, waar laat u rusten in de zuiderzon?’57 Niet bij
hen, over wie de duivel zegt: ‘Ik stel mijn troon in het hoge noorden
en ik word aan de Allerhoogste gelijk.’ 58 Hij zou toch alleen aanbeden kunnen worden door mensen die zo zijn gestemd dat ze hem
een god wanen. De engel echter, die onder de zuiderzon verblijft,
vurig van heiligheid en verlicht door wijsheid, laat in de Apokalyps
enkele dingen aan de apostel Johannes zien. Maar Johannes viel verward neer voor de voeten van de engel.59
[15] Broeders en zusters, houd vooral goed in de gaten op welke
engelen de nederige mensen gelijken en op welke de hoogmoedige.
Zij die scheuringen en ketterijen veroorzaken, wensen namelijk hun
eigen naam gevestigd te zien en die van Christus te verhullen. Zij
verkiezen zich de troon in het hoge noorden. Want mensen zouden
de kerk niet verlaten en hen nalopen – zoals mensen Christus volgden – als ze niet in hun verstand waren verduisterd en waren vervreemd van de gloed van de liefde.Op wie zouden zij gelijken die in
nederigheid volharden en zo een lage plaats in het huis van de Heer
verkiezen boven een verblijf in de tenten van de zondaars?60 «Wat
wilde Simon de Magiër anders dan om de wonderwerken geprezen
worden en zich in hoogmoed verheffen? Die hoogmoed dreef hem
namelijk zover dat hij meende de gave van de Heilige Geest voor
geld te kunnen kopen.61 En in tegenstelling met zo’n hoogmoed
sprak de apostel Paulus in nederigheid: ‘Noch hij die plant betekent
iets, noch hij die begiet, maar alleen God, die de wasdom geeft,’62
want even eerder had hij opgemerkt: ‘Ik heb geplant, Apollos heeft
begoten, maar God gaf de groei.’63 Door die nederigheid bleef hij in
de zuiderzon en was hij daardoor vurig van geest en schitterde hij
door inzicht. Een andere keer schrijft hij: ‘Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u gedoopt in de naam van Paulus?’64 Hoe diep verfoeit hij het om in de plaats van Christus te worden vereerd! Hoe is
hij niet in de weer voor zijn bruidegom en vermijdt hij het zich aan
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een overspelige ziel aan te bieden alsof hij de bruidegom was!»65
Die heiligen weigerden – voor zover het hun mogelijk was – de
eer die de mensen hun bewezen alsof zij daar recht op hadden. Zij
zagen liever dat Hij werd vereerd en alle harten zich zouden bekeren
tot Hem, in wie zij ook zelf hun roem zochten.66 Zo waren zij goede
en trouwe slaven,67 erfgenamen. Zo zijn ook de heilige engelen.
Volmaakt als engelen zullen zij zijn na de verrijzenis van hun
lichaam,68 maar toch ook weer volmaakt naar hun mogelijkheid, zoals ook de engelen dat zijn. Want de apostelen leefden nog als mensen in een vergankelijk bestaan en waren blootgesteld aan zulke ernstige bekoringen. Toch weigerden zij het eerbewijs dat hun werd
gebracht om hen te vleien. Zo bewerken ze dat alleen Hij in alles
werd geëerd, die als enige zonder gevaar voor de vereerder is geëerd.
Ze willen dat Hij de eer ontvangt: waar nemen zij dan plaats? Hoe
verootmoedigen zij zich? «Het planten en begieten lijkt toch niet
iets belangrijks? Maar noch hij die plant, noch hij die begiet betekent iets.69 Paulus kent zichzelf geen betekenis toe tot redding van
hen die hij in Christus verlangde op te bouwen.»70
Als mensen die nog in een sterfelijk lichaam leven, dus zulke dingen doen, hoeveel eerder doen de martelaren en engelen dit dan!
Hoe heiliger zij leven, des te vuriger beminnen zij de heerlijkheid
van God en stellen zij op Hem alleen hun hoop. Ook wij zullen immers zijn zoals de engelen, maar na onze verrijzenis.71 Aldus sprak de
Heer: ‘Zij zullen zijn aan de engelen van God gelijk.’ 72
[16] Keer dan nu met mij terug naar wat ik vertelde, en laat u
tot uw heil onderrichten waarom u ruimte biedt aan God. Zoals u
weet, liet de engel in de Apokalyps wonderbaarlijke en geheimzinnige visioenen zien aan de apostel Johannes, dienstknecht van
Christus, zoon van de moeder, de kerk, en aangesteld tussen de
erfgenamen van God. En die Johannes viel, zoals ik al had gezegd,
bij een van de visioenen in verwarring neer voor de voeten van de
engel.73 De engel aanvaardde echter niet het eerbetoon dat hem
door een mens was gebracht maar aan God moest worden gegeven. En hij sprak tot hem: ‘Sta op! Wat doet u nu? U moet God
aanbidden. Want ik ben ook maar een dienstknecht voor u en
voor uw broeders en zusters.’74 Waarom ik dit vertelde? Overzie
dat nog eens in een samenvatting.
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Korte samenvatting
Ik sprak over heidenen die de schijn van een grotere geleerdheid
ophouden. Zij zijn namelijk helemaal niet zo goed op de hoogte van
zaken waarover zij geen tegenwerpingen dulden. Zij verwijten ons
immers: ‘Ook onder u zijn er die pilaren aanbidden en soms zelfs de
schilderingen kussen.’ En ach, hadden wij dit slag mensen maar niet.
De Heer mag ons geven dat wij ze niet hebben! Maar toch onderricht de kerk u dit niet. Wie van de heidense priesters heeft immers
ooit een podium bestegen en vanaf zo’n verhoging in het openbaar
opdracht gegeven om geen afgodsbeelden te kussen, zoals ik in
Christus’ naam publiekelijk verkondig in de gewijde ruimten geen
pilaren of stenen van het bouwwerk te kussen en zelfs niet de schilderingen? Integendeel, hun priesters brachten met hun gezicht naar
de afgodsbeelden slachtoffers voor de volksmenigten. En zij verlangen dat nog steeds te doen.

De heidenen nader in beeld: in aanbidding voor zon en maan
[17] De heidenen stellen: ‘Wij vereren geen afbeeldingen, maar wat
met de afbeelding wordt aangeduid.’ Ik ga zoeken naar wat de afbeeldingen aanduiden. Ik ga op zoek naar wat de afbeelding van de
zon kan betekenen: toch niets anders dan de zon? De verklaringen
van andere afbeeldingen bevatten misschien verborgen betekenissen. Voorlopig laten wij deze terzijde en voor dit moment onbesproken. Ik kom er straks op terug. De afbeelding van de zon duidt
inderdaad alleen de zon aan en die van de maan alleen de maan en
die van de aarde de aarde. Als de heidenen dus niet vereren wat zij in
de afbeelding zien maar wat de afbeelding betekent, waarom vereren
zij dan afbeeldingen van de zeer zichtbare dingen, die met die afbeeldingen worden aangeduid. Zij kunnen die dingen toch met eigen ogen zien? Als men dat wat wordt aangeduid namelijk niet kon
zien, zou terecht het teken worden vereerd in plaats van de werkelijkheid die wordt aangeduid. Wanneer zij de zon kunnen zien, die
door een afbeelding van de zon wordt aangeduid, waarom keren zij
wat wordt aangeduid dan de rug toe en richten zij hun gelaat naar
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het teken waarmee dat wordt aangeduid? Want als zij geen afbeeldingen zouden maken voor de dingen die zij zien en alleen afbeeldingen zouden maken voor de dingen die zij niet zien, zouden zij
minder verstandigen kunnen misleiden en zeggen: ‘Kijk, wij vereren de zon. Maar omdat wij hem zien, hebben wij voor hem geen
afbeelding gemaakt. Zo vereren wij de maan en de sterren zoals wij
ze zien. Wij hebben geen afbeeldingen van hen gemaakt en bezitten ze evenmin. Het is toch dwaas om in een afgesloten tempel een
zichtbaar teken op te stellen van iets wat onder de open hemel kan
worden gezien en vereerd! Wanneer wij echter het verstand, het
karakter, de ziel, de deugd of de rechtvaardigheid vereren – onzichtbare dingen dus – hebben wij voor hen zichtbare afbeeldingen opgericht. En wanneer die afbeeldingen worden gezien en
vereerd, kunnen wij vol eerbied denken aan die onzichtbare dingen.’ Maar aangezien zij ook afbeeldingen hebben gemaakt van
wat zichtbaar en voor aller ogen aanwezig is, wordt zeer duidelijk
bewezen dat zij aan de afbeeldingen zelf zijn verknocht, in plaats
van aan wat met die afbeeldingen wordt aangeduid.
De zon heeft zijn afbeelding. Als zij de zon aan de hemel zouden
vereren, zou men hun dat terecht kunnen verwijten uit zeer waarachtige vroomheid en godsdienstzin. Maar zij zijn nog verder gegaan en tot zo’n dwaasheid gekomen dat zij de zon hun rug toekeren en hun gezicht naar de afbeelding daarvan. Hoe kan de zon u
verhoren, nu u zo verkeerd bent, nu u hem in de steek laat en u
wendt naar zijn onechte en zeer bedrieglijke afbeelding, die door
mensenhand is gemaakt?
Alsof je naar het huis van een voorname heer zou gaan om iets
te vragen: hij staat in zijn voorhal, maar je keert hem de rug toe en
richt je ogen naar een paneel waarop zijn portret geschilderd staat.
Je formuleert je dringend verzoek niet tot de man maar tot het
portret, en dan ook nog in aanwezigheid van de man zelf die op
dat schilderij staat afgebeeld. Zou die je dan niet uitlachen, je als
een dwaas beschouwen en opdracht geven je uit zijn huis te verjagen? Niets zou zo op deze dwaasheid gelijken als wat de heidenen
doen, zelfs als de zon zelf aanbeden moest worden. Maar dat we
die dingen echt niet mogen aanbidden, zullen wij in de naam van
de Heer bespreken als Hij daartoe de tijd en mogelijkheid biedt.
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Nu leggen wij echter uit hoe die lieden in hun eigen daden gevangen raken.
U hebt een maantempel opgericht en daar een afbeelding geplaatst. De maan zelf komt dagelijks op. Per maand blijft zij hoogstens twee of drie dagen onzichtbaar. Als de maan moet worden aanbeden, als u al zo diep bent gezonken dat u een zichtbaar schepsel als
een god wilt vereren, aanbid dan die dagelijks opkomende maan.
Maar beter dan dat zichtbare schepsel is in elk geval het onzichtbare.
Toch mag ook dat niet worden aanbeden. Alleen de Schepper mag
als God worden vereerd.
Kijk, voor uw ogen zijn de dingen die u vereert zelf aanwezig: de
zon, de maan, de sterren en de aarde. Waarom anders zoekt u naar
de afbeeldingen daarvan terwijl zij in hun eigen aanwezigheid door
u kunnen worden aanbeden, dan omdat mensen verknocht zijn aan
wat zij met hun eigen handen hebben gemaakt? Zij vergeten daarbij
Hem, door wiens handen zij zijn gemaakt.

Neptunus
[18] Maar laten wij nu eerst eens bezien hoe de afbeeldingen worden uitgelegd. De afgodsdienaar beweert: ‘Ik beschouw niet het
standbeeld van Neptunus als Neptunus, maar Neptunus is een andere werkelijkheid die met deze afbeelding wordt aangeduid.’ Wat is
Neptunus dan? ‘De zee,’ antwoordt hij. Dat is het hele inzicht: Neptunus is de zee. Een christen vereert echter niet dat standbeeld dat u
Neptunus noemt, en evenmin de zee in wie u Neptunus meent te
zien. Wat vereert een christen dan wel? Degene namelijk, die hemel
en aarde gemaakt heeft en de zee en alles wat daarin is.75
Maar wat zegt u? ‘Dat standbeeld duidt de zee aan.’ En dit wordt
als het ware terzijde gezegd, in het geheim in het oor gefluisterd. Zo
kan als een groot geheim worden beschouwd dat dit standbeeld de
zee aanduidt, zodat als mensen zo’n standbeeld aanbidden, zij zich
inbeelden de zee te aanbidden. Eigenlijk hadden daarom alleen de
mensen die ver van de kust wonen beelden van Neptunus moeten
hebben. Zij kunnen de zee zelf niet zien. Zo zouden zij die niet over
de werkelijkheid beschikken, een teken daarvoor in de plaats heb-
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ben. Maar nu hebben zij een Neptunusheiligdom vlak bij de zee gebouwd en met de rug naar de zee aanbidden zij Neptunus. Zelfs de
beukende golven in de rug doen hun aanbidders zich niet naar hen
omkeren. Maar wat nog dwazer is: degene die bidt, wil dat de zee
zich stilhoudt en het standbeeld luistert. Zou dat soms zo zijn, omdat
de zee geen gehoor heeft in zijn zilte golven? Zou die dat dan wel
hebben in hun vreemde oren van brons?

Tellus
[19] Zo is het ook gesteld met de afbeelding van de aardegodin Tellus. ‘Niet wat u ziet, krijgt verering,’ zegt de afgodsdienaar, ‘maar dit
duidt de aarde aan.’ Ook als hij het niet zei, zou dat blijken. Het
helpt niet dat hij als het ware uit een mysterie wil oproepen wat hij
in de naam uitschreeuwt. Tellus is immers een ander woord voor terra, aarde. Toch noemen zij die aarde ook ‘moeder’, voor wie zij een
tempel en een afbeelding hebben gemaakt. Ik begrijp het al: het is
zoals bij de zon en de maan. Hij hoeft het niet uit te leggen. Met het
woord waarmee die beelden worden genoemd, worden ook de
werkelijkheden genoemd waarvan zij afbeeldingen zijn. Werkelijkheden die wij in elk geval zien en die als zeer bekend voorkomen.
Of kunnen we misschien nog iets leren van wat ze eraan toevoegen:
moeder? Zij zeggen: ‘Zij is de moeder van alles wat vrucht draagt.’
Laat zij de moeder zijn van alles wat vrucht draagt: zal ik daarom de
aarde vereren in plaats van Hem die heeft gezegd: ‘Laat de aarde
voortbrengen wat zij heeft voortgebracht?’76 Zonder diens Woord
zou de aarde immers niet alleen onvruchtbaar zijn, maar in het geheel niet bestaan. Wat wil die uitlegger van zogenaamde mysteries
bereiken dat hij mij van de Schepper afleidt en mij richt op het
schepsel? Waarom zet hij voor mij als iets belangrijks uiteen dat ik
eerbiedig met de aarde moet omgaan? Dat zegt men volkomen terecht tot landbouwers, dat zij – willen zij geen honger lijden – eerbiedig met de aarde moeten omgaan, niet door haar te aanbidden
maar door haar te bewerken.77
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Juno
[20] Zo stel ik mijn vragen over een afbeelding van Juno. Vooral
hier hebben we die uitlegger van mysteries nodig. Juno geeft namelijk door haar naam niet aan wat zij betekent, zoals moeder Aarde.
En zij is evenmin een afbeelding van de zon of de maan. Juno bezit
dus een groot geheim. Welk geheim, vraag ik u? ‘Dat weten er weinig,’ antwoordt de afgodsdienaar. Misschien hebben velen het van
die weinigen gehoord en het doorverteld. Misschien verraden ook
hun geschriften wat zij vereren, aan mensen aan wie zij dit niet bekend wensen, hoewel ook onze geschriften hun bekendmaken wat
wij vereren. Maar wij zijn daar niet bang voor. Onze boeken worden openlijk te koop aangeboden: het licht hoeft zich niet te schamen. Laten zij dus die boeken kopen, lezen en geloven; of laten zij
die kopen, lezen en belachelijk maken. De Schrift weet hen die lezen maar niet geloven, aan te klagen. Het boek wordt van hand tot
hand verkocht, maar degene die in het boek wordt verkondigd, is
niet te koop. Of is Hij soms te koop omdat Hij er zich aan blootstelde door de heidenvolken gekocht te worden voor de prijs die iemand ervoor overhad? Zacheüs kocht Hem voor de helft van zijn
vermogen.78 De weduwe kocht Hem voor twee muntjes.79 De arme
gastheer kocht Hem door een beker koud water aan te bieden. 80
Toch komt Hij in het bezit van al die kopers. Voor geen van hen is
Hij bekrompen, allen maakt Hij ruimer. Zo is Hij die in het boek
wordt verkondigd. Koop toch het boek en lees het. Wij hoeven ons
niet te schamen. Verbergt u maar de boeken over uw heilige riten in
geheime grotten. De nieuwsgierigheid van de mensen is zo groot dat
zij die geschriften op het spoor komt en bekendmaakt.
[21] «Wat nu dus over Juno? ‘Juno,’ zeggen zij, ‘is de lucht.’ Zojuist nodigden zij ons uit om in Neptunus de zee te vereren en de
aarde in de afbeelding van Tellus. Nu nodigen zij ons uit om de
lucht te vereren. Dat zijn de elementen waaruit deze wereld bestaat.
Hiervoor waarschuwt de apostel Paulus dus in zijn brief. ‘Wees op
uw hoede,’ zegt hij, ‘zorg dat u zich niet laat meeslepen door waardeloze, bedrieglijke theorieën, puur menselijke bedenksels die de
elementen van deze wereld verheerlijken.’81 Hij doelde op hen die
met schijnwijsheid uitleg geven over de afgoden. Toen hij zei ‘door
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waardeloze bedrieglijke theorieën’, sprak hij op dezelfde plaats over
‘de elementen van deze wereld’. Hij vermaande op te passen, niet
voor de eerste de beste aanbidders van beelden, maar voor de schijngeleerde uitleggers van tekenen.»82
‘Juno,’ zeggen zij, ‘staat dus voor de lucht.’ Laten zij aan een alom
bekende werkelijkheid maar elke willekeurige naam geven. Ik zal
niet eerbiedig met lucht omgaan, omdat die niet zo kan worden bebouwd zoals de aarde door landbouwers wordt bewerkt.83 Op de
aarde werkt de boer, zoals ik eerder zei, niet door haar te aanbidden
maar door zich in te spannen om vrucht te vinden. Maar die lucht
kan niet zo worden bewerkt of aanbeden. Prijs de schepping en aanbid de Schepper. Zij zeggen: ‘Om u te laten weten dat Juno de lucht
is, noemen de Grieken haar Hera. Zo heet zij in het Grieks. Als je dikwijls Hera zegt, klinkt het als het Latijnse aer.’ Maar wij, die beweren
dat alleen de Schepper in godsdienstige overgave mag worden gediend, aanbidden Juno niet, omdat zij een beeld is. Wij aanbidden
haar niet, omdat zij een schepsel is.
[22] Ik wil echter van hen het volgende weten: wordt de lucht
boos als ik de enige God heb vereerd? Want als ik de lucht heb vereerd, wordt God boos. God is weliswaar altijd kalm, en onverstoorbaar beheert en regeert Hij alles wat Hij heeft geschapen. Toch kan
Hij onbeschrijflijk vertoornd worden. Wanneer Hij wil dat Hij als
enige wordt vereerd, wil alleen Hij dit niet uit hoogmoed. Hem alleen past immers die verering en Hij wil niet vereerd worden met de
bedoeling zelf hoger te worden, maar om de mens beter te maken.
God heeft namelijk geen vereerders nodig, maar u, mens, heeft de
Vereerde nodig. In een psalm staat dan ook profetisch: ‘Tot de Heer
spreek ik: U bent mijn Heer. U behoeft mijn goederen niet.’84 Alleen God kan dus, zonder hoogmoedig te zijn, verlangen dat Hij
wordt vereerd. Maar dan zal het dus voor ieder ander die dat verlangt, niet volstaan om vereerd te worden in degene die hem heeft
geschapen. Hij matigt zich op eigen titel aan eer te moeten ontvangen alsof hij daar zelf recht op heeft, en stelt zo’n eis dus uit hoogmoed. Wij moeten de hoogmoed van de duivel vermijden om nederig bij de hoogte van God te komen. Want alleen de duivel wil dat
hij als God wordt vereerd. De duivel zei immers: ‘Ik stel mijn troon
in het hoge noorden en ik word aan de Allerhoogste gelijk.’85
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Vulcanus
[23] Wat zullen de afgodsdienaren dan zeggen over een beeld van
bijvoorbeeld Vulcanus, om alle elementen te vermelden? Men zegt
immers dat er vier elementen zijn: aarde, water, lucht en vuur. Over
de hemel hebben wij al gesproken toen wij het over de zon en de
maan hadden. ‘Vulcanus,’ zo beweren zij, ‘staat voor het vuur.’ Niet
het vuur van de hemelsfeer waar zich de zon, de maan en de andere
gesternten bevinden, maar het vuur dat hier op aarde is, aangepast aan
het gebruik door de mensen. ‘Want,’ zeggen zij, ‘Vulcanus wordt als
een manke afgebeeld, omdat de beweging van dit aardse vuur flakkerend is: het is net alsof het mank gaat.’ Hoe heb ik het nu? Mensen
ontsteken het vuur en doven het naar eigen goeddunken. Zij maken
er naar believen gebruik van. Is de macht van mensen dan zo groot?
Dooft iemand die naar een lamp blaast, een godheid uit? Ik weet niet
of het erger is om een beeld als beeld te vereren dan er zo’n opvatting
over een godheid op na te houden. Maar waarom maken wij er ons
druk over? Misschien kunnen de afgodsdienaren ook een uitleg geven
over onzichtbare dingen; tot hier ging het namelijk over de zichtbare
elementen. Laten wij snel gaan naar de veiligheid van ons geloof om
ons niet geheel en al door hen te laten misleiden.

Mercurius
[24] ‘Wanneer ik Mercurius vereer,’ zegt de afgodsdienaar, ‘vereer
ik het verstand.86 Het verstand kan men niet zien, het is onzichtbaar.’
Ook wij geven volledig toe dat het verstand onzichtbaar is. En wel
zo onzichtbaar en van dien aard, dat het voortreffelijker is dan de
hemel, de aarde, de zee en alles wat gezien kan worden.87 Een onzichtbare zelfstandigheid is vanwege een bepaalde vorm van leven
toch zeker voortreffelijker dan elke zichtbare zelfstandigheid. Want
alles wat zichtbaar is, is levenloos stof. Het verstand is dan ook iets
groots. Maar als u het verstand zelf nader zou beschouwen – ze zeggen dat zij dit vereren – wat heeft het verstand dan bereikt? Zijn velen ondanks een groot verstandelijk vermogen niet in dwaling? Misschien vooral zij die menen dat het verstand moet worden vereerd
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met een beeld van Mercurius? We stellen dus vast: het menselijke
verstand kan dwalen, als God het niet leidt. Zolang het menselijke
verstand gezond is, wil het niet in plaats van God aanbeden worden
maar verlangt het dat Hij aanbeden wordt, door wie het verlicht wil
worden. Als het menselijke verstand namelijk geen licht zou ontvangen van God die dat licht geeft, verkeert het op zijn dwaalwegen
in duisternis! Ik vraag u echter: wat vereert u in Mercurius? ‘Het
verstand,’ antwoordde u zojuist. Het verstand is iets wat nog neutraal is: zolang het verstand is afgekeerd van zijn Schepper, raakt het
verduisterd en verdwaasd. Maar zodra het zich naar de Schepper
heeft toegekeerd, raakt het verlicht en wordt het wijs. U noemde
echter iets neutraals toen u zei dat u het verstand vereerde. ‘Dat
klopt,’ antwoordt hij, ‘iets neutraals, want ook de naam Mercurius
klinkt eigenlijk als medium currens, die het midden houdt.’
Men zegt toch dat Mercurius zijn naam kreeg, omdat hij als het
ware het midden houdt, bemiddelt. Als hij dus wordt vereerd omdat
hij nog iets onbepaalds is, een midden-wezen, waarom vereert men
dan niet liever Hem, die het midden-wezen dat u verstand noemt
naar zich terugroept? Van het lagere opgeheven en afgekeerd verenigt Hij het verstand met zichzelf, zoals Hij met het verstand van
de vromen, de martelaren en de engelen heeft gedaan. Want als het
verstand zo zou zijn als van deze engel die ik in herinnering bracht,
verlicht door God, dan wijst het de aanbidding door een mens af
en wijst het zijn aanbidder erop dat hij beter God kan aanbidden.
‘Aanbid God alleen,’ zegt hij, ‘ik ben slechts een dienstknecht van
u en uw broeders.’88 U mag toch niet het verstand in zijn bemiddelende positie aanbidden, zodat een beter verstand u daarover een
verwijt kan maken. Als u het verstand hebt vereerd, dat zich in die
middenpositie bevindt, zal het verlichte verstand u terugroepen.
Waarom? Omdat het verlichte verstand wil dat niet het verstand
wordt vereerd, maar degene die elk verstand verlicht. Juist door
die verlichting is Hij welwillend en goedgunstig en wil Hij dat ieder verstand zich tot Hem keert, door wie ook ieder zichzelf verlicht weet.
Wil het dwaze verstand misschien dat het zelf wordt vereerd? Dat
is helemaal waar. Pas er dus voor op dat, wanneer u Mercurius als
het verstand wilt vereren, u niet de duivel vereert, die een ver-
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dwaasd verstand bezit. Want toen de duivel zei: ‘Ik stel mijn troon in
het hoge noorden en ik word aan de Allerhoogste gelijk,’ 89 wilde hij
God niet vereren, maar wilde hij in plaats van God worden vereerd
en daarmee stond hij op tegen God. Maar omdat hij als het ware uit
het zuiden naar het noorden wegging, is zijn verstand in duisternis
gehuld; en omdat het in duisternis was, is het bovendien hoogmoedig geworden; en eenmaal hoogmoedig, misleidde hij u en wilde
door u als Mercurius worden vereerd zodat u door Mercurius te vereren de duivel vereert.

Geestelijke en lichamelijke werken
[25] Zeer gewaardeerde mensen, houd uw aandacht vast en leer met
het menselijk bestaan als uitgangspunt begrijpen wat ik wil zeggen.
Let op en kom tot inzicht. Ieder schepsel is lichamelijk of geestelijk.
De Schepper is puur geestelijk, maar een schepsel is zoals ik al zei lichamelijk of geestelijk. Let nu op, dan kunt u – voor zover mijn
krachten het toelaten en de Heer mij zal helpen – een weerwoord
geven aan de heidenen; niet zomaar aan elke heiden, maar aan hen
die zich geleerden en uitleggers van beelden wanen. IJdeltuiten zijn
het en zij maken anderen ijdel. Verstoken van de waarheid drijven
zij de spot met het woord waarheid. Zoals ik al zei: elk schepsel is
lichamelijk of geestelijk. Lichamelijk zoals de aarde met alles wat
daarop leeft; of de zee met alles wat daarin zwemt en wemelt; of de
lucht met alles wat daarin vliegt; of de hemel met alles wat daarin
schittert. Heel deze schepping is lichamelijk. Maar het geestelijke
schepsel is beter dan het lichamelijke.
Wat is een geestelijk schepsel? Wat niet met de zintuigen van het
lichaam, maar door het inzicht van de geest wordt waargenomen.
Geestelijk schepsel is bijvoorbeeld alles wat ziel of levensbeginsel is,
al of niet met verstand begaafd: zonder verstand bij de dieren, met
verstand bij de mensen. Soms is die ziel gebrekkig aanwezig zoals bij
gewetenloze mensen, soms zich verbeterend zoals bij pasbekeerden,
of volmaakt zoals bij de engelen, aartsengelen, tronen, heerschappijen, hoogheden en machten van het verblijf in den hoge. 90 Aangezien een schepsel dus lichamelijk of geestelijk is en er geen derde
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mogelijkheid bestaat, vormen de hemellichamen die de meest
voortreffelijke lichamen zijn, de hoogste groep onder de lichamelijke wezens. Wat er daarboven nog bestaat – niet hoger in ruimtelijke zin, maar krachtens zijn wezen – is geen lichaam maar geest:
een vorm van leven, maar omdat het schepsel is, veranderlijk. Het
ware, onveranderlijke leven is de Schepper. Het veranderlijke leven – dat wil zeggen het geestelijk schepsel – is ook ontvankelijk
voor vorming en verlichting. Dat betekent dat het gevormd en
verlicht kan worden. Maar het onveranderlijke leven, dat wil zeggen het wezen van de Schepper, is scheppend en verlichtend. Het
schepsel echter wordt gevormd en verlicht, de Schepper vormt en
verlicht.
[26] Let op, alstublieft, en leer inzien. Wanneer het leven dat
licht kan ontvangen, tot wijsheid kan geraken en van goede wil is,
bemint het God die het verlicht. Wanneer het tot Hem is bekeerd,
wint het aan kracht en door Hem aan te hangen, wordt het gevormd
tot ongeschonden en volmaakte wijsheid en tot volle ontplooiing
van de gelukzaligheid naar eigen aard. Ik spreek hier over het redelijke en met verstand begaafde leven zoals dat van engelen en mensen. Als zo’n leven dus aan de eisen beantwoordt, bemint het zijn
Verlichter. Maar zo’n leven raakt verduisterd als het in een schuldige
wilskeuze het verlichtende leven verlaat. Het wordt daardoor hoogmoedig zoals het leven van een kwade engel of een slecht mens. Het
wil zich immers niet aan God hechten, maar het wil in een afgezonderde trots voor God worden gehouden. Vervallen en afgekeerd tot
die vorm van trots en slecht leven werd de aartsengel tot duivel en
werden de engelen tot demonen. Zij ontvingen een ruimte in deze
nevelige luchtlaag om daar te heersen over alle slechte mensen.
Daarom spreekt de apostel Paulus over ‘de heerser over het machtsgebied van deze lucht, die nog altijd aan het werk is onder de weerspannigen’.91 En later bij een aansporing om de vervolgingen van
deze wereld te verduren: ‘Uw strijd gaat niet tegen vlees en bloed
maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen.’92 Paulus heeft immers eerst gezegd dat de heerser over het
machtsgebied van deze lucht werkzaam is onder de weerspannigen.93
Maar hij wilde voorkomen dat zijn lezers zouden gaan denken aan
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mensen, en dat zij tegen degenen meenden te worstelen van wie zij
vervolgingen hadden te verduren. In plaats daarvan wilde hij dat
zij aandacht zouden schenken aan de vijand die zij in Christus
moesten overwinnen. Daarom zegt hij nu: ‘Want onze strijd gaat
niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de
machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de
boze geesten in de hemelen.’94 Om te verhinderen dat men zou
denken dat hij door te spreken over ‘wereldbeheersers’, doelde op
heersers over heel dit kunstwerk, dat God heeft geschapen, maakte
hij duidelijk wat hij met ‘wereld’ heeft bedoeld door eraan toe te
voegen: ‘van deze duisternis’. En u kunt weten wat met duisternis
is bedoeld. Want dat met het woord ‘duisternis’ de ongelovigen
worden aangeduid, zei de apostel zelf toen hij tot gelovigen sprak:
‘Eens was u duisternis, nu bent u licht door uw gemeenschap met
de Heer.’95 Zo is het ook met dat ‘in de hemelen’ van de apostel.
Men mag dat niet zo opvatten alsof hij daarmee doelde op de verheven woonplaats van heilige engelen, waar ook de hemellichten
en sterren zijn geplaatst. Ook deze lucht waarin wij ademen, wordt
immers ‘hemel’ genoemd: daarom spreken we ook van ‘vogelen
des hemels’.96

De opstijging van de ziel
[27] Zeer gewaardeerde mensen, u moet aandachtig luisteren. Dan
kan de barmhartigheid van de Heer u verlichten. Mijn stem klinkt in
uw oren, maar Hij werkt in uw binnenste. Hetzelfde gebeurt wanneer wij lofliederen zingen voor Hem in wie wij geloven en van wie
wij de barmhartigheid verwachten. Zoals ik al zei: een ziel eenmaal
afgekeerd van God, die als het licht der waarheid is en als het ware de
zon van het zuiden, komt in het duistere noorden terecht. Het rijk
van het noorden is het rijk van de duivel die zegt: ‘Ik stel mijn troon
in het hoge noorden en ik word aan de Allerhoogste gelijk.’ 97 Daar
verkillen de harten van de mensen. Zij zijn ongevoelig geworden
door de verwijdering van het vuur van de goddelijke wijsheid en
kunnen niet meer gevoelig zijn voor het geestelijke. Zo beginnen zij
dus uitsluitend in het lichamelijke te denken zodat zij ook de god-

sermo 198

72

heid zelf in het lichamelijke gaan zoeken, in de zee bijvoorbeeld, of
in de aarde, in de lucht en vooral in de hemellichamen zoals de
maan, de zon of de sterren. Onder de zintuigen van het lichaam is
het gezichtsvermogen het voornaamste. Daarom wordt alles wat
schittert voor de ogen als iets groots beschouwd, vooral als het door
zijn plaats in het wereldruim ook nog boven alles uitblinkt. Maar als
iemand hun zou zeggen dat er iets groots bestaat wat geen oog heeft
gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen,98 zeggen zij dat iets wat niet gezien kan worden, niet bestaat.
Zulke harten zijn dus verkild. Als zij verkild zijn, vertoeven zij in
het hoge noorden. En als zij in het hoge noorden vertoeven, dan
heerst over hen degene die zei: ‘Ik stel mijn troon in het hoge noorden en ik word aan de Allerhoogste gelijk.’ 99
Er zijn echter mensen die op een of andere manier hun harten
hebben verheven en – voor zover zij daartoe in staat waren – met
ijver hun aandacht hebben verscherpt om iets te zien wat niet met de
ogen van het lichaam kan worden gezien. Zij overstegen daarbij de
aarde die zij met hun voeten betraden en alles wat op aarde is. Dat
was een gemakkelijke stap. Zij overstegen ook de zee en wat daarin
zwemt of wemelt. Zij overstegen ook de lucht met alle vogels, want
ook de lucht is eigenlijk een lichamelijk element. Zij overstegen het
gehele hemelgewelf met alle hemellichten die daar schijnen of die
daar misschien nog onzichtbaar zijn. Zo kwamen zij tot het inzicht
dat er iets bestaat wat niet gezien kan worden, zoals de ziel, het verstand en het denken. Zij zagen eveneens in dat ook dat nog aan verandering onderhevig is en zij zochten verder naar iets onveranderlijks. In hun denken en met scherpte van geest overstegen zij ook de
geestelijke schepselen en ontwaarden zij een scheppende geest. Als
het ware door de ongewone schittering van de wijsheid weerkaatst,
keerden zij terug alsof zij rust wilden zoeken in de duisternis van
hun lichaam. Sommigen van hen voelden ook dat ze een zuivering
van hun ziel nodig hadden. Gelouterd van alle lichamelijke begeerten zou hun ziel geschikt worden om vast te houden wat hun met
onuitsprekelijk licht had aangeraakt.100
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De duivel dringt zich op als middelaar
[28] Broeders en zusters, let eens goed op en merk het met droefheid op. Nadat het zwakke gezichtsvermogen van de geest was genezen en het een scherp beeld kon vasthouden, zagen die mensen
dat zij een loutering nodig hadden om het licht te kunnen waarnemen, dat met hetzelfde gezichtsvermogen niet kon worden waargenomen. Zij zagen dat zij een geneesmiddel nodig hadden. Maar toen
zij dat geneesmiddel zochten, en bleek dat zij hoogmoedig op zoek
waren, mengde de duivel zich onmiddellijk in deze zoektocht. Zij
gingen immers prat op hun zogenaamde geleerdheid, vooral omdat
maar weinig mensen zo geleerd waren. Zij konden zo’n scherpte
van verstand en geest bereiken omdat zij alle lichamelijke en geestelijke schepselen hadden overstegen. Door die scherpte kwamen zij
tot het inzicht dat er iets bestond wat zowel geestelijk als onveranderlijk was. Tevens begrepen zij dat alles wat op geestelijke of lichamelijke wijze bestaat, daarvan afhankelijk was. Zij zagen ook in dat
die Schepper niet veranderde in ruimte en tijd, terwijl de lichamelijke dingen in ruimte en tijd veranderden. Zij kwamen ook tot het inzicht dat het wezen van de ziel – dat is een geestelijk schepsel – weliswaar niet aan verandering onderhevig was in de ruimte, maar wel
aan die in tijd door de veranderlijkheid van de verschillende aandoeningen. Daarom zou de ziel een soort tussenwezen zijn. God – de
hoogste werkelijkheid – verandert niet in ruimte en tijd, maar het
wezen van de lichamelijke dingen – het laagste in de schepping – is
wel in ruimte en tijd aan verandering onderhevig. De ziel staat dan
tussenbeide omdat zij zoals God niet in ruimte verandert, maar zij
zoals de lichamelijke dingen wel in tijd verandert.Toen zij dat dan
zagen en loutering zochten, legde de duivel, die geest van hoovaardij, beslag op hen, omdat zij uit hoogmoed zochten en zich in hoogmoed verhieven. Hij wierp zich op als middelaar: zij moesten denken dat zij door bemiddeling van hem hun zielen konden louteren.
Met tekens, die door zijn hoogmoed waren uitgedacht, overtuigde
hij de mensen ervan dat ze niet om hem heen konden. Zo zouden ze
gaan denken dat de ziel die God wil bereiken, door toverkunsten
kon worden gelouterd. De duivel stelde toen in de tempels heiligschennende riten in, die de heiligschenners loutering beloven. Want
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zoals de Schrift zegt,101 vele godenbeelden zijn opgericht vanwege
de eerbewijzen aan mensen die – afwezig of gestorven – als belangrijk golden. Dit alles is in Christus’ naam door staatswetten opgeheven en vindt niet meer in het openbaar plaats, hoewel enkele van die
erediensten vroeger ook als magische rituelen tot de openbare eredienst hadden behoord. Maar zoals er vroeger al niet-openbare toverij bestond, zo vinden die toverscènes nog steeds in het geheim
plaats, nu het verboden is om ze in het openbaar op te voeren.

Geef de duivel geen kans!
[29] Omdat die hovaardige en boze vijand van de zielen zich op die
manier als middelaar opwierp, moet u luisteren naar de apostel Paulus. Hij verklaart ons waarom de duivel zich opwierp: hun hoogmoed gaf hem een kans. Daarom spoort Paulus aan: ‘Geef de duivel
geen kans.’102 Laat dezelfde apostel ons vertellen hoe wij hun hoogmoed ontdekken. Eerst moeten we opmerken dat ook sommigen
van hen tot kennis van God waren gekomen. Maar de apostel wilde
dat zij door Christus zouden worden gered. Zij waren namelijk tot
kennis van God gekomen, maar hadden niet hun redding bereikt.
Want tot kennis van God komen is nog niet hetzelfde als redding
vinden. Bij de redding bereikt men ook die volle kennis zodra kenner en gekende zich met elkaar verenigen.
Bij de Atheners sprak de apostel als tegen de hele heidenwereld.
Want zij zagen zichzelf boven alle andere volken verheven als het
hoogtepunt van geleerdheid; bij hen was bij wijze van spreken het
puikje van de wijsbegeerte te vinden. En inderdaad hebben in Athene de geleerden en wijzen van deze wereld geleefd. Toen de apostel
daar dus het woord voerde, ontleende hij zijn getuigenissen niet aan
de profeten maar aan hun eigen wijzen en hij liet evenmin onvermeld dat zij tot hun eigen mensen behoorden. 103
De wijzen hoorden niet bij ons. Hoewel bij hen wel wat goeds te
vinden is, wordt daar veel slechts gevonden. Alles wat onze profeten
daarentegen op schrift hebben gesteld, is goed. Toen de apostel bij de
Atheners over God sprak, zei hij dus: ‘In Hem leven, bewegen en zijn
wij zoals ook sommigen van uw eigen dichters hebben gezegd.’104

sermo 198

75

De waarheid door ongerechtigheid onderdrukt
[30] Op een andere plaats maakt de apostel duidelijk wat voor lieden die ‘sommigen’ zijn en waarom ze afgewezen zijn: «‘De toorn
van God openbaart zich en daalt uit de hemel neer over alle goddeloosheid.’105 Wat moeten wij ons anders voorstellen bij ‘alle goddeloosheid’ dan die van de joden en van de heidenen? Nu zou men
kunnen inbrengen: ‘Waarom openbaart zich de toorn van God over
de goddeloosheid van de heidenen? U zei toch over alle goddeloosheid?106 Het is toch niet zo dat de heidenen de wet hebben ontvangen en aan de opdrachten van die wet hebben verzaakt? Vanzelfsprekend openbaart Gods toorn zich aan de joden, aan wie de wet is
gegeven maar die haar niet wilden onderhouden. Aan de heidenen is
de wet niet gegeven.’
Broeders en zusters, bezie de uitspraak van de Schrift daarom nader en probeer te begrijpen hoe dezelfde apostel allen als schuldigen
aanwijst en stelt dat allen de redding en barmhartigheid van God
nodig hebben: ‘De toorn van God openbaart zich vanuit de hemel
over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun
ongerechtigheid de waarheid onderdrukken.’ 107
Broeders en zusters, begrijp en zie dat hij niet heeft gezegd: Zij
bezitten geen waarheid, maar: ‘Zij onderdrukken de waarheid door
hun ongerechtigheid.’108 En alsof u vroeg: ‘Hoe kunnen zij, die de
wet niet hebben ontvangen, de waarheid bezitten?’ antwoordt hij:
‘Want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hen bekend.’109 Hoe kon onder hen, die de wet niet ontvingen, bekend zijn
wat een mens van God kan weten? De apostel vervolgt en zegt: ‘Van
de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede
in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid.’110 Ik wijs hier vooral op ‘door de rede aanschouwd’. Waarin
wordt die macht en godheid aanschouwd? ‘In zijn werken.’111

De Schepper door het verstand aanschouwd
[31] Waarom zou een mens wel aandacht schenken aan de werken
maar niet de scheppende kunstenaar zoeken? U schenkt aandacht
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aan de aarde die vruchten voortbrengt, aan de zee vol van haar eigen
levende wezens, aan de lucht vol vogels. U ziet de hemel fonkelen
met sterren. U herkent de wisseling van de seizoenen en u houdt
rekening met de vier jaargetijden. U ziet de bladeren van de bomen
vallen en daaraan terugkeren, u ziet dat planten een bepaald aantal
zaden gegeven is, dat alles zijn eigen afmetingen kent en zijn eigen
gewicht. U ziet dat alles verloopt in een eigen regelmaat. In de
hoogte ziet u de hemel in volledige vrede en de aarde daaronder met
haar eigen schoonheid van gaande en komende dingen. Als u dat alles beschouwt, dan ziet u al dat alles tot leven is gewekt door een
geestelijke schepping. Maar zoekt u dan niet naar de Schepper van
zo’n groot kunstwerk? U zegt daarentegen tegen mij: ‘De schepselen
zie ik, maar de Schepper zie ik niet.’ Om de schepselen te laten zien
en om de Schepper te laten zien maakte Hij voor u namelijk verschillende dingen. Om de schepselen te laten zien gaf Hij de ogen
van het lichaam, maar om Hemzelf te laten zien gaf Hij het verstand.
Daarom kunt u het zich niet veroorloven om luchthartig te zeggen:
‘Ik zie Hem niet.’ Kijk met inzicht naar deze schepping en u zult
Hem aan het werk zien.
U ziet toch evenmin de menselijke ziel. De ziel van een mens kan
toch immers niet worden gezien. Maar als we oog krijgen voor de
lichaamsbeheersing wanneer wij een mens zien lopen, werken, spreken en alle ledematen zien bewegen naar hun eigen afzonderlijke
functies, zeggen wij: ‘Hij leeft en er bevindt zich in hem iets wat wij
niet zien.’ En dat begrijpen wij door de bewegingen die wij zien.
Zoals u dus door de bewegingen en de lichaamsbeheersing tot inzicht in de onzichtbare ziel komt, zo moet u ook door het beheer
over heel de wereld en uit de leiding over het leven tot het begrip
van de Schepper komen.

Met hoogmoed besmet
[31] Maar begrijpen is niet voldoende. Want ook de afgodsdienaren
zijn tot dat begrip gekomen. Kijk maar eens naar wat de apostel Paulus zegt, en ga de woorden die ik aanhaalde nog eens aandachtig van
het begin af na. Hij zegt: ‘De toorn van God openbaart zich vanuit
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de hemel over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die
door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken. Want wat
een mens van God kan weten, is in feite onder hen bekend; God
heeft het hun immers geopenbaard.’112 En alsof u vroeg langs welke
weg God dat heeft geopenbaard, vervolgt de apostel: ‘Het onzichtbare wordt vanaf de grondvesting der wereld met de rede geschouwd door alles wat gemaakt is, zijn eeuwige macht namelijk en
zijn godheid,’113 – dat wordt door de rede aanschouwd – ‘en daarom
zijn zij niet te verontschuldigen,’ zegt hij dan.114 Waarom ‘niet te
verontschuldigen’?115 Omdat hij immers had gezegd: ‘Door hun ongerechtigheid onderdrukken zij de waarheid,’116 maakt hij nu duidelijk op welke manier. Hij zegt: ‘Want hoewel zij God kenden,’117 –
hij zegt dus niet: Zij kenden God niet. Maar wat zegt hij wel? –
‘Hoewel zij God kenden, hebben zij God niet de Hem toekomende
eer en dank gebracht. Al hun denken is op niets uitgelopen en hun
geest die het inzicht verwierp, werd verduisterd.’118 Waaraan hadden
zij dit anders te wijten dan aan hun hoogmoed? Want let ook op het
vervolg: ‘Zij beweerden wijzen te zijn, maar werden dwazen.’119 Zij
hadden namelijk Gods geschenk niet als hun eigen bezit mogen opeisen en zich evenmin mogen roemen om wat zij niet van zichzelf
bezaten maar van Hem. Ze hadden Hem daarvoor hoe dan ook
moeten bedanken. Dan hadden ze door Hem, die hun had gegeven
dat zij konden zien, genezen kunnen worden. Door die genezing
zouden zij in staat zijn gesteld om te behouden wat zij ooit hadden
kunnen zien. Als zij namelijk dankbaar waren geweest, zouden zij de
nederigheid hebben bewaard, gelouterd kunnen zijn en verenigd
met die allergelukzaligste beschouwing. Aan zulke mensen zou immers de ware en betrouwbare geneesheer zich hebben geopenbaard,
de middelaar, de overwinnaar van de hoogmoed, die de nederigen
verheft.120
Maar u zult dan beweren: ‘Die was toen nog niet in nederigheid
geboren?’ Hij zou echter door middel van profetie worden geopenbaard zoals Hij is geopenbaard aan Abraham. De Heer heeft immers
zelf gezegd: ‘Abraham verlangde mijn dag te zien. Hij heeft hem gezien en zich verheugd.’121 En zoals Hij aan Abraham is geopenbaard,
is Hij aan de overige aartsvaders en profeten geopenbaard. Want zij
zijn gered door hun geloof in Hem die geboren zou worden en zou
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lijden, zoals wij worden gered door ons geloof in Hem die geboren
is en heeft geleden. Het is echter niet verwonderlijk dat Hij zich
openbaarde aan nederigen onder hen en zich verhulde voor de
hoogmoedigen. Maar vanwege hun hoogmoed wierp zich een onwaarachtig, onbetrouwbaar en hoogmoedig iemand op, die hun in
het vooruitzicht stelde dat hun zielen konden worden gelouterd
door zekere trotse listen. Hij maakte hen vereerders van demonen,
dat wil zeggen boze engelen. Vandaar al die geheime riten, die door
de heidenen druk worden gebruikt: ze beweren dat die riten de
kracht hebben hun zielen te louteren.
[33] Luister naar wat de apostel Paulus vervolgens zegt over hen
die als loon voor hun hoogmoed de afgodsdienst ontvingen omdat
zij God niet eerden zoals God geëerd moet worden. Hij zegt: ‘Hun
geest die het inzicht verwierp, werd verduisterd. Zij beweerden wijzen te zijn maar werden dwazen,’122 en wel door toedoen van die
onwaarachtige middelaar, die genoegen schept in drogbeelden en
die zich verheugt wanneer een onreine kudde gevoederd wordt. Zij
zijn als de varkens die de jongste zoon voer gaf toen hij ver van zijn
vader was weggetrokken.123 Zoals de Heer immers nabij is aan de
gebrokenen van hart,124 dat zijn de nederigen, zo is de Heer ver verwijderd van de hooghartigen, dat zijn de hoogmoedigen.
‘Zij beweerden wijzen te zijn,’ zegt Paulus, ‘maar werden dwazen. De majesteit van de onvergankelijke God hebben zij verruild
voor de afbeelding van de gestalte van een sterfelijk mens.’ 125 Nu
gaat het nog over afbeeldingen die op mensen lijken. Zulke afbeeldingen vinden we bij alle Grieken en andere volkeren. Maar omdat
er geen erger en bijgeloviger afgoderij bestaat dan die van de Egyptenaren – want Egypte bedekte de wereld met zulke verzinsels als de
apostel daarna noemt – voegde hij er nog iets aan toe. Toen hij gezegd had: ‘De afbeelding van de gestalte van een sterfelijk mens,’126
liet hij daarop volgen: ‘en van vogels en van viervoetige en kruipende dieren.’127
Hebt u, broeders en zusters, ooit in andere tempels afgodsbeelden
gezien met een hondenkop of stierenkop, en gefantaseerde beelden
van andere levende wezens zonder verstand? Heeft iemand deze in
een andere tempel gezien dan in een heiligdom van Isis? Het zijn
immers afgoden van de Egyptenaren. Maar beide soorten samenvat-
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tend zegt de apostel: ‘De afbeelding van de gestalte van een sterfelijk
mens en van vogels en van viervoetige en kruipende dieren. Daarom
heeft God hen prijsgegeven aan hun onreine begeerten, zodat zij
hun eigen lichaam onteren.’128 Die kwade dingen zijn een gevolg
van hun goddeloosheid. Hun hoogmoed was het begin. Maar die
daaruit volgende zonden zijn niet alleen zonden, maar ook straffen.
Wanneer de apostel dan zegt: ‘God heeft hen prijsgegeven,’ 129 betekent dit dat het al bij de straf voor een of andere zonde hoort dat dat
gebeurt.»130 Toch zijn die straffen nog steeds ook zonden. Waarom?
Omdat zij, als ze dit zouden willen, er nog altijd van terug kunnen
keren. Wanneer het echter tot strafvoltrekking is gekomen, wordt
vandaar geen terugkeer meer toegestaan. Wat geen zonde meer zal
heten, zal juist de strafvoltrekking zijn. Want in deze tussenfase bestaan er straffen en zonden. De eerste zonde, de hoogmoed, is alleen
zonde, nog geen straf. Wat volgt is zonde en straf. Wie daarvan niet
wil terugkeren, zal zo komen tot de strafvoltrekking, die geen zonde
meer zal zijn maar een genoegdoening voor alle zonden. Omdat nu
de eerste zonde hoogmoed is, staat elders uitdrukkelijk geschreven:
‘Het begin van de zonde is de hoogmoed.’131 Maar hoe is dan de
hebzucht de wortel van alle kwaad?132 Omdat hebzucht betekent dat
je iets anders dan God wilt bezitten. Hebzucht is: meer willen dan
genoeg is. Alleen met God kan een ziel immers genoegen nemen.
Daarom zegt Filippus: ‘Toon ons de Vader, dat is ons genoeg.’133
Wie is hoogmoediger dan wie uit zelfverzekerdheid God verlaat?
Wie is hebzuchtiger dan voor wie God niet genoeg is? In de oorsprong van de zonden is hoogmoed dus hetzelfde als hebzucht. Nadat de overspelige ziel de ene ware God als haar wettige echtgenoot
verlaten heeft, biedt ze zich aan vele valse goden aan, dat zijn de demonen. Zij vindt op geen enkele manier verzadiging.

Ruzie tussen de goden
[34] En hoeveel goden vereerden de Romeinen! Nadat zij de ene
ware en onveranderlijke God hadden verlaten, vereerden zij eerst
hun zogenaamde stamgoden als hun eigen goden. Zij begonnen te
strijden tegen andere stammen en omdat zij geloofden dat deze als
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het ware door hun eigen stamgoden werden verdedigd, lieten zij het
niet na ook te heulen met die goden door aan hen te offeren. Door
heiligschennende riten over te nemen van de stammen die ze al hadden onderworpen of nog moesten onderwerpen, vermeerderden zij
het aantal eigen goden. Zo haalden zij de honden- en stierenkoppen,
de slangen- en vogelgedaanten en alle monsters van de Egyptenaren
binnen en die hebben zij zo in een schijn van verzoening gunstig
gestemd. Want men leest zelfs bij hun schrijvers dat vlak voor de
menswording van de Heer de goden van de Egyptenaren vijandig
waren aan de Romeinse goden. Want zoals de apostel Paulus over
de Kretenzers zegt: ‘Een van hen, nog wel hun eigen profeet, heeft
gezegd: Kretenzers zijn onverbeterlijke leugenaars, boze beesten en
vadsige buiken,’134 zo kunnen ook wij stellen: ‘Een van hen, nog wel
hun eigen profeet, heeft gezegd: De gedrochten van allerhande goden en de blaffer Anubis richten hun wapens tegen Neptunus, Venus en Minerva.’135 Het leek deze dichter niet gepast dat de hondenkoppen van de Egyptenaren tegen de menselijke gestalten van de
Romeinse godenbeelden streden. Maar de demonen streden tegen
elkaar: de Egyptische streden voor de Egyptenaren, de Romeinse
voor de Romeinen. Om beide volken gezamenlijk te bezitten kwamen de demonen tot een vergelijk: de Romeinen begonnen hen
allen te vereren. De apostel Paulus zegt het dan ook aldus: ‘Ik beweer niet dat er afgoden bestaan, maar wat de heidenen offeren, offeren zij aan boze geesten en niet aan God136 en ik wil niet dat u gemeenschap aangaat met boze geesten.’137 Dat is wat die mensen doen
en ze bedriegen daarbij zichzelf en beweren: ‘«...»138 Alsof u een afgodsbeeld dat door een ambachtsman is gemaakt, zou kunnen verachten omdat het geen enkel soort leven bezit: u zou een afgodsbeeld verachten als u de demon veracht, die zich behaaglijk voelt in
het afgodsbeeld.
Het helpt u dus niet dat u in een afgodsbeeld niet meer dan een
schepsel ziet. Want ook een schepsel verheugt zich niet over zo’n
verering van biddende mensen, tenzij het een zondig schepsel is, dat
uit hoogmoed de hem niet toekomende eer verlangt en op bedrieglijke wijze de broze mens met schrik vervult. De apostel Paulus zegt:
‘God heeft hen prijsgegeven aan hun onreine begeerten, zodat zij
hun eigen lichamen onteren. «Zij hebben de goddelijke waarheid

sermo 198

81

verruild voor de leugen en de schepping geëerd en aanbeden in
plaats van de Schepper. Hij is gezegend in eeuwigheid!’139 Wat betekent: zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen?
Dat wil zeggen: voor de afbeelding van de gestalte van een sterfelijk
mens en van vogels en van viervoetige en kruipende dieren.140

Afgodsbeelden
[35] Om te voorkomen dat een van die afgodsdienaren zou zeggen:
‘Ik vereer geen afgodsbeelden, maar datgene wat die beelden betekenen,’ vervolgt Paulus meteen: ‘Zij hebben de schepping geëerd en
aanbeden in plaats van de Schepper.’141 Lieve mensen, u moet dit
met verstand proberen te begrijpen. Zij vereren immers een afgodsbeeld of een schepsel. Wie een afgodsbeeld vereert, verruilt de werkelijkheid van God voor een leugen.142 De zee is een werkelijkheid,
maar Neptunus is een drogbeeld, door een mens gemaakt. De werkelijkheid van God is hier veranderd in een leugen:143 God maakte
de zee, maar de mens het beeld van Neptunus; God maakte ook de
zon, maar de mens verruilde de goddelijke waarheid voor de leugen
door een beeld van de zon te maken.144 Maar om te voorkomen dat
onze tegenstander zegt: ‘Ik vereer geen beelden, maar de zon,’ moet
hij luisteren naar wat volgt: ‘Zij hebben de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de Schepper.»145 Omdat zij de Schepper hebben
laten varen, zijn zij dus vervallen tot de verering van een schepsel.
En wat nog schandelijker is: zij waren niet tevreden met wat door
God geschapen was. Als zij, nadat zij God hadden losgelaten, vereerden wat God heeft gemaakt, zouden zij immers al afgewezen moeten worden. Hoeveel dieper moeten degenen worden veracht die
zelfs opgeven wat God heeft gemaakt, en dan vereren wat handwerkslieden hebben gemaakt? U laat het geschapene achter en gaat
naar een afbeelding. Nu u echter met die afbeeldingen in verlegenheid bent gebracht en u zich probeert te verdedigen, keert u terug
tot het geschapene. Om u echt te verdedigen moet u van het geschapene overgaan naar de Schepper. ‘Maar,’ werpt hij tegen, ‘ik kan alleen door die beelden bij de Schepper komen.’ Wie zegt dat? Die
geleerde. Wie zegt dat? Die de waarheid van God door leugen on-
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derdrukt.146 Wie zegt dat? Degene die, hoewel hij God kende, God
niet de Hem verschuldigde eer en dank bracht: er staat niet dat hij
God niet kende, maar dat hij God kende. 147

De hoogmoed van wijsgeren
[36] Van deze hoogmoedige lieden, die de goddelijke waarheid
door leugen onderdrukken, bestonden er twee soorten. Sommigen
vertrouwden op hun eigen kracht: zij zochten geen enkele helper in
de overtuiging dat hun ziel door de beoefening van de wijsbegeerte
loutering zou kunnen vinden, alsof zij geen middelaar nodig hadden. Maar over die wijsgeren hoef ik op dit moment geen betoog te
houden. Nu richt ik mij tegen de heiligschennende riten van de heidenen. Die wijsgeren beweerden dat geen offer hen kon helpen.
Volgens de overlevering dacht Pythagoras op die manier. Laat ook
die grootspraak maar eens bezien wat zij van haar eigen krachten te
verwachten heeft! Wie vermetel op zichzelf vertrouwt, vertrouwt
op een mens. Maar wie zal de ongelukkige mens bevrijden van dit
bestaan ten dode? God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer,148
door de enige ware middelaar, God en mens. Als Hij alleen mens
zou zijn, was Hij geen middelaar. Als Hij alleen God zou zijn, was
Hij geen middelaar. Maar als Hij geen middelaar zou zijn, had Hij de
mens, die door de zonde ver van God verwijderd was geraakt, niet
met Hem kunnen verzoenen.
Die mensen onderdrukken dus door leugen de waarheid van
God149 omdat zij vermetel op zichzelf vertrouwen, terwijl toch elke
mens vol leugen is.150 Niemand kan worden bevrijd, tenzij door een
belijdenis van zonden door tussenkomst van een middelaar. Zulke
mensen worden door die hoogmoedige vijand van de zielen niet
door heiligschennende riten, maar op een andere manier verleid: hij
maakt hen aan zichzelf gelijk door de hoogmoed van menselijke
vermetelheid. Hij laat niet toe dat zij in nederigheid de weg terugzoeken naar Hem van wie zij door hoogmoed verwijderd zijn geraakt. Allen aan wie Christus niet is geopenbaard, waren zo, zelfs als
zij zich in geen enkele onechte rite wilden louteren. Want hierin
schuilt toch precies de onreinheid van een onreine ziel: zij meent dat
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zij door zichzelf gelouterd kan worden. Maar over hen die geen afgodsbeelden vereren en zichzelf evenmin laten verstrikken in astrologische of magische riten, mag men niet zomaar iets beweren. Anders ontgaat ons misschien dat hun op een of andere manier die
Redder is geopenbaard, zonder wie niemand kan worden gered.

De hoogmoedige die op demonen vertrouwt
[37] Er zijn er echter ook die, toen zij gezien of geloofd hadden dat
er een god bestaat met wie zij moesten worden verzoend, niet vermetel op hun eigen kracht vertrouwden. Maar ze wilden door heilige riten worden gelouterd. Ook zij echter, trots geworden door ijdele nieuwsgierigheid, verhieven zich door het onderricht van
demonen151 boven anderen en juist door die hoogmoed gaven zij de
duivel een kans:152 ze meenden dat door listen van machten die zweven in de atmosfeer, dat wil zeggen demonen, en door de zinloze
inwijdingsriten loutering was te verkrijgen. Zulke mensen heeft de
apostel Paulus op het oog wanneer hij zegt: ‘De majesteit van de
onvergankelijke God hebben zij verruild voor de afbeelding van de
gestalte van een sterfelijk mens en van vogels en van viervoetige en
kruipende dieren.’153 Want sommigen van hen reikten hoog en nadat ze heel de schepping achter zich hadden gelaten, kwamen zij tot
het inzicht dat de Schepper boven alles was. Omdat zij echter zwak
bleven, werden zij zelfs in die opvatting hoogmoedig. En zulke
mensen of zij die hun raad volgen, beweren nu: ‘Wij kunnen alleen
door die middelaars worden gelouterd,’ door zulke machten namelijk. Ze zoeken dus een middelaar. Waarom? ‘Omdat de menselijke
geest gewikkeld in en belemmerd door de eigen begeerten, loutering behoeft. Als ze geen loutering ondergaat, schept de geest geen
genoegen in wat ze als onveranderlijk ziet, ook al zou men even de
indruk krijgen dat dit mogelijk is.’ Ze voelen inderdaad heel goed
aan dat zonder een middelaar niemand bij God kan komen.
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Wie wijst de weg naar God?
[38] Maar wat een middelaar is, moeten we onderzoeken. Er bestaat
immers een bedrieglijke middelaar en een echte. De bedrieglijke
middelaar is de duivel, zoals ik al dikwijls heb gezegd. Hij dringt zich
op door enkele tekens te geven en wonderen te doen voor wie langs
een verkeerde weg zoeken en hoogmoedig willen zijn. Zo deden
ook de tovenaars van de farao precies als Mozes.154 Toch konden zij
niet alles, omdat die lieden slechts zoveel uit konden richten als aan
de boze geesten in ons aardse leefgebied is toegestaan. God verrichtte echter zoveel als Hem goed leek.
Door enkele tekenen, zoals ik zei, dringen de hoogmoedige geesten zich dus op en stellen hun een loutering in het vooruitzicht.
Maar de enige echte middelaar is de Heer Jezus Christus.155 Hem
hebben ook de nederigen uit vroeger tijden door openbaring herkend. Zij wilden door Hem worden gelouterd. Voordat Hij uit Maria werd geboren, werd Hij geopenbaard aan wie er ontvankelijk
voor waren. Zo konden zij worden gered door het geloof in Hem
die geboren zou worden en zou lijden. En wij konden zo worden
gered door het geloof in Hem die geboren is en geleden heeft. Hij
kwam in nederigheid om juist op die manier te laten zien dat Hij alleen nederigen zou louteren en redden. Want ook in de tijd voordat
het Woord vlees werd,156 werd het niet alleen aan de heilige aartsvaders en profeten onder het Hebreeuwse volk geopenbaard. Bij andere volkeren treffen we ook voorbeelden aan. Allen immers die Hem
in nederigheid zochten, werden niet in de steek gelaten door de nederige Middelaar, die als enige met de Vader verzoening brengt en
als enige in volle waarheid kan zeggen: ‘Niemand komt tot de Vader
tenzij door Mij.’157 Daarmee meet Hij hun zijn nederigheid aan. Zo
konden zij door een volgehouden nederigheid met recht loutering
verkrijgen door Hem die de nederige middelaar is.
Melchisedek behoorde toch niet tot het volk Israël? Toch prijst
de Schrift hem als priester van de allerhoogste God,158 waardoor hij
een voorafbeelding is van de eigenlijke middelaar. Door Melchisedek immers wordt zelfs Abraham gezegend.159
En dan Job, zo’n groot man en zo’n groot strijder en overwinnaar
van de duivel! Job overwon de duivel, terwijl hij op de mesthoop zat
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en onder het ongedierte.160 Zo versloeg hij hem door wie de hoogmoedige Adam, gaaf van lijf en leden, in het paradijs overwonnen is.
Job behoorde toch evenmin tot het volk Israël?161 Toch verstaat men in
zijn woorden de voorzegging en verkondiging van de ware middelaar.
Weliswaar noemde de middelaar slechts enkelen bij name – zoveel
als voldoende was – maar men mag aannemen dat de openbaring van
de middelaar allen ten dienste heeft gestaan die in nederigheid hebben
gezocht naar een louterende middelaar zonder wie niemand loutering
vindt. Door die middelaar vonden zij de loutering, zelfs voordat Hij in
het vlees was verschenen. Zonder loutering door een middelaar kan
niemand doordringen tot wat alleen maar door de allerzuiversten kan
worden bereikt. Toch kan met enig inzicht van de ziel slechts een uitermate klein aspect ervan worden aanschouwd.Sommigen hebben,
zoals de apostel Paulus zegt, zo gezocht dat zij het onzichtbare van
God aanschouwden omdat zij het verstonden met behulp van de dingen die zijn gemaakt.162 Maar wel zo, dat zij de waarheid van God met
leugen onderdrukten,163 dat wil zeggen: zij achtten zichzelf wijs en
waanden zich in hun hoogmoed groot in plaats van op gepaste wijze
Hem te eren van wie zij hun verstand hadden ontvangen. Ik heb het al
gezegd: zulke trotse mensen treedt die trotse middelaar tegemoet zoals
de nederige middelaar de nederigen tegemoet komt, door enigszins
aan hen gelijk te worden. Dat gebeurt met een onuitsprekelijke en
wonderbaarlijke rechtvaardigheid die blijvend in Gods binnenste
woont, een rechtvaardigheid zo groot, dat wij haar hoog moeten achten, ook al kunnen wij haar niet zien.
De hoogmoedige middelaar treedt dus de hoogmoedigen tegemoet, de nederige ontmoet de nederigen. Maar de nederige komt de
nederigen tegemoet om hen naar de hoogte van God te voeren. De
hoogmoedige treedt de hoogmoedigen tegemoet om voor hen die
zo hogelijk met zichzelf ingenomen zijn, Gods hoogte af te sluiten.

De ware middelaar: wel sterveling, geen zondaar
[39] Let eens op hoe de duivel zich als middelaar opwerpt. Hij is
geen sterveling door een lichaam, maar wel een zondaar. De Heer
heeft echter door zijn lichaam een sterveling willen zijn, maar geen
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zondaar. Hij heeft met de mensen de dood gedeeld, niet de zonden.
Als Hij namelijk ook zondaar was geweest, had Hij geen middelaar
kunnen zijn. Als Hij immers sterveling en zondaar was, zou Hij zijn
wat de andere mensen waren: Hij zou geen middelaar zijn, maar een
middelaar nodig hebben. Nee, welke mens ook: hij is zondaar en
sterveling. God is echter zonder zonden, ook in een sterfelijke toestand. De nederige middelaar is zonder zonden en sterfelijk. En Hij
is niet hoe dan ook zonder zonden, maar Hij is zondeloos omdat Hij
God is; sterfelijk is Hij, omdat Hij mens is.
De hoogmoedige middelaar: zondaar is hij en onsterfelijk. Hij
wordt immers niet bevrijd van een lichaam, omdat hij niet met vlees
is bekleed. In die zin noem ik hem onsterfelijk, want echte onsterfelijkheid komt alleen aan God toe. En in die zin is er gezegd: ‘Die als
enige onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht.’164 In
die zin is ook de enige Zoon onsterfelijk, want Hij en de Vader zijn
één.165 Maar Hij wilde sterfelijk zijn en nam de menselijke natuur
aan. De duivel, zondaar en in zekere zin onsterfelijk, drong zich als
middelaar op aan de mens, zondaar en sterfelijk.
Er liggen dus twee hoedanigheden in de laagste sfeer en twee in
de hoogste. Maar willen de laagste hoedanigheden met de hoogste
worden verzoend, dan hebben zij een middelaar nodig. Welke twee
hoedanigheden onderaan liggen? Onrechtvaardigheid en sterfelijkheid. Welke twee bovenaan staan? Rechtvaardigheid en onsterfelijkheid. De middelaar die loutert en ten goede leidt, zou geen middelaar
kunnen zijn als hij onrechtvaardig en sterveling was. Dan had hij namelijk niet het ene van beneden en het andere van boven, maar de
beide lage hoedanigheden: zowel de slechtheid als de sterfelijkheid.
Als hij daarentegen van de hogere wezens de onsterfelijkheid bezat en
van de lagere de zondigheid, zou hij wel iets van hier en iets van daar
hebben en daardoor een middelaar schijnen. Hij zou dan echter niet
ten goede leiden omdat hij geen loutering brengt. Als de middelaar
met de mens de zonde gemeen had, zou hij met die mens de verdiende straf krijgen. Dan zou hij zo bemiddelen dat hij de weg naar God
versperde. Zonden zijn immers tot niets anders in staat dan tot scheiden van God. Luister maar naar de uitspraak van de Schrift: ‘Gods oor
is toch niet te doof om te horen? Maar uw misdaden brengen een
scheiding teweeg tussen u en uw God.’166
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Zonde en sterfelijkheid
[40] Zonden vormen dus een versperring. Maar de sterfelijkheid
vormt geen versperring omdat de sterfelijkheid een straf is voor de
zonde en voortkomt uit het oordeel van God. De afsluiting komt
van datgene waardoor deze straf is verdiend. Wij verwoorden dit als
volgt: ‘Niet wat God u heeft aangedaan, sluit voor u de weg af tot
God, maar hetgeen u zichzelf heeft berokkend.’ De sterfelijkheid
van het lichaam heeft God u aangedaan, maar de zonde hebt u zelf
bedreven. Die ware en betrouwbare middelaar heeft daarom met u
willen delen wat God u aandeed met zijn maatregelen. Hij heeft niet
met u willen delen wat u deed door te zondigen. Hij deelde met u
de sterfelijkheid maar Hij had geen deel aan uw onrecht. Hij is namelijk mens geworden in een sterfelijk lichaam, maar Hij is niet
door de zonde een schuldenaar geworden van de dood. ‘Hij heeft
zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen.’167 En
dat is zo gezegd zodat wij niet zouden menen dat Hij is veranderd,
maar dat Hij in nederigheid en dienstbaarheid heeft willen verschijnen en in het verborgene als Heer en God bij God bleef, de aan de
Vader gelijke Zoon, door wie alle dingen zijn gemaakt. 168
Nadat Hij zo de sterfelijkheid heeft aangenomen en met ons wilde delen in de zwakheid die onze straf was, loutert Hij van zonden
en bevrijdt Hij ons zelfs van de sterfelijkheid. Hij was de aangewezen persoon om door te sterven de dood te vernietigen omdat Hij
onverdiend de dood heeft ondergaan. Hij is de ware en betrouwbare
middelaar, de nederige en verheven middelaar, de middelaar die ons
daarheen terugleidt vanwaar wij zijn gevallen.
Maar die andere middelaar, de trotse, onoprechte en onbetrouwbare middelaar, heeft met zondige mensen de ongerechtigheid gemeen.
De sterfelijkheid van het lichaam kent hij echter niet en daarom heft
hij hun sterfelijkheid niet op wanneer hij ongerechtigheid ter navolging aanbiedt. Zoals de zonde van het eerste leven deze dood verdiende, zo verdient de voortdurende zonde van dit leven de eeuwige
dood. Deze dood zal de duivel ondergaan, tezamen met hen die hij
verleidt. Voor hen neemt hij niet het stervenslot op zich, dat in de
sterfelijkheid van het lichaam tot het einde toe wordt gedragen. Hij
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wil middelaar zijn omdat hij de ene hoedanigheid, de zondigheid,
met de mensen gemeen heeft, maar de andere, de sterfelijkheid, niet.
[41] De hoogmoedige verleidt de hoogmoedigen eerder, omdat
sterfelijkheid de hoogmoedigen meer dwarszit dan zonde. Daarom
verafschuwen zij in de menselijke natuur van Christus liever diens
sterfelijkheid dan de zonde in de hoogmoed van de duivel. Als ze
door zinloze en onwaarachtige theorieën verwaand geworden zijn,
leidt de duivel hen door allerlei heiligschennende rituelen heen. Hij
belooft hun loutering in tempels. Door middel van magische formules en afschuwelijke geheime tekens sleurt hij hen naar astrologen,
waarzeggers en allerhande wichelaars. Hij waagt het om zich sterker
en verkieslijker voor te doen dan Christus, omdat hij niet uit een
vrouw in het vlees is geboren, hij is niet vastgegrepen, gegeseld, bespuwd, met doornen gekroond, aan een kruis opgehangen, hij is niet
gestorven en begraven. Dit alles, wat de nederige middelaar op zich
heeft genomen, maken de hoogmoedigen belachelijk. Maar die nederige middelaar nam niet de zondigheid van de mensen over. Hij
nam wel hun mens-zijn aan om hen te genezen van het gezwel van
de hoogmoed en hen tot overwinnaars te maken van die onwaarachtige middelaar, nadat zij hadden geleerd hun eigen zonden te belijden. Toen werden zij door de gerechtigheid van Christus van hun eigen ongerechtigheid gelouterd en bereikten zij door nederig te delen
in zijn sterfelijkheid de verheven hoogte van de onsterfelijkheid.

In vrede met de kerk
[42] Broeders en zusters, laten wij dus de boosaardige, onwaarachtige en onbetrouwbare middelaar afwijzen. Versmaden wij de middelaar die geen verzoening, maar een steeds diepere scheiding teweegbrengt. Laat niemand u enige loutering beloven buiten de kerk, in
tempels of waar dan ook door middel van heiligschennende rituelen.
Laat niemand die aanbieden buiten de eenheid, ook al is het door
christelijke heilstekenen. Want hoewel er een heilsteken buiten de
eenheid bestaat169 – wij kunnen dat niet ontkennen en we wagen het
evenmin van zijn kracht te beroven – toch is de werkzaamheid en de
heilzame kracht van het sacrament dat een mens tot mede-erfge-
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naam van Christus maakt, alleen gelegen in de eenheid en de band
van vrede met de kerk.170 Laat niemand u afleiden van God en wegleiden uit de kerk: God, onze Vader; de kerk, onze moeder.
De onwaarachtige middelaar wil ons van God scheiden door zich
als een engel van het licht voor te doen; zijn trawanten doen dit door
zich te gedragen als dienaren van de gerechtigheid.171 Als hij ons niet
kan brengen tot heiligschennende rituelen, dan wil hij ons van de
kerk afscheiden en aanzetten tot ketterijen of kerkscheuringen.
Doordat de kinderen hun moeder verlaten, zal de Vader zich gekrenkt voelen.Wij hebben twee ouders die ons hebben voortgebracht tot sterfelijk leven.
Wij hebben er twee die ons voortbrengen tot onsterfelijk leven:
God en de kerk. De sterfelijke ouders hebben opvolgers voortgebracht voor zichzelf, de onsterfelijke ouders schenken leven aan
mensen die met hen blijven. Waartoe anders zijn wij immers uit
mensen-ouders geboren dan om hen op te volgen na hun dood?
Maar door God-Vader en de moeder-kerk worden wij zo tot leven
gebracht dat wij voor eeuwig met die ouders leven. Wie zich tot
heiligschennende rituelen wendt – tot toverkunsten of tot astrologen en allerhande wichelaars om die te raadplegen over het eigen leven en wat bij dit leven hoort – en van de duivelse kunsten van deze
wereld gebruikmaakt, leeft gescheiden van de Vader, ook al treedt
hij niet uit de kerk. Als iemand zich echter door een scheuring van
de kerk heeft losgemaakt, verlaat hij tot zijn diepste verderf de moeder, ook al meent hij aan de Vader trouw te blijven. Wie het christelijk geloof en de moederkerk opgeeft, laat beiden achter zich.
Blijf trouw aan de Vader en blijf trouw aan de moeder. U bent
een jong kind: klamp u aan de moeder vast. U bent een jong kind:
zuig de melk van de moeder en wanneer u eenmaal met haar melk
bent gevoed, zal zij u leiden tot bij de tafel van de Vader.

Het Hoofd van de kerk
[43] Uw Redder nam het vlees aan. Uw middelaar nam het vlees
aan en door het vlees aan te nemen, heeft Hij de kerk aangenomen.
Zij heeft als van haar Hoofd een voorproef gekregen van wat Hij,
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priester in eeuwigheid172 en verzoening voor onze zonden,173 aan
God moest offeren. Het Woord nam de menselijke natuur aan en de
twee zijn één geworden zoals is geschreven: ‘Twee zullen in één
vlees zijn.’174 Paulus zegt: ‘Dit geheim is groot. Ik voor mij betrek
het op Christus en de kerk.’175 Het bruidsvertrek voor dit huwelijk
was de schoot van een maagd. Hijzelf trad naar buiten als een bruidegom die zijn bruidsvertrek uit komt getreden. Hij sprong op als
een held om snel zijn weg te gaan.176 Een held, omdat Hij sterk is, in
zwakte de zwakte overwon en de dood met de dood vernietigde.
Hij ging snel zijn weg: Hij bleef onderweg niet staan: zo voorkwam
Hij een mens te worden van wie te kennen wordt gegeven dat die
op de weg van zondaars heeft stilgestaan. Wanneer de psalmist namelijk zegt: ‘Gelukkig de mens die niet ingaat op de raad van bozen,
niet op de weg van zondaars staat,’177 doelt die op iemand die op de
weg van zondaars heeft stilgestaan. De Heer Jezus Christus heeft zich
dus snel over de weg van zondaars bewogen. Adam echter is op de
weg van zondaars stil blijven staan. En omdat hij bleef staan, is hij
door rovers verwond, is hij gevallen en lag hij neer. 178 Maar Hij die
zo langs die weg ging dat hij niet stilstond maar zich snel bewoog,
zag hem: hij merkte dat Adam gewond was, legde hem op zijn lastdier en droeg hem over aan de herbergier.179 Want zelf legde Hij snel
zijn weg af om te vervullen wat over Hem was voorzegd: ‘Uit een
beek lest hij onderweg zijn dorst. Daarom zal hij het hoofd heffen.’180
Die beek is immers deze wereld. Een beek is het woord voor een waterloop die even stroomt door plotselinge stortbuien, winterregens of
overstromingen maar dan weer snel verdwijnt. Zo is al dit tijdelijke:
een voorbijgaande stroom die snel zal opdrogen.
Vandaag op de eerste januari zien zij die plezier hebben in ontucht
en oppervlakkigheid van de wereld, niet dat ze deze dingen met zich
meesleuren met de onstuimigheid van een snelle bergstroom. Laten
zij, als zij dat kunnen, dezelfde dag van het vorige jaar bij zich oproepen. Laten zij tenminste de dag van gisteren terugroepen. Zien zij dan
niet dat ook hun genoegens als een snelle beek voorbijgaan, zodat zij
later zeggen: ‘Dit waren de mensen die wij ooit hebben uitgelachen
en smadelijk hebben bejegend, wij dwazen! Wij beschouwden hun
levenswijze als krankzinnig en hun dood als eerloos. Hoe bestaat het:
nu worden zij onder Gods kinderen gerekend en hun levenslot is dat
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van de heiligen! Wij zijn afgedwaald van de weg der waarheid en het
licht van de gerechtigheid heeft niet voor ons geschenen en de zon is
voor ons niet opgegaan.’181 Welke zon? Toch niet die zichtbare? Die
gaat elke dag voor hen op. Over die zon zegt de Heer: ‘Die zijn zon
laat opgaan over goeden en slechten.’182
Er bestaat een Ander, die deze zon heeft gemaakt. Hij is onzichtbaar voor de ogen en te benaderen door het verstand: de Zon van
gerechtigheid, over wie op een andere schriftplaats wordt gezegd:
‘Opgegaan is voor mij de zon van gerechtigheid.’183 Die zon is voor
die feestvierders niet opgegaan. Hoor ze nu klagen: ‘Wat heeft onze
overmoed ons gebaat en wat heeft rijkdom en bluf ons opgeleverd?
Dat alles is voorbijgegaan als een schaduw.’184 Als de snelle beek is het
al weggestroomd.
Toch is Hij, die is geboren, heeft geleden, is gekruisigd en begraven, verrezen: op zijn weg heeft Hij uit deze beek gedronken,185 toen
Hij van hier naar de Vader overging. De gelovigen voor wie Hij onderweg uit deze beek dronk,186 zouden Hem volgen. Daarom verhief
Hij het hoofd,187 dat betekent: zichzelf.

De ware Middelaar
[44] Hijzelf is immers het Hoofd van de kerk.188 Hij is al ten hemel
opgestegen en zit aan de rechterhand van de Vader.189 In de volkomen
overgave van zichzelf toonde Hij ons wat ook wij van ons vlees mogen verwachten. De apostel Paulus zegt het namelijk zo: ‘In verwachting zijn wij immers gered. En wij zuchten over ons eigen lot, zolang
wij nog uitzien naar onze opname als kind en naar de verlossing van
ons lichaam.’190 Wij zijn namelijk aangenomen kinderen, maar Hij is
de eniggeborene, het Woord in het begin, God bij God, zoals de
evangelist Johannes getuigt.191 De gelijke van de Vader, zoals de apostel Paulus het omschrijft, is toch nederig geworden192 om de ene middelaar tussen God en mensen te zijn, de mens Jezus Christus.193
Maar zoals het die boze en onwaarachtige middelaar is, die de weg
naar God afsluit, zo willen alle hoogmoedige mensen zich voordoen.
Waar zij ook zijn, zij willen gelijken op hun middelaar. Zoals u het bij
mensen ziet, zo gebeurt het ook bij engelen.
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Maar Hij die de middelaar en verzoener met God wilde zijn, heeft
heel de schepping in zich opgenomen. Over Hem hebben wij al veel
gesproken: de nederige en verheven middelaar, de Heer Jezus Christus.
In de mens is de gehele schepping aanwezig. Eerder hebben wij immers
gezegd dat een schepsel geestelijk of lichamelijk is. Hij nam dus heel de
mens in zich op toen Hij de gestalte van een slaaf aannam.194 Alles wat er
is in het geestelijk verstand, in de ziel en in het lichaam heeft Hij geheel
tot zich genomen, behalve de zonde. In Hem is dus alles aanwezig om te
voorkomen dat iemand zou verdwalen op zijn weg naar loutering door
die te zoeken bij een bemiddelend en zogenaamd reinigend schepsel.
De ware middelaar heeft alles. Alles heeft die middelaar in zich opgenomen om geen andere reden dan dat zo’n bemiddelend schepsel kan reinigen van zonden en bevrijden van sterfelijkheid. Dat geschapen wezen
matigt zich niet aan uit zichzelf iets te betekenen, maar het hecht zich
aan God in eenheid van persoon en op een onzegbare wijze is het verenigd met het Woord en erin opgegaan. Zo kon men zeggen: ‘Het
Woord is vlees geworden.’195 Zijn nederigheid is zozeer veracht en verheven dat nederige mensen niet aan zichzelf zouden wanhopen en
hoogmoedige niet aanmatigend zouden zijn.
Wanneer hoogmoedige mensen verlangen dat zijzelf worden
geëerd maar kwaad worden als God de voorkeur boven hen krijgt,
zijn zij navolgers van die onwaarachtige middelaar. Wanneer nederigen en heiligen daarentegen zo worden geëerd door mensen die in
dwaling hun hoop op een mens willen vestigen en geen acht slaan
op het Schriftwoord dat zegt: ‘Vervloekt is ieder die zijn vertrouwen
stelt op een mens,’196 treuren zij om hen in hun hart en zoveel als zij
kunnen vermanen zij hen om in groot vertrouwen op God en niet
op een mens te hopen. Want «de apostel Paulus wilde ook niet dat
de hoop op hemzelf werd gevestigd, maar op de Waarheid die hij
verkondigde. Wat door zijn mond werd gezegd, was beter dan hij
die sprak. En hij wilde dat zij die geloofden, hun aandacht zouden
richten op wat door zijn mond gezegd was, niet op hem door wiens
mond het was gezegd. Hij beweert: ‘Maar al zouden wijzelf’ – niet
genoeg is ‘wijzelf’, luister maar wat hij laat volgen – ‘of een engel uit
de hemel u iets anders verkondigen dan wat u ontvangen hebt: hij zij
vervloekt!’197 Hij zag dat de onware middelaar zich kon vermommen als een engel van het licht198 en iets onwaars kon verkondigen.
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Zoals dus hoogmoedige mensen verlangen dat zijzelf in plaats van
God worden vereerd, naar zichzelf toerekenen wat zij kunnen,
naam willen maken en zelfs Christus in heerlijkheid willen voorbijstreven, zo willen de duivel en zijn trawanten dat ook.

Zonder vrees voor donatisten
[45] Broeders en zusters, wij spreken tot katholieke gelovigen.199 De
donatisten houden Donatus voor hun Christus.200 Mochten zij een
heiden iets kwaads over Christus horen zeggen, dan dulden zij dat
misschien meer gelaten dan wanneer zij iets ten nadele van Donatus
horen.»201 U weet wat ik bedoel en u bent gedwongen dit dagelijks
te horen. Zij beminnen Donatus op zo’n verwrongen manier dat zij
hem boven Christus verkiezen. Zij hebben geen grond voor hun
beweringen en zij weten ook heel goed dat zij die niet hebben.
Niets immers bindt hen, behalve de naam van Donatus, ondergeschikt aan de naam van Christus. Zij zijn tegen Christus in verleid
tot de naam van een mens. Tegen ons koesteren zij een afschuwelijke haat, omdat wij hun toeroepen: ‘Stel uw hoop niet op een mens
om niet vervloekt te zijn.’202 Zij haten hen die vrede verkondigen.
En als zij iets vanwege hun geweldige misdaad moeten verduren –
niet voor Christus, maar voor Donatus – beschouwen zij zich als
martelaren. Wij zeggen hun: ‘Wuif het doopsel van Christus niet
weg, bemin de vrede, herstel in uw gebied de band met alle landen
op aarde. Christus heeft met zijn bloed de hele wereld verlost. Maak
de vrijkoper van het geheel niet tot de vrijkoper van een deel.’ Hierom haten zij ons en als zij de kans krijgen, laten zij ons vermoorden
door de hand van circumcelliones.203 Maar omdat de Heer ons hielp,
zijn wij daaraan ontkomen en hebben wij dank betuigd aan de
barmhartigheid van de Heer.
Vandaar sporen wij u aan en vragen wij u om voor ons te bidden:
dat de Heer ons inspireert tot voortdurend vertrouwen bij de verkondiging van zijn vrede. Bid dat wij hen niet vrezen, maar hen liever beminnen en ons verheugen over de vervulling in ons van wat
staat geschreven: ‘Tussen hen die de vrede haatten, was ik een vredestichter. Toen ik met hen wilde spreken, overweldigden zij mij
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om niet.’204 En als zij op geen andere manier kalmte kunnen vinden,
laten zij ons dan maar overweldigen, neerslaan, doden! Mogen zij
dan toch nog tot bezinning komen.

Heiligen vereerd in het ene offer van de Heer
[46] Broeders en zusters, laten wij echter terugkeren naar wat ik u
vertelde. Een trieste herinnering heeft mij namelijk van mijn oorspronkelijke bedoeling afgebracht. Zoals hoogmoedige mensen zijn
– zij zien zichzelf liever geëerd dan God – zo zien ook de hoogmoedige engelen liever zichzelf geëerd dan God. En zoals toegewijde
mensen zijn – zij zien liever God geëerd dan zichzelf – zo willen alle
heilige engelen liever dat God eer ontvangt dan zijzelf. Dit moet ongetwijfeld ook van de martelaren worden geloofd. Zij willen dat Hij,
die zij eren, in ere staat. Zij kiezen ervoor in Hem te worden bemind.
Zij aanvaarden geen eerbewijzen die tot hen afzonderlijk gericht zijn,
nee, ze versmaden die zelfs. Vandaar gaven wij het voorbeeld, juist
zoals de Heer het gaf, van die engel in de Apokalyps: die wilde dat niet
hij door een mens werd aanbeden, maar God.205 Wees dus niet bang,
broeders en zusters, dat u misschien een heilige engel of martelaar beledigt als u alleen God in toegewijde dienstbaarheid eert.
Mocht een al te menselijke overweging u er toch toe hebben
overgehaald206 te denken dat heilige engelen of martelaren zich verheugen over zulke huldeblijken van mensen en de aan God verschuldigde dienstbaarheid voor zichzelf verlangen – u legt daarmee
wel uw eigen maatstaf aan – dan zult u zeer gemakkelijk door de
heidenen verleid en bedrogen worden. En u dwaalt dan wel heel ver
af van de Heer uw God. Over Hem hebben wij een gebod van deze
strekking ontvangen: ‘De Heer uw God zult u aanbidden en Hem
alleen dienen.’207 Wilt u trefzeker heilige engelen en martelaren
eren? Eer dan Hem, in wie zij alleen eer willen ontvangen. Als zij
immers heilig zijn, worden zij boos op u als u hen afzonderlijk zou
eren in plaats van Hem alleen van wie zij de genade van hun gelukzaligheid hebben ontvangen. Juist omdat zij heilig zijn, moet u hen
met nog meer reden niet beledigen door hen als het ware apart gezet
te willen vereren. Door God te eren, eert u immers ieder die in vro-
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me liefde en heilige toewijding met God verenigd blijft. Maar als iemand boos wordt omdat hijzelf niet door bepaalde persoonlijke
heilstekenen wordt geëerd, is hij als die hoogmoedige overloper en
onwaardige middelaar terwijl hij zich voordoet als een engel van het
licht.208 Als hij u in zijn richting heeft afgebogen, heeft hij de weg
afgesloten. Door hem kunt u uw doel niet bereiken. Het is eerder zo
dat u van hem geen ruimte krijgt om uw doel te bereiken.
[47] Laten zij niet hun gezwets aan u slijten en zeggen: ‘Wij vereren de krachten van God om daardoor bij God te komen. Wij
brengen offers aan Saturnus, andere dan die aan Jupiter of Pluto, aan
Neptunus, Mars of Ceres.’209 Die zijn natuurlijk niet allemaal blij
met dezelfde offers omdat zij afzonderlijke en eigen eerbewijzen
verlangen. Dat zijn daarom geen offers, maar vormen van heiligschennis. Bij dit alles juicht hun vorst en voelt hij zich overwinnaar,
door boosaardige trots geamuseerd, niet zozeer bij die rituelen maar
in de misleiding en dwaling van de mensen. Laten zij u daarom niet
verleiden wanneer zij u zeggen: ‘Als u martelaren vereert en meent
door hen bij God geholpen te worden, met hoeveel meer recht mogen wij dan de krachten van God vereren, waardoor wij bij God
hulp vinden.’ Let toch eens op de vrome gebruiken van de kerk en
zie of er aan één martelaar een offer wordt opgedragen. Dan zouden
wij aan de ene martelaar iets anders aanbieden dan aan de andere.
Nee, in al onze gedachteniskerken van martelaren dragen wij één
offer op, niet aan iemand van hen maar aan de Heer van ons allen.
En in dit offer eren wij ook de martelaren volgens hun rang, niet om
henzelf maar om Hem door wie zij de duivel hebben overwonnen.
Met des te grotere genegenheid zijn zij ons indachtig, naarmate wij
hun minder onze afzonderlijke offers brengen. Zij vinden immers
hun eer alleen in Hem, in wie zij hun vreugde vinden.
Als iemand u zou zeggen: ‘Roep de engel Gabriël aan op deze
manier en Michaël op een andere. Breng de een dit, de ander dat,’
laat u dan niet misleiden. U mag daar niet mee instemmen. Dat de
namen van deze engelen in de Heilige Schrift te lezen staan, mag u
niet op een dwaalspoor brengen. Houd liever in de gaten wat wij
daar over hen lezen: verlangden zij van mensen soms voor zichzelf
een aparte eredienst of wilden zij dat de ene God altijd werd geëerd,
aan wie zij gehoorzamen?210

sermo 198

96

Engelen: dienaren van de Allerhoogste
[48] U mag niet in een mens geloven. U mag zelfs niet iemand geloven die zich als engel voordoet en u in een verschijning of droom
op de proef zou willen stellen door te zeggen: ‘Doe dit voor mij,
verheerlijk mij hiermee omdat ik een engel ben,’ Gabriël bijvoorbeeld. Aanbid onverstoorbaar de ene God, die is Vader, Zoon en
Heilige Geest. Als het een engel is, is hij blij met die godsverering
van u. Maar als hij boos wordt, omdat u hun buiten God om niets
gaf, moet u hem zien als degene over wie de apostel Paulus zegt: ‘Hij
vermomt zich als een engel van het licht.’211 Hij wil de weg versperren en dringt zich met kwade bedoelingen op. Hij is geen middelaar
die verzoening brengt, maar meer een die scheiding veroorzaakt.
Want die engel in de Apokalyps en zijn verwanten willen niet dat zíj
aanbeden worden, maar God.212 Zij zijn gezanten en zij delen mee
wat zij als boodschap hebben ontvangen. Zij zijn dienaren en zij
voeren uit wat hun is opgedragen: zij brengen onze gebeden naar
God zonder deze voor zichzelf op te eisen als waren zij God. Een
engel zegt tegen een mens: ‘Ik heb uw gebed onder de aandacht van
de heerlijkheid van God gebracht.’213
Toch richtte die mens zijn verzoek niet aan de engel zelf, maar hij
richtte zich tot God: de dienaar droeg zijn gebed omhoog. Hij zei
toch niet zoals dienaren van sommige machthebbers doen als ze verkeerd zijn en omgekocht: ‘Stop mij wat toe, als u wilt dat ik het bericht overbreng en als u wilt dat ik u toegang verschaf’? Zo’n hofhouding heeft onze Heer niet. Zijn dienaren houden van Hem en
zijn kinderen beminnen Hem. Als u iemand van hen als het ware in
een onderonsje zou willen omkopen om toegang te krijgen tot hun
Heer, zult u ver van dat hof worden verdreven. Zij volgen immers
[...]214 het leven van de engelen na, want er staat geschreven: ‘De
menigte is één van ziel en één van hart op God gericht, en niemand
bezit iets in eigendom, maar zij hebben alles in gemeenschap.’215 Dat
lezen wij in de Handelingen van de Apostelen over de zovele duizenden mensen uit de joden die zich hadden bekeerd. 216 Omdat niemand van hen iets in eigendom bezat, werd uit het gemeenschappelijke bezit aan ieder uitgedeeld naar ieders behoefte.217 Als die
mensen dus het leven van de engelen navolgen en als een van hun
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vrienden of een broer, hun vader of moeder of welke verwante dan
ook aan iemand onder hen iets in persoonlijk bezit zou willen
schenken, dan wijst die dat niet alleen af maar hij spoort zelfs aan
om, als er iets moet worden aangeboden en ontvangen, dat aan God
aan te bieden. Zo deden zij die de opbrengst van hun bezit neerlegden bij de voeten van de apostelen.218 En zo deden ook zij die van de
apostel Paulus de aansporing kregen om een schenking te doen aan
de armen onder de vrome gelovigen in Jeruzalem.219 Hij leert hun
dit om hen te laten beseffen dat zij wat zij doen aan God aanbieden.
Hoeveel meer geldt dit dan voor de engelen, die zeker volmaakter
zijn en in zeer eendrachtige liefde God dienen in de hemelse pracht,
in het paleis en in de hemelse stad Jeruzalem, de moeder van ons
allen.220 Zij willen niet dat enig eerbetoon uitsluitend en in het bijzonder aan hen wordt bewezen. Maar zij verheugen zich alleen over
de eer die gemeenschappelijk wordt bewezen aan God als God en
aan de stad als zijn tempel – dat wil zeggen aan de gehele kerk.

De ware middelaar als hogepriester gezalfd
[49] Omwille van de loutering door een middelaar wilde iemand
middelaar zijn en zelf mens worden, en wel iemand die de gelijke
van de Vader is. Zo konden wij door een verwant wezen, een mens,
komen tot het hoogste wezen, God. Hij daalde af, omdat wij in de
diepte waren. Hij steeg op, zodat wij niet in de diepte zouden achterblijven. Hij is de enige waarachtige middelaar, die niemand misleidt en die zelfs, hoewel Hij de gelijke van de Vader is, om ons ook
de mindere van Hem wilde zijn; niet door op te geven waarin Hij de
gelijke is, maar door aan te nemen waarin Hij de mindere is.221 In
zíjn vlees heeft Hij nu ook óns vlees bevrijd. Hij sterft niet meer en
de dood zal niet langer over Hem heersen.222 Tot Hem komen onze
gebeden, hoewel deze in de liturgie van de kerk tot de Vader worden gericht. Hij sterft niet meer.223 «Die gebeden worden immers
aangeboden door de hogepriester, die zichzelf als offer voor ons aanbiedt. Hij is degene die ons naar het doel geleidt terwijl Hij zich beschikbaar stelt, niet om af te sluiten maar om richting te geven; niet
om scheiding te brengen, maar verzoening; niet om te hinderen,
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maar om hindernissen te doorbreken. Hij is de enige priester en de
enige offeraar, die zijn voorafbeelding kreeg in de priesters van God
in oude tijden: er werd een priester verlangd zonder lichamelijke
smet omdat Hij alleen zonder zondesmet heeft geleefd, ook in zijn
sterfelijk lichaam. Wat in hun lichaam als voorafbeelding gold, kreeg
in zijn leven een symbolische zin.»224
Maar wij bisschoppen worden allen priesters genoemd omdat wij
aan het hoofd zijn gesteld. Toch is de kerk in zijn geheel het lichaam
van die ene priester. Bij de priester behoort zijn lichaam, want ook
«de apostel Petrus noemt die kerk heilig volk, koninklijk priesterschap.225

De ware middelaar als koning gezalfd
[50] Toen werd er één tot priester gezalfd, nu worden alle christenen gezalfd. De koning werd gezalfd en de priester werd gezalfd,
anderen werden niet gezalfd. De Heer vervulde die beide functies,
zowel die van de koning als die van de priester, niet als voorafbeelding maar reeds in werkelijkheid. Daarom zijn in koning David, uit
wiens zaad de Heer naar het vlees is geboren, beide functies uitgetekend.226 Zoals wij weten en algemeen bekend is, was hij koning. In
hem is ook de functie van de priester voorafgebeeld toen hij at van
die toonbroden, die niemand mocht eten behalve de priesters.227 Dat
heeft ook de Heer in het evangelie in herinnering gebracht zodat zij
die het kunnen begrijpen, Hem zouden herkennen als vooraf aangeduid in David.228 Ook Maria stamde immers niet alleen uit een koninklijk geslacht maar ook uit een priesterfamilie. Dat van het koninklijk geslacht is duidelijk. Hierom zegt de apostel Paulus over de
Heer dat Hij naar het vlees is geboren uit het zaad van David.229
Hoewel Jozef zijn vader wordt genoemd vanwege de ouderlijke liefde,230 is Christus toch niet uit diens zaad geboren, zoals in het evangelie duidelijk wordt gemaakt.231 Er blijft dus slechts over dat Hij ‘uit
het zaad van David’ heet te zijn vanwege Maria,232 omdat zij uit het
zaad van David was, dat wil zeggen uit een koninklijk geslacht.
Maar hoe ontdekken wij in Maria ook het priesterlijk geslacht? In
het evangelie staat geschreven hoe de priester Zacharias een vrouw
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Elisabet had uit de dochters van Aäron.233 Elisabet was dus van een
priesterlijk geslacht: Aäron, de broer van Mozes, was toch priester en
zelfs de hele stam Levi. Nu wordt in het evangelie aan de maagd
Maria door de engel gezegd: ‘Uw bloedverwante, Elisabet.’234 Als
Elisabet, afkomstig van de dochters van Aäron, dus verwant was aan
Maria, behoort de maagd Maria ongetwijfeld niet alleen tot een koninklijk, maar ook tot een priesterlijk geslacht.
Daarom rusten op de Heer in zijn mens-zijn dat Hij op zich genomen heeft, beide functies: de koninklijke en de priesterlijke. De
koninklijke rol door ons te leiden tot elke navolging van zijn geestelijke strijd totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd235 en de dood als allerlaatste vijand wordt vernietigd;236 want
ook de koning zelf is door onze vijand beproefd om als een strijder
te leren strijden.237 De priesterlijke rol door zichzelf ten offer aan te
bieden ter verzoening van onze zonden en om ons daarvan te louteren. Daarom ontvingen er in voorafbeelding twee mensen de zalving: de koning en de priester.»238
[51] Daarom ook zijn er twee vissen bij die vijf gerstebroden. Vis
wordt namelijk meestal met brood gegeten. Bijgevoegde spijzen
worden gewoonlijk met olie toebereid. Twee vissen dus met vijf
broden, dat wil zeggen: met het Oude Testament waarin de vijf
boeken van Mozes de eerste plaats innemen.239 Maar in het verhaal
waarin er sprake is van zeven broden – die worden dan geen gerstebroden genoemd en duiden nu op het Nieuwe Testament – waren
er maar weinig vissen.240 Want toen waren er nog weinig christenen,
dat wil zeggen: met olie gezalfden, uit wie de kerk over de hele wereld verspreid, haar volle wasdom zou bereiken.
Gerstebroden, vijf in getal, hebben immers een betekenis: ze duiden aan wat in de wet op geestelijke wijze moet worden begrepen.
Gerstekorrels zijn omhuld door zemelen, gekleed om zo te zeggen
in korte hemden. De Heer heeft dat oude blootgelegd en zo de
apostelen onderricht. Daarom worden in dat evangelieverhaal uit de
resten van het gebroken brood twaalf manden gevuld. 241
Maar de zeven broden duiden op de zevenvoudige werking van
de Geest in het Nieuwe Testament, zoals ook Johannes in de Apokalyps vertelt.242 De vermelding van de zeven geesten herinnert immers aan de zeven werkingen die aan de Geest worden toegeschre-
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ven. Aan deze werkingen had vroeger Jesaja gedacht: wijsheid en
inzicht, beleid en sterkte, kennis, eerbied en ontzag voor de Heer.243
Daarom zijn van die overgebleven brokken zeven korven gevuld. 244
Met dat aantal wordt de gehele kerk aangeduid. Daarom schrijft dezelfde apostel Johannes ook aan zeven kerken. 245 En bij de brieven
van de apostel Paulus treft men geen zevental brieven aan, maar zeven kerken aan wie hij ze schrijft. Bij een nauwkeuriger onderzoek
worden in deze symbolische aanduidingen veel verrassende ontdekkingen gedaan.
Nu heb ik daarover iets verteld vanwege de vissen die met olie
werden ingesmeerd. Ik deed dat om te laten zien dat met de twee
vissen van dat moment op de koninklijke en priesterlijke functies
werd gezinspeeld. In die tijd werden er immers twee met olie gezalfd: de koning en de priester. De woorden christus en chrisma hangen met elkaar samen. Beide hebben zij te maken met zalving. Het
lichaam van Christus is de kerk.246 Daarom worden alle christenen
gezalfd in een heilsteken dat voor anderen verborgen is maar door de
gelovigen wordt gekend. Maar de enige priester is de middelaar zelf,
het zondeloze hoofd van de kerk, door wie de loutering van onze
zonden plaatsvond.247

Parmenianus’ misverstand
[52] Naar aanleiding hiervan herinner ik mij met groot verdriet dat
Parmenianus, een vroegere bisschop van de donatisten, het waagde
in een brief van hem te stellen dat de bisschop middelaar is tussen het
volk en God. U ziet dat zij zich als bruidegom opwerpen. Met hun
heiligschennend overspel misleiden zij de zielen van anderen. Dat is
geen onbeduidende vermetelheid en het zou mij ongelofelijk lijken
als ik het niet gelezen had. Als de bisschop middelaar is tussen het
volk en God, volgt daaruit dat men zich vele middelaars moet voorstellen omdat er vele bisschoppen zijn. Om de brief van Parmenianus te kunnen lezen moet de brief van de apostel Paulus worden
vernietigd waarin hij zegt: ‘God is één, één is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus.’248 Maar tussen wie
anders is Hij middelaar dan tussen God en zijn volk? Dat wil zeggen:
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tussen God en zijn lichaam, aangezien zijn lichaam de kerk is.249
Daarom is die hoogmoed vreselijk, die de bisschop als middelaar
durft aanstellen. Parmenianus eist hier met een overspelig bedrog het
huwelijk met Christus voor zich op.
Laten wij kijken naar de vriend van de bruidegom, die warm
loopt voor Hem en zich niet opstelt als zijn medededinger.250 Die
vriend zegt toch niet: Ik heb u met mij verloofd? Dat kan degene
zeggen die zich middelaar noemt tussen het volk en God, maar niet
degene die zegt: ‘Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u gedoopt in de naam van Paulus?’251 Evenmin wie zegt: ‘God is één, één
is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus.’252 Ook niet wie zegt: ‘Met uw enige bruidegom Christus heb ik
u verloofd om u als een ongerepte maagd tot Hem te voeren.’253
Daarom is die spelbreker, die geen bruiloftskleed had, buitengeworpen uit de bruiloftszaal.254 Hij had immers geen kleding waarmee hij
de bruidegom eerde maar hij zocht door zijn kleding zijn eigen eer
in de bruiloftszaal.

Één Christus; vele christenen
[53] Broeders en zusters, één is er dus de middelaar. Die is ook ons
hoofd. Hoewel wij het bestuur van de kerk niet met u kunnen delen, zijn wij toch in de naam van Christus allemaal ledematen van
Christus’ lichaam. Wij hebben één hoofd, niet vele hoofden. 255
Want een lichaam dat vele hoofden wil bezitten, is een monster!
Wij beweerden over de zalving dat indertijd alleen de priester en
de koning werden gezalfd, maar nu alle christenen. Op grond hiervan moet u inzien dat u allen met ons tot het priesterlijke geslacht
behoort, dat wil zeggen: dat u allen gelovigen bent. Toch wordt wie
met de leiding van een kerk wordt belast in het bijzonder priester
genoemd. Maar dat wil nog niet zeggen dat de rest van het lichaam
niet tot het priesterlijke geslacht behoort. «Bij die rituelen van het
Oude Verbond ging één priester het heilige der heilige binnen 256
omdat in die ene een voorafbeelding lag van de Ene, dat wil zeggen:
onze Heer, de hogepriester Jezus Christus. Het gehele volk stond
echter buiten. Maar nu staat u toch niet buiten terwijl de bisschop-

sermo 198

102

pen bij het altaar staan? Bent u binnen het heiligdom geen ooggetuige en toehoorder? Betuigt u geen instemming en ontvangt u niets?
Vroeger ging er eenmaal per jaar één priester het heilige der heilige binnen.257 Het jaar duidt op de gehele geschiedenis. Eenmaal in
de gehele geschiedenis ging onze hogepriester, de Heer Jezus Christus, binnen in het heilige der heilige – niet de voorafbeelding ervan
maar het werkelijke – aan de andere kant van de voorhangsels van de
hemel: toen Hij opstond uit de doden en zichzelf als offer voor ons
opdroeg. Hij is daar binnengegaan en is daar. Het volk staat echter nog
steeds met ons buiten. Wij zijn nog niet verrezen om Christus tegemoet te gaan en voor altijd met Hem binnen te verblijven,258 totdat
Hij tegen de goede dienaar zal zeggen: ‘Ga binnen in de vreugde van
uw Heer.’259 Dat werd indertijd voorafgebeeld in de ene hogepriester
die alleen binnenging in het heilige der heilige, terwijl het volk buiten
bleef staan.260 Die voorafbeelding is in vervulling gegaan nu onze Heer
Jezus Christus alleen naar binnen ging over de afscheiding van de hemel heen en het volk nog steeds buiten staat te zuchten in de hoop op
redding en in afwachting van de verlossing van hun lichamen. Dat zal
plaatsvinden bij de verrijzenis van de doden.»261 Toch bezitten wij zo’n
priester, ja zelfs een hogepriester, die voor ons opkomt in het heilige
der heilige,262 gezeten aan de rechterhand van de Vader,263 zodat wij
niet hoeven te vrezen tijdens onze aardse pelgrimstocht.
Wij mogen dan niet afdwalen van de weg van de waarheid264 en
mogen niet voor Hem in de plaats een ander beminnen. We moeten
in Hem elkaar beminnen zodat wij in iedere broeder of zuster die zijn
wegen bewandelt, Hem ontwaren, Hem eren en Hem opnemen. Hij
is overgeleverd om onze misslagen en opgewekt om onze rechtvaardiging.265 «Want Hij sprak in zijn heiligen, toen de apostel Paulus vroeg:
‘U verlangt immers het bewijs dat Christus spreekt door mij?’266 De
apostel zei: ‘Noch hij die plant, betekent iets, noch hij die begiet, maar
alleen God die de wasdom geeft,’267 want hij wilde niet dat hijzelf maar
God in hem werd bemind. Toch gaf hij sommigen het volgende getuigenis: ‘U hebt mij opgenomen als een bode van God, als Christus
Jezus.’268 Die moet dus worden bemind in al zijn heiligen, want Hij
zegt: ‘Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven.’269 Hij zegt immers niet: U hebt aan hen gegeven, maar: ‘U hebt aan Mij gegeven.’270
Zo groot is de liefde van het hoofd voor zijn lichaam!»271
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De middelaar als voorspreker bij de Vader
[54] Omdat zoals we zeiden de eigenlijke middelaar en priester alleen in het heilige der heilige binnenging, maar de kerk die zijn
lichaam is,272 nog buiten zucht in gebed, onder tranen en moeizame
arbeid, vinden wij in de oude boeken nergens dat de priester zich bij
het volk aanbeval om voor hem te bidden. Hij was immers een
voorafbeelding van onze Heer Jezus Christus, voor wie niemand
bidt. Van wie anders was immers de priester voor wie niemand bad,
een voorafbeelding dan van onze Heer Jezus Christus, die voor ons
tussenbeide komt maar geen behoefte heeft aan onze gebeden? Dat
heeft Hij ook zelf op deze aarde willen uitbeelden, toen Hij alleen op
de berg ging bidden op het moment dat de leerlingen tijdens stormen
in een bootje in verwarring raakten.273 Ook wij voelen ons in de kerk
als in een bootje heen en weer geslingerd door de stormen van deze
tijd. Maar zoals vroeger op de berg, spreekt Hij nu voor ons ten beste
in de hoge hemel. We mogen ons daarom veilig voelen.

Bisschoppen zijn geen middelaars tussen God en mensen
[55] Ook de apostel Johannes zegt: ‘Ik schrijf u deze dingen met de
bedoeling dat u niet zult zondigen. Maar ook al zou iemand hebben
gezondigd: wij hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus,
die geheel zondeloos is, die al onze zonden goedmaakt.’274
Let goed op wie die Johannes is. Het is hij die aan tafel tegen de borst
van de Heer aanlag en tijdens dat paasmaal uit diens boezem dronk wat
hij moest uitgalmen onder de volkeren: ‘In het begin was het Woord
en het Woord was bij God en het Woord was God.’275 Die Johannes
zei toch niet: ‘Ook al zou iemand gezondigd hebben: u hebt mij bij de
Vader: ik bid voor u’?276 Let goed op wie wat zegt. Dat heeft hij namelijk niet gezegd. Maar zelfs indien hij zou beweren: ‘Ook als iemand
gezondigd zou hebben, ú hebt een voorspreker bij de Vader, Jezus
Christus, die geheel zondeloos is, die al úw zonden goedmaakt,’277 zou
hij misschien een trotse en verwaande indruk maken. Dat zei hij niet.
Laat staan dat hij zou zeggen: ‘U hebt mij als voorspreker bij de Vader.’
Dat zou pas echt hoogmoedig zijn! Nog afschuwelijker was de heilig-
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schennis als hij zou zeggen: ‘U hebt mij als middelaar tot de Vader.’
Dan zou hij zichzelf als middelaar plaatsen tussen zondaars en God!
Dit is wat die lieden zonder aarzeling en schaamte beweren: de bisschop zou middelaar zijn tussen God en mensen. Het is ontegenzeggelijk een middelaar, maar in de partij van Donatus. Middelaar is hij,
zoals Donatus, niet om samen te brengen maar om af te sluiten. Donatus schoof zijn partij immers onder zijn eigen naam om zo de weg tot
Christus af te sluiten. Sindsdien willen zij niet meer naar de kerk komen omdat Donatus die afsloot; omdat [...]278 door een witgekalkte
muur heen.279 Van aarde immers, maar niet door de christelijke godsdienst. Hij kalkte wit om te bedriegen [...]280 en als zij tot bij die muur
kwamen, zouden zij niet tot Christus kunnen doordringen, dat wil
zeggen: tot het lichaam van Christus, dat de kerk is, verspreid over de
hele wereld. Zie hoe hij zich tot middelaar heeft gemaakt zoals ook
die hoogmoedige engel doet, over wie wij al veel hebben gezegd.
Maar let op wat Johannes zegt: ‘Ik schrijf u deze dingen met de
bedoeling dat u niet zult zondigen. Maar ook als iemand zou hebben
gezondigd: wij hebben een voorspreker bij de Vader.’281 Hij kon alleen maar zeggen ‘wij hebben’ omdat hij zichzelf goed kende en nederig aanbeval. ‘En Hij is,’ zo vervolgt Johannes, ‘het gebed om vergeving van al onze zonden.’282 Hij zei niet ‘uw’, alsof hij daarmee
afstand van de zonden zou nemen. Als hij dat had gezegd, zou men
de eigen woorden van Johannes aanhalen die hij op een andere plaats
uitspreekt: ‘Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij
onszelf en woont de waarheid niet in ons.’283

Aansporing tot vrijgevigheid
[56] Broeders en zusters, span u dus in om niet te zondigen. Getroost u grote moeite om niet te zondigen. Als iemand echter heeft
gezondigd, zal Hij ons van zonde reinigen, die het gebed om vergeving van al onze zonden is.284 Vermijd al dat kwaad, want de naam
van God wordt daardoor misbruikt. Dan kan uw goede levensstijl
anderen voor Christus winnen en zo een verheerlijking van zijn
naam worden. Vermijd zoveel mogelijk alles wat u van het altaar van
God kan scheiden. Maar wat betreft de zonden die door de sleur van
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het dagelijks leven elke dag binnensluipen en uit de golven van de
zee van deze wereld door een zekere zwakheid onophoudelijk binnensijpelen: u moet deze hozen door goede werken. Dan zult u
geen schipbreuk lijden. Die dagelijkse verwondingen kunnen worden geheeld met de alledaagse geneesmiddelen van de beoefening
van barmhartigheid, vasten en gebed. Beijver u in al die goede werken. Laat niet om uw eigen eer aan de mensen zien wat u doet, maar
ontwijk niet de ogen van hen die u willen navolgen. Zo kunnen zij
uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel
is.285 Wat u ook doet, doe alles tot heerlijkheid van God.286 Dan kan
Hij, nederig en verheven, ons van geringen tot verhevenen maken.
Zo zal onze vrijgevigheid immers doordringen tot Hem, die om
ons arm is geworden hoewel Hij rijk was.287 Zo zullen onze vastenpraktijken Hem bereiken, die om ons heeft gevast. Zo zullen onze
gebeden tot Hem doordringen, wanneer wij daarin oprecht vragen
dat ons onze schulden worden vergeven zoals ook wij vergeven
hebben aan onze schuldenaren,288 zoals ook Hijzelf zijn schuldenaren
vergaf toen Hij aan het kruis hing en sprak: ‘Vader, vergeef hun, want
ze weten niet wat ze doen.’289
Laat Hij geprezen worden, die u in staat stelde te doen wat u doet.
Want als u uw goede werken aan uzelf toeschrijft zodat zelfs bij in
nederigheid gebrachte offers de hoogmoed u opblaast, zult u zich
blootgeven aan die onwaarachtige middelaar, zodat hij zich kan opdringen en voor u de weg versperren.290 Hij zoekt immers alle toegangen en tracht met de glibberigheid van een slang zelfs door middel van goede werken binnen te dringen. Als de duivel een mens
aantreft die zich inbeeldt goede werken te verrichten, aan zichzelf
toeschrijft wat hij doet en zich in een zekere zelfoverschatting verheft boven iemand die ze niet doet, dan werpt hij zich meteen als
middelaar op om die mens om de tuin te leiden.

Apostelen verzoeken om voorspraak
[57] Maar zoals ik betoogde, vinden wij in de oude boeken niet dat
een priester zich bij het volk aanbeval om voor hem te bidden. Want
die priesters waren een voorafbeelding van Hem, voor wie niemand
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zou bidden, dat wil zeggen: onze Heer Jezus Christus, die als enige
niet in voorafbeelding maar in waarheid middelaar is en priester. De
apostel Paulus daarentegen, die wist dat hij met de andere ledematen
tot het priesterlijke geslacht behoorde,291 beveelt zich in de gebeden
van de kerk aan, omdat de ledematen bezorgd zijn over elkaar.
Wordt er één lid geëerd, dan delen alle ledematen in de vreugde, en
als er één lid lijdt, delen alle in het lijden.292 «Het hoofd spreekt ten
goede voor allen.»293 Laten de ledematen onder leiding van het hoofd
voor elkaar ten beste spreken. Wat zegt nu de apostel? «‘Bid tevens
voor ons,’ zegt hij, ‘dat God de deur opent voor onze prediking.’294
Toen Petrus gevangenzat, bad de kerk voor hem en is zij verhoord.295
Op die manier bad ook Petrus voor de kerk, omdat de ledematen
voor elkaar bidden.»296 De apostelen noemen zich geen middelaars en
zij bidden voor hen van wie zij het gebed voor zichzelf wensen. Maar
die anderen noemen zich middelaars: als zij uit het midden heengaan,
dan zouden de twee die zij in hun misdadige hoogmoed gescheiden
hebben, één worden.297 Laat dus uit de harten van christenen afwezig
blijven wat in de hoogmoed van ketters duidelijk aanwezig is!
Zoals wij u, lieve mensen, al hebben gezegd, droeg dat eerste priesterschap een voorafbeelding in zich: thans is vervuld wat toen werd
aangeduid. Wij hebben een middelaar en hogepriester. Hij is opgestegen ten hemel en Hij is binnengegaan tot achter het voorhangsel, in
dat werkelijke heilige der heilige dat geen voorafbeelding meer is.298
Het geheim hiervan wordt in de kerk gevierd. U bidt hierbinnen met
ons mee. Op de woorden van de bisschop antwoordt u: ‘Amen.’ Zo
zet het volk immers als het ware zijn handtekening, omdat allen bij het
priesterlijk geslacht behoren. Laat dus niemand voor u een rookgordijn optrekken, zoals men wel zegt. Wij bezitten één middelaar, de
Heer Jezus Christus. Hij is ons gebed, Hij is de verzoening voor onze
zonden.299 Laten wij ons met een gerust hart aan Hem vasthouden.

Niet de waanwijzen, maar de nederigen van hart
[58] Om het betoog dat ik tegen de heidenen richtte weer op te
nemen: u ziet, broeders en zusters, hoe u enerzijds bent toegerust
om niet door de heidenen overwonnen te worden en anderzijds ook
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om – voor zover dat van u afhangt – hen door overreding voor het
heil te winnen en voor hen te bidden en te vasten. Zo kunnen zij
God leren kennen en Hem eren zoals Hij verheerlijkt moet worden,
en niet zoals sommigen doen over wie de apostel Paulus zegt dat
hoewel zij God kenden, zij Hem niet als God hebben verheerlijkt of
gedankt, maar dat al hun denken op niets is uitgelopen en hun dwaas
hart is verduisterd.300 Zo zochten zij onder het mom van loutering
een bijgelovige en godslasterlijke bezoedeling. Hoewel zij verbonden wilden blijven met wat altijd is, altijd hetzelfde is en onveranderlijk blijft, en wat zij op wat voor manier dan ook met een scherp
vernuft konden bereiken maar niet met een nederig hart wilden eren,
vielen zij in handen van die onwaarachtige middelaar. Die is afgunstig
op de menselijke ziel. Hij probeert op allerlei manieren te voorkomen
dat die ziel vanuit de ellende waarin de duivel heerser is, overgaat naar
de rust waar zij verheven zal zijn boven degene op wie alle heiligschennende rituelen en de zeer bedrieglijke en boosaardige streken
van astrologen, waarzeggers en andere wichelaars staan gericht.
[59] Broeders en zusters van mij, u ziet misschien niet met een
scherpzinnige geest wat die lieden hebben gezien, en u bent misschien nog niet in staat met het denken van uw geest boven heel de
schepping uit te stijgen – niet alleen de lichamelijke schepping, maar
ook de geestelijke schepping – om zo de onveranderlijke God te
zien door wie, met wie en in wie alle dingen zijn gemaakt. 301 Maar
daarover moet u niet in onrust en angst geraken en wanhopen, omdat Hij zichzelf voor u tot een weg maakte door af te dalen tot de
laagsten en zwakken.302 Wat baat het hun immers dat zij in hun
hoogmoed het vaderland van verre aanschouwen? Zij vinden de
weg niet, omdat de weg naar dat verheven vaderland begint bij de
nederigheid. Zij zien het vaderland als het ware vanaf een berg van
hoogmoed, vanaf een tegenoverliggende berg. Maar niemand stijgt
naar dat vaderland op, als hij niet eerst is afgedaald. Zij willen niet
afdalen om op te kunnen stijgen, dat wil zeggen: zij willen niet nederig zijn om christen te kunnen zijn. Zij vragen zichzelf af: ‘Moet
ik zoals mijn portierster zijn en niet liever zoals Plato of Pythagoras?’
Roekeloos blijven zij opscheppen over onbeduidende dingen. Ze
willen niet afdalen en kunnen niet opstijgen. Onze Heer daalde naar
ons af vanaf de hoogte van zijn majesteit, maar zij willen niet vanaf
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hun gezwollen hoogmoed naar Hem afdalen. Hij daalde af om het
zwakke van de wereld te verkiezen om het sterke te beschamen en
om het dwaze van de wereld te verkiezen om de wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zonder aanzien is en verachtelijk, heeft
Hij uitverkoren. Wat niets betekent, koos Hij uit om teniet te doen
wat wel iets betekent.303
[60] Want God wilde mens worden om als mens-geworden God
de nederigheid te onderrichten, niet door anders te worden in zijn
menselijke gedaante maar door de menselijke natuur aan te nemen.
Men zou kunnen denken dat die vernedering niet verder doorgevoerd kon worden, maar toch verkoos Hij ook in het menselijke
niet dat waarop mensen groot gaan. Hij verkoos geen aanzienlijke
ouders of ouders begiftigd met een zekere waardigheid: Hij wilde
worden geboren uit een vrouw die verloofd was met een handwerksman. Zo kon niemand zich tegenover de gerechtigheid van
een mens zonder bezit en aanzien beroepen op het aanzien van zijn
ouders en zich ongeneeslijk opblazen. Hij koos niet eens een aanzienlijke stad om daar geboren te worden: Betlehem heeft maar weinig inwoners. Daar lag in elk geval zijn afkomst, uit de stam van David. Toch waren ook in die stam, zoals in andere stammen, vele
arme en onaanzienlijke mensen. En David, uit wiens nageslacht de
Heer Jezus Christus naar het vlees is geboren: hoedde David niet zijn
schapen voordat hij op goddelijke aanwijzing tot het koningschap
werd geroepen?304 Reeds in David had God het onaanzienlijke van
de wereld uitverkoren om het aanzienlijke in verwarring te brengen.305 Zo werd in David al een voorafbeelding gegeven van wat in
zijn nageslacht tot vervulling zou komen. Hij koos dus ook een nederig geslacht om uit geboren te worden. «Maar misschien zou iemand beweren: ‘Ook al is Hijzelf op nederige wijze geboren, Hij
wilde groot gaan op het aanzien van de leerlingen.’ Maar Hij verkoos geen koningen, senatoren, filosofen of redenaars. Hij verkoos
daarentegen mensen uit het gewone volk: armen, niet-geletterden
en vissers. Petrus was visser; Cyprianus was een redenaar.306 Als de
visser niet in geloof was voorgegaan, had de redenaar zich niet in
nederigheid aangesloten. Laat niemand wanhopen omdat hij zich
verworpen waant; laat Hij alleen Christus trouw blijven en zijn
hoop zal niet ijdel zijn.»307
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Hoogmoed verleidt naar een doolhof; Christus is de ware
weg
[61] Zoals ik zei, verachten zij die van verre en vanaf de tegenovergestelde berg van de hoogmoed het vaderland zien de nederigheid.
Daarom volgen zij niet de goede weg. Want onze weg bestaat in de
nederigheid. Die liet Christus in zichzelf zien. Als iemand van die
weg afwijkt, zal hij een gebergte inlopen waar men verloren loopt
en geen uitweg vindt. Dat gebergte groeit uit tot iets duivels en stelt
zich tegenover hem op en vermomt zich als middelaar op een gevaarlijke en bedrieglijke manier door ontelbare heiligschennende rituelen, door allerhande zieners, wichelaars, waarzeggers, astrologen
en tovenaars. Omdat zij zich daarmee hebben ingelaten, dalen zij
niet af naar de weg maar dolen zij rond op een dicht beboste berg,
vanwaar sommigen van hen de ogen opslaan en het vaderland zien.
Zij kunnen het echter niet bereiken omdat zij de weg niet weten.
Zij die de weg al kennen, dat wil zeggen: zij die de waarachtige
en echte middelaar volgen, de middelaar die naar het doel leidt en de
weg niet afsluit, de middelaar die de weg vrijmaakt en niet verspert,
wandelen met volharding in de eens gekozen richting. Sommigen
van hen zien het vaderland, anderen niet. Maar laten zij die het vaderland nog niet zien, niet van de weg afwijken. Zij zullen dan daar
aankomen waar ook zij aankomen die het zien. Want sommigen
beschikken over zulke scherpe ogen dat zij van verre kunnen zien.
Het baat hun echter niets om te zien waarheen ze op weg zijn als ze
niet weten hoe ze er moeten komen. Maar als zij de weg kennen, baat
het hun niet zozeer dat zij van verre kunnen zien waar ze uiteindelijk
terecht zullen komen, als wel dat zij weten hoe ze op weg moeten
gaan. Wie niet zo’n scherp gezichtsvermogen hebben, zullen als zij de
gelijke weg bewandelen, tegelijk aankomen.Wie van u met zijn geest
boven heel de schepping uit kan stijgen en het onuitsprekelijke licht
van de wijsheid kan aanschouwen, zal bij het zien daarvan gewaar
worden dat er geen woorden voor te vinden zijn. Hij zal ook inzien
dat alles wat over dat licht is gezegd, niet past bij de grootsheid ervan.
Toch is het aangepast aan beginnelingen: zij worden grootgebracht
om ernaar te luisteren voor zover het in woorden valt uit te drukken.
Ten langen leste zullen zij verstaan wat niet kan worden gezegd.
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Wie niet boven de schepping uit kan stijgen en niet de onuitsprekelijke waarheid kan aanschouwen, moet zich vasthouden aan de
middelaar. Indien ook zij die al iets van het onveranderlijke aanschouwen, deze middelaar niet vasthouden, is hun zien hoe dan ook
tevergeefs. In Hem hebben wij de lichamelijke schepping, die Hij
met zijn lichaam heeft aangenomen. In Hem hebben wij ook de
geestelijke schepping, omdat daar de ziel en de met rede begaafde
geest zijn. Het Woord, waardoor alle dingen zijn gemaakt,308 is in
Hem. Het Woord is immers vlees geworden en het heeft onder ons
gewoond.309 Laten wij ons houden aan deze weg en er niet van afwijken. Dan lopen wij niet tegen onoprechte middelaars op, die ons
een vrije doorgang beloven maar versperringen oprichten.
[62] Hij alleen is de middelaar, in wie alle schatten van wijsheid
en kennis verborgen liggen.310 Hij is het hoofd aan wie alle heerschappijen en machten onderworpen zijn.311 Door wat wij vasthouden, voert Hij ons tot wat wij moeten vasthouden. Niets immers neemt een mens zo in beslag als menselijke genegenheid.
Daarom brengt Hij, God en mens, ons door wat wij vasthouden
over naar wat wij moeten vasthouden. Want om te voorkomen dat
de mens zou menen ver verwijderd te zijn van de menselijke natuur, heeft dat Woord van God waardoor alle dingen zijn gemaakt,312 [...]313 de hemelse of bovenhemelse krachten te benaderen. Daarom zouden de mensen willen dat die krachten voor
henzelf een bemiddelende en louterende rol naar dat Woord vervulden. Zo zouden zij door hoogmoed en ijdele nieuwsgierigheid
in handen kunnen vallen van machten in dit ondermaanse, die
door wisselende en veelvormige dwalingen de zinnen van de
zwakken misleiden en bedriegen. Want die misgunnen de mens de
doorgang naar God en verlangen die mens te grijpen en te overheersen.
Daarom is het Woord, waardoor alle dingen zijn gemaakt,314
vlees geworden,315 dat wil zeggen: het heeft ook de vleselijke natuur van een mens aangenomen. Zo konden de mensen leren dat
wat naar hun opvatting alleen de hemelbewoners nabij was, ook
niet ver van hun eigen natuur lag en konden zij, gelouterd door de
kennis van het middelaarschap, eenheid zoeken met de onveranderlijke goddelijkheid.
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Daarom beschouwde het Woord zich niet te hoog om op aarde
en in de hemel ook wondertekenen te verrichten. Zo toonde het
Woord dat aan Hem ook alles onderworpen was wat in bedrieglijke beelden en voortekens mensen zou kunnen beangstigen.316 Het
maakte ook duidelijk dat elke geestelijke macht bang is voor
Christus of Christus bemint. Zo hoeven christenen niet te vrezen
voor een macht die bang is voor Christus en kunnen zij in Christus
elke macht liefhebben die Christus liefheeft.
[63] Zeer geliefde broeders en zusters, laten de mensen u daarom
niet bang maken met de bewering dat die machten van de elementen gunstig gestemd en met de hun toekomende rituelen geëerd
moeten worden. Dat zou dan nodig zijn wegens de noden van dit
leven en om het tijdelijke dat voor onze gewone behoeften nodig is.
Maar zij hebben hierin geen enkele macht, tenzij het hun van boven
wordt toegestaan.317 Herinnner u van die heilige Job dat hij niet met
zulke grote verzoekingen beproefd had kunnen worden, als de verzoeker niet van God de Heer daartoe de macht had ontvangen. 318 En
let op wat de apostel Paulus zegt: ‘God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten wordt beproefd. Met de beproeving
bepaalt Hij al het einde, zodat u ze kunt doorstaan.’319
Let ook op hen die verwachtingen koesteren van zulke praktijken
en met heiligschennende rituelen van de demonen en met toverkunsten de zielen van het licht aan zich binden: hoe zij doelloos hun
behoud verdoen. Zij ondervinden immers inderdaad hetzelfde als
andere mensen, of zij hebben zelfs nog erger te lijden door de foltering van een slecht geweten: verlies, ziekten, veroordeling, dood,
meestal als gevolg van een gemeenschappelijke gesel van het mensdom, meestal ook nog als vergelding voor hun eigen daden. Ga eens
na of wie Neptunus vereert een voorspoediger vaart heeft dan wie
hem niet vereert; of wie zich verplicht heeft aan een tempel voor
Tellus, vruchtbaarder akkers bezit dan wie niet aan zulk bijgeloof
gekluisterd is; of vrouwen die Juno vereren met minder weeën en
gevaar baren, dan christelijke vrouwen die haar afzweren; of zij die
Mercurius vereren, gewiekster zijn dan zij die zulke verzinsels bespotten; of anders – omdat men ook wel beweert dat hij een god
van de koophandel is – of zij die aan hem offeren, meer winst maken dan zij die geen vuile handen maken met zulke heiligschennis.
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Laat het bedachtzame oog van uw geest op zo’n manier langs al die
tijdelijke belangen gaan: u zult ontdekken dat alles onder de leiding staat van de allerhoogste macht van God.
Als christenen Hem alleen dienstbaar zijn en hun middelaar als
hun weg beschouwen,320 maken zij zich geen zorgen over misleidende, ijdele verlokkingen en ongegronde verschrikkingen. Zij
eren de ware God, of nu bij tijdelijke voorspoed hun gematigdheid
op de proef wordt gesteld, of in tegenspoed hun kracht. Want God
is getrouw en Hij zal niet toelaten dat wij boven onze krachten
worden beproefd. Met de beproeving bepaalt Hij al het einde zodat wij ze kunnen doorstaan.321 Hij troost ons in alles en vervult
ons met de vreugde van de goede hoop totdat Hij ons brengt waarheen de weg leidt, die Hij aan onze zwakheid wilde geven.
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Sermo 223c1
Slapend als een leeuw
Toen onze Heer Jezus Christus het lijden tegemoet ging waarmee
Hij, zelf zonder schuld, onze schulden inloste en de oorkonde waarop de aanklacht tegen ons stond, met zijn bloed zou worden uitgewist,2 zei Hij tot zijn leerlingen: ‘Blijf wakker en bid, dat u niet op
de bekoring ingaat.’3
Wegens die aanbeveling van Hem is deze plechtigheid ingesteld,
zodat we elk jaar waken op de dag waarop we uitzien naar zijn verrijzenis. Laat Hij, die voor ons heil ging slapen, ons verhoren die
waken bij zijn jaarlijks feest. In de profetie hierover was immers met
het oog op Hem gezegd: ‘Ik heb mij te slapen gelegd, heb rust genomen en ben weer opgestaan; de Heer zal mijn steun zijn.’ 4 Alsof Hij
zei: ‘Laat de joden niet denken dat zij de overhand hebben gekregen. Ik heb mij te slapen gelegd. Dat was uit vrije wil, niet uit noodzaak.’ Kortom, het was zijn eigen keuze dat Hij zich te slapen legde
omdat Hij dat wilde, niet omdat Hij overwonnen was.
Hij had de macht zijn leven te geven en het weer te nemen.5 Hij
sliep eigenmachtig in, maar daarom waren de joden nog niet vrij van
schuld. Om hun misdaad te tonen zei Hij in een andere psalm: ‘Ik
heb onrustig geslapen.’6 Want daarmee verwees Hij naar hen. Zij
dachten dat ze Hem van zijn rust hadden beroofd. Ze hadden Hem
immers als een overwonnene bespot. En hoewel zij met gruwelijke
kreten om zijn dood hadden verzocht, 7 probeerden zij toch afstand
van de moord te nemen. Het zou geen daad van hen zijn maar van
Pilatus, die Hem aan soldaten overleverde om Hem te laten kruisigen.8 Daarom vervolgt de psalm direct: ‘De kinderen der mensen: ze
hebben tanden als lansen en pijlen, ze hebben een tong zo scherp als
een zwaard.’9 Alsof Hij zei: ‘Al heeft u dan niet met uw eigen handen gemoord, u heeft met uw mond een moord gepleegd want u
verlangde zijn dood.’
Maar wat staat er in een andere psalm? ‘Wie zo ligt te slapen, staat
vast niet meer op.’10 Kijk, Hij die geslapen had, is opgestaan. Hij
ontwaakte en is geworden als een eenzame mus op het dak, 11 dat wil
zeggen: hoog in de hemel, waar Hij onze zaak bepleit,12 waar Hij
niet meer sterft en de dood geen macht meer over Hem zal heb-
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ben.13 Niet slapen zal Hij, niet sluimeren die ons behoedt.14 Kijk, zij
die meenden dat zij ook aan zijn koninkrijk enige schade hadden
berokkend toen zij niet wilden dat Hij hun koning was,15 zijn daaruit met wortel en al weggerukt en verloren gegaan. Zo kwam ook
zichtbaar tot vervulling wat Hij, toen Hij ging slapen, in dezelfde
psalm zegt: ‘Wek mij, dat ik het hun mag vergelden.’16
Laten wij dus in nederigheid onze wake vieren, zodat wij met een
waakzaam hart en vol hoop uitzien naar de komst van Hem, van wie
de stem alle ontslapenen zelfs uit de graven zal opwekken: wie goed
hebben gedaan zullen opstaan om te leven; wie kwaad hebben gedaan zullen opstaan om veroordeeld te worden.17 Want Hij is het,
over wiens slaap bij zijn verheffing op het kruis 18 Jakob zo veel eerder heeft voorzegd: ‘U hebt u opgericht toen u terneerlag. Geslapen
hebt u als een leeuw.’19 Hij, de leeuw uit de stam Juda heeft overwonnen,20 want dat zei Jakob ook toen hij Juda zegende.21 Aangezien de leeuw dus heeft geslapen, is hij onder de doden gerekend.
Maar omdat de leeuw heeft overwonnen, zal Hij komen om te oordelen levenden en doden.22
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Sermo 223h1
Bergen weerkaatsen het licht
Wij vieren op dit jaarlijks feest de nederigheid van de Heer, die
zichzelf heeft vernederd en gehoorzaam werd tot de dood, tot de
dood aan het kruis.2 Daarom vernederen ook wij onze ziel in deze
heilige nacht door te vasten, te waken en te bidden. Ook de gloeiende hitte die hier heerst, past bij die vernedering. Want wat is het
mosterdzaadje anders dan de gloeiende hitte van de nederigheid?
Met dat zaadje zijn bergen tot diep in het hart van de zeeën3 verzet.4
Zulke bergen zijn de grote verkondigers van het evangelie, de heilige apostelen: zij zijn overgeplant van de joden naar de heidenen. Die
bergen, waarover is gezegd: ‘Als de bergen van God is uw gerechtigheid,’5 zijn beland in het binnenste hart van de wereld, dat wil zeggen: in de wereldse gedachten.
Het zijn de bergen waarover is gezegd: ‘Wonderbaarlijk van de
eeuwige bergen kwam U in schittering van licht.’6 De bergen met
hun gloeiende toppen waren namelijk zelf verlicht en weerkaatsten
het licht, dat iedere mens verlicht,7 op zichzelf en op het hart van de
zee, dat wil zeggen: op het geloof van de heidenen. Dat licht is als
het ware de berg der bergen, de koning der koningen8 en het heilige
der heiligen. Zo werd in hen vervuld wat de profeet Jesaja had voorzegd: ‘Op het einde der dagen zal het gebeuren dat de berg van de
Heer zonneklaar verheven is boven de bergen.’9 Vervuld werd ook
wat Jezus zelf zei: ‘Wanneer u een geloof bezit, ook al is dit klein als
een mosterdzaadje, dan kunt u tot deze berg zeggen: Verplaats u van
hier en zet u in zee, en hij zal zich verplaatsen.’10 Die bergen hebben
voor ons deze nacht geheiligd, waarin de Heer na de grafrust verrees. Zo kwam het onbeduidende mosterdzaadje niet te voorschijn
door zich te verlagen, maar overtrof alle andere door te ontkiemen,
te groeien en met takken naar alle kanten uit te reiken om de trotsen
van hart uit te nodigen beschutting te zoeken en te rusten als de vogels.11 Laat die berg ook in uw hart verblijven. Hij zal namelijk geen
gebrek aan ruimte hebben, waar de liefde er zeer veel ruimte voor
maakt.
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Sermo 223i1
Laat lichten uw hart en geweten
Deze jaarlijkse plechtigheid – zo groot en zo heilig – beweegt mij
ertoe, geliefden, u aan te sporen om te waken en te bidden. Ons geloof strijdt namelijk tegen de nacht van deze wereld om onze innerlijke ogen niet in slaap te laten vallen zodat de nacht in ons hart
komt. Om niet in dat kwaad te vervallen moeten wij met de stem
waarmee wij lezen, ook bidden tot de Heer onze God: ‘Laat mijn
ogen weer glanzen zodat ik niet in doodsslaap val en mijn vijand niet
kan zeggen: Ik heb hem verslagen.’2
Dat is de vijand, die de joden in hun dwaasheid tegen onze Heer
Jezus Christus in de strijd wierp alsof het zijn eigen troepen en wapens waren. Maar die vijand heeft Hem niet verslagen. De lichamelijke vijanden dachten Hem weliswaar te hebben verslagen, maar de
geestelijke vijand is in hen overmeesterd. Want de onreine geest is
overwonnen door het slachtoffer dat lichamelijk rein was. Juist
doordat de onreine geest de mensen ophitste openlijk te doen wat zij
wilden, heeft hij in het verborgene geleden wat hij niet wilde. Want
door Christus te doden vergoot hij het bloed waardoor zij die hij
doodde, zouden herleven. Maar hij bezit Christus evenmin onder de
doden. Tot zijn verdriet waren zij in wier gezelschap hij de Heer bij
zijn dood wilde hebben, in zijn gezelschap bij zijn verrijzenis. Zijn
dood vieren wij in het leven hier, zijn leven verwachten we na de
dood hier.
Laten wij dus door onze nederigheid de nederigheid van onze
Heer Jezus Christus in onze herinnering terugroepen. Laten wij nederig waken. Laten wij nederig bidden met de grootste gelovige
toewijding, de stelligste hoop en de vurigste liefde en eraan denken
wat voor een dag het zal zijn die door ons heldere licht wordt omstraald, als onze nederigheid de nacht in de dag verandert. Moge
God, die heeft gezegd dat uit de duisternis licht zou schijnen,3 zijn
licht laten oplichten in onze harten, zodat wij in onszelf iets dergelijks doen4 als wij in dit huis van gebed hebben gedaan met het ontsteken van de lichten. Laten wij Gods ware woning, ons geweten,
tooien met de lichten van de gerechtigheid. Niet wij echter, maar de
genade van God met ons, van wie wij de belofte bezitten in het pro-
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fetische woord: ‘Uw gerechtigheid laat Hij stralen als het licht.’5 Als
wij op zo’n manier waken, hoeven wij niet bang te zijn voor de verschrikking van de nacht of voor iets wat rondwaart in het donker. 6
En wanneer de dieren van het woud rondsluipen en van God hun
voedsel vragen,7 zal Hij die voor ons zijn Enige heeft gegeven, ons
aan geen enkel ellendig beest als voedsel geven.
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Sermo 223j1
Laat de liefde waakzaam blijven
Toen de zalige apostel Paulus ons aanspoorde om te bidden, spoorde
hij ons ook aan om te waken. ‘Wijd u trouw aan het gebed,’ zegt hij,
‘en wees daarbij waakzaam.’2 Broeders en zusters, een onzuivere
liefde dwingt hen, die zij in haar macht heeft, om wakker te blijven.
De wellusteling blijft wakker om te vernielen, de misdadiger om te
schaden, de dronkaard om te drinken, de moordenaar om te doden,
de slemper om te verkwisten, de vrek om winst te boeken, de dief
om te stelen en de rover om te plunderen. Hoeveel meer moet dus
de liefde waakzaam blijven in heiligen en onschuldigen, als het onrecht boosdoeners en bandieten noopt om wakker te blijven? Maar
zij liggen in een diepe geestelijke slaap verzonken zodat zij gedwongen worden om lichamelijk wakker te blijven. En tegen die slaap
wordt geroepen: ‘Ontwaak, slaper, sta op uit de doden en Christus
zal over u stralen.’3 Bij ons verbrak die stem echter de slaap van deze
wereld, als wij hebben geluisterd en zijn opgestaan uit de doden over
wie is gezegd: ‘Laat de doden hun doden begraven.’4
Laten wij ondertussen met lichamelijk waken de jaarlijkse plechtigheid vieren, maar laten wij zonder ophouden geestelijk waakzaam
blijven in het licht van Christus. Laten wij zo goed als we kunnen
lichamelijk waken om te bidden. En laten wij bidden dat wij kunnen komen waar wij zonder einde ook met het lichaam waken. De
engelen slapen immers niet. En ons is beloofd dat wij op de dag van
de verrijzenis op hen zullen gelijken,5 als nu bij ons de liefde waakzaam blijft.
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Sermo 223k1
Lichtjes in de nacht
De zalige apostel Paulus zegt: ‘U bent allemaal kinderen van het
licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis.
Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar wakker blijven en
nuchter zijn. Zij die slapen, slapen ’s nachts; en die zich bedrinken,
bedrinken zich ’s nachts. Wij die behoren aan de dag, zijn nuchter.’2
Wat is dat voor een nacht, broeders en zusters, waarin de waarheid ons niet wil laten vertoeven maar zegt dat zij die slapen er wel
in zijn? Wat is dat voor een slaap, waarvan de waarheid ons scheidt
als kinderen van het licht en de dag, en waarin wij volgens haar aansporing niet mogen wegdommelen? Het is ongetwijfeld niet de
nacht die begint wanneer de zon ondergaat, maar de nacht die begint wanneer de mens zijn ondergang tegemoet gaat. Het is niet de
nacht waaraan het morgenrood een einde maakt, maar de nacht
waaraan de vernieuwing van de ziel een einde maakt.
In deze nacht slapen slechte mensen, zelfs als zij wakker zijn. In
deze nacht vertoeven goede mensen niet, zelfs als zij slapen. De gewone nacht beëindigt met zijn komst de dag. Die afschuwelijke
nacht onttrok ons aan de dag die deze dag heeft gemaakt. 3 De slaap,
waartegen wij ons nu verzetten door wakker te blijven, aanvaardt de
onschuldige dood als de zintuigen rust brengen. Maar de slaap die
ongelovigen slapen in hun hart, drijft hun inwendige ogen de dood
in. Ter bestrijding van de ene slaap moeten wij luisteren naar de aansporing: ‘Blijf wakker en bid.’4 Ter bestrijding van de andere slaap
moeten wij bidden: ‘Laat mijn ogen weer glanzen zodat ik niet in
doodsslaap val.’5 Ter bestrijding van de lichamelijke slaap moeten
wij in deze nacht dus op een plechtige manier wakker blijven bij
deze lichtjes. Ter bestrijding van die geestelijke slaap moeten wij zelf
lichtjes zijn in de nacht van deze wereld.
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Sermo 228a1
Dood voor de zonde, levend voor God
Door de dood die de Heer is gestorven, heeft Hij eens en voor altijd afgerekend met de zonde; het leven dat Hij leeft, heeft alleen
met God van doen. Zo moet ook u uzelf beschouwen: als dood
voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.2 Dit duidt op
het sacrament, waarbij zij die worden gedoopt, de ondergang van
het oude leven ondervinden en zich opmaken het nieuwe leven
binnen te treden. Daarom zegt Paulus in dezelfde brief evenzo:
‘Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook
wij, zoals Christus uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden.’3 Door dit sacrament doorgronden wij dat wij met
Christus voor de zonde gestorven zijn en in Christus leven voor de
gerechtigheid. Op het kruis is de smart van de martelaar, in het graf
de rust van de vrijgesprokenen, bij de verrijzenis het leven van de
rechtvaardigen.

sermo 228b

121

Sermo 228b1
U verandert in het lichaam van Christus
[1] De plicht om een preek te houden en de inspanning die het mij
gekost heeft om u te baren zodat Christus in u gestalte kan krijgen,2
dwingen mij ertoe u een aansporing mee te geven. U bent nu jonge
kinderen, uit water en geest herboren en u ziet in het nieuwe licht
op de tafel hier deze spijs en drank. Met nieuwe kinderliefde doorziet u wat het zo grote en goddelijke mysterie, het zo vermaarde en
voortreffelijke geneesmiddel, het zo zuivere en God welgevallige
offer voor betekenis heeft. Dat offer wordt nu niet opgedragen in de
aardse stad Jeruzalem alleen, niet in de tent die door Mozes is vervaardigd en evenmin in de tempel die door Salomo is gebouwd. Dat
waren schaduwen van toekomstige dingen.3 Nee, dat offer wordt
gebracht vanaf zonsopgang tot aan zonsondergang, zoals door de
profeten is voorzegd,4 en volgens de genade van het nieuwe verbond
als een offer van lofprijzing aan God opgedragen. Nu wordt niet
meer uit de schaapskudden een bloedig offer gezocht, nu wordt
geen schaap of geitenbok op het goddelijke altaar gebracht, maar het
offer voor onze tijd is het lichaam en bloed van de priester zelf. Over
Hem is immers al zo lang geleden in de psalmen voorzegd: ‘U bent
priester voor eeuwig op de wijze van Melchisedek.’5 Melchisedek,
priester van God in den hoge heeft namelijk brood en wijn aangeboden toen hij onze vader Abraham zegende. Dat lezen wij in het boek
Genesis en daar houden wij ons aan.6
[2] Christus onze Heer heeft door te lijden voor ons geofferd wat
Hij door zijn geboorte van ons heeft ontvangen. Hij is voor eeuwig
de voornaamste priester geworden en heeft dus de wijze van offeren
ingesteld die u ziet: zonder twijfel van zijn eigen lichaam en bloed.
Want toen zijn lichaam met een lans werd doorstoken, kwam er
water en bloed uit, waarmee Hij onze zonden kwijtschold.7 Nader
met huiver en vrees tot dit altaar en neem eraan deel. Denk aan die
genade en maak werk van uw eigen redding,8 want het is God die
het in u bewerkt.9 Erken in het brood wat aan het kruis hing. Erken
in de beker wat uit de zijde stroomde. Want ook de oude offers van
Gods volk drukten met een veelvoudige verscheidenheid dit ene
toekomstige uit: Christus is zelf het schaap wegens de onschuld van
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zijn oprechte geest. Hij is de geitenbok wegens zijn gelijkenis met
het vlees van de zonde.10 Alles wat er verder op vele verschillende
manieren in de offers van het oude verbond is aangekondigd, heeft
betrekking op dit ene, dat in het nieuwe verbond is geopenbaard.
[3] Neem en eet daarom het lichaam van Christus: zelf bent u
ook al ledematen van Christus geworden in het lichaam van Christus. Neem en drink het bloed van Christus. Eet wat u bijeenhoudt
om niet van elkaar te worden gescheiden. Drink wat u hebt gekost
om niet te denken dat u maar weinig waard bent. Zoals deze spijs en
drank in u veranderen wanneer u het eet en drinkt, zo verandert u
ook in het lichaam van Christus wanneer u gehoorzaam en vroom
leeft. Want toen Christus zijn lijden tegemoet ging en Hij met zijn
leerlingen het paasmaal hield, nam Hij brood, zegende het en sprak:
‘Dit is mijn lichaam, dat voor u zal worden overgeleverd.’11 Evenzo
zegende Hij de beker, gaf die en sprak: ‘Dit is mijn bloed van het
nieuwe verbond, dat voor velen zal worden vergoten tot vergeving
van zonden.’12 Dat las u vaak in het evangelie of u hoorde het, maar
u wist niet dat de eucharistische gave de Zoon is. Maar nu, met een
hart dat door besprenkeling is vervuld van een rein geweten en met
een lichaam dat gewassen is met zuiver water:13 nader tot Hem en
laat zijn licht u beschijnen en uw gelaat hoeft niet meer te blozen
van schaamte.14 Als u immers op waardige wijze ontvangt wat hoort
bij het nieuwe verbond waardoor u het eeuwig erfdeel verwacht en
u het nieuwe gebod onderhoudt om elkaar lief te hebben,15 hebt u
het leven in u.16 U nuttigt immers het vlees, waarover het Leven zelf
zegt: ‘Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees voor het leven van de
wereld,’17 en: ‘Als iemand mijn vlees niet eet en mijn bloed niet
drinkt, zal hij het leven niet in zich hebben.’18
[4] Daar u dus in Hem het leven hebt, zult u met Hem in één
vlees zijn. Dit sacrament geeft ons namelijk het lichaam van Christus
niet op zo’n manier dat het u daarvan scheidt. Want dat is in de Heilige Schrift voorzegd, zoals de apostel Paulus vermeldt: ‘Die twee
zullen één vlees zijn. Dit geheim is groot. Ikzelf betrek het op Christus en de kerk.’19 En elders zegt hij over dit eucharistische brood:
‘Omdat het één brood is, vormen wij met velen één lichaam.’20 U
ontvangt wat u was, indien u niet op onwaardige wijze ontvangt.
Anders eet en drinkt u uw eigen vonnis. Hij zegt het immers aldus:
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‘Wie op onwaardige wijze het brood eet of uit de beker van de Heer
drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en bloed van de Heer. Iedereen moet zich onderzoeken alvorens van het brood te eten en uit de
beker te drinken. Wie namelijk op onwaardige wijze eet en drinkt,
eet en drinkt zijn eigen vonnis.21
[5] U ontvangt het op waardige wijze als u oppast voor de zuurdesem van slecht onderricht. Dan bent u ongezuurd brood van reinheid en waarheid.22 U ontvangt het op waardige wijze als u de zuurdesem van liefde bewaart, die een vrouw verwerkte in drie maten
meel totdat het geheel ervan doortrokken was.23 Die vrouw is namelijk de Wijsheid van God, die dankzij de maagd is geboren in het
menselijk vlees. Die Wijsheid strooit het zaad van zijn evangelie uit
over heel de bewoonde wereld die Hij na de zondvloed heeft hersteld uit de drie zonen van Noach,24 om zo te zeggen over drie maten, totdat het er geheel van doortrokken was. Dat is het geheel dat
in het Grieks holon is. Wanneer u de band van de vrede bewaart, behoort u tot het geheel waarvoor het woord katholon staat. En dat geheel wordt daarom katholiek genoemd.
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Sermo 2291
Tot heerlijk brood gebakken
[1] Wat u op de tafel van de Heer ziet staan, geliefde broeders en
zusters, is brood en wijn. Maar door het uitspreken van een woord
worden dit brood en deze wijn lichaam en bloed van het Woord.
Want van de Heer staat er geschreven: ‘In het begin was het Woord,
en het Woord was bij God, en het Woord was God.’ 2 Zoals u weet
is Hij het Woord dat vlees is geworden en onder ons heeft gewoond.3 Dat is gebeurd door zijn barmhartigheid, waardoor Hij niet
verachtte wat Hij naar zijn beeld geschapen had.4 Want dat Woord
heeft de mens tot zich opgenomen, dat wil zeggen: de ziel en het
lichaam van de mens. Hij is mens geworden5 en bleef God. Omdat
Hij zelfs geleden heeft voor ons, heeft Hij ons in dit geloofsmysterie
zijn lichaam en bloed toevertrouwd. Ook maakte Hij ons zelf tot
zijn lichaam. Wij zijn immers zijn lichaam geworden en door zijn
barmhartigheid zijn wij zelf wat wij ontvangen.
Laat aan uw geestesoog voorbijgaan wat dit schepsel ooit was toen
het nog in de grond lag: hoe de aarde het voortbracht, de regen het
voedde en tot een aar deed groeien. Daarna gingen de mensen aan
het werk: ze brachten het koren naar de dorsvloer, ze dorsten het,
wanden de korrels, borgen het graan in schuren, haalden het daaruit,
maalden het, verwerkten het meel tot deeg en maakten daar tot slot
brood van.
Laat nu ook uzelf eens aan uw innerlijke ogen voorbijgaan: u was
er eerst niet maar bent geschapen, u werd op de dorsvloer van de
Heer verzameld, u werd gedorst door de inspanning van ossen, dat
wil zeggen: van hen die het evangelie verkondigen.6 Ooit werd u als
doopleerlingen afgezonderd en in een schuur bewaard. U gaf uw
naam op en onderging met vasten en bezweringen een maalproces.
Daarna kwam u naar het water, u werd hiermee besprenkeld en tot
eenheid gekneed. Door de gloeiende warmte van de Heilige Geest
bent u gebakken en heerlijk brood geworden.7
[2] Kijk wat u hebt ontvangen. Zoals u ziet vormt wat gemaakt is
een eenheid. Zo moet u ook één zijn door elkaar lief te hebben, u
vast te houden aan één geloof, één hoop en de liefde die geen scheiding verdraagt. Wanneer ketters dit geheim ontvangen, ontvangen
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zij een getuigenis tegen zichzelf: zij zoeken scheiding, hoewel dit
brood naar eenheid verwijst. Zo bestond ook de wijn eerst uit vele
druiven, maar is die nu tot een eenheid gemaakt: ze is één in de genoeglijke beker, maar pas na de kwelling in de wijnpers. Zo bent u
nu ook, na dat vasten, na die inspanningen en na dat deemoedig berouw in naam van Christus, als het ware naar de beker van de Heer
gekomen. Ook u staat daar op tafel, ook u bent daar in de beker: samen met ons bent u dit. Wij zijn dit immers samen. Samen drinken
wij omdat wij samen leven.
[3] U gaat horen wat u gisteren ook hebt gehoord. Maar vandaag
krijgt u uitleg over wat u hebt gehoord en wat u hebt geantwoord.
Misschien hebt u wel gezwegen toen er antwoord werd gegeven,
maar gisteren hebt u wel geleerd wat vandaag geantwoord moeten
worden.
Na de u al bekende begroeting ‘De Heer zal bij u zijn,’ hoorde u:
‘Verhef uw hart.’ Het is een samenvatting van heel het leven van
echte christenen: ‘Verhef uw hart.’ Niet van mensen die alleen in
naam christen zijn, maar van mensen die werkelijk en waar christen
zijn: heel hun leven omvat ‘verhef uw hart’. Wat betekent dat: ‘Verhef uw hart’? Dat betekent: hopen op God, niet op uzelf. Want u
bent beneden. God is boven. Als u op uzelf hoopt, is uw hart beneden in plaats van boven. Als u de priester hoort zeggen: ‘Verhef uw
hart,’ antwoordt u dus: ‘Wij hebben ons hart bij de Heer.’ Doe wel
moeite om oprecht te antwoorden, want u geeft antwoord tijdens de
heilige liturgie.8 Laat het werkelijk zijn zoals u het zegt. U mag niet
met de tong vertolken wat u in geweten ontkent.
En precies omdat het een gave van God en niet uw eigen vermogen is om uw hart te verheffen, zegt de priester zodra u gezegd hebt
‘wij hebben ons hart bij de Heer’ vervolgens: ‘Brengen wij dank aan
de Heer onze God.’ Waarom moeten wij dank brengen? Omdat wij
het hart verheffen en ter aarde zouden neerliggen als Hij het niet had
opgericht.
Daarna volgt wat er in het eucharistisch gebed gebeurt dat u straks
zult horen: brood en wijn worden het lichaam en bloed van Christus
omdat er een woord over uitgesproken wordt. Want laat het woord
maar eens achterwege, dan is er alleen maar brood en wijn. Voeg het
woord erbij, en meteen is het wat anders. En dat andere, wat is dat?
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Het lichaam van Christus en het bloed van Christus. Laat het woord
maar eens achterwege, dan is er alleen maar brood en wijn. Spreek er
een woord bij en dan hebt u een geloofsmysterie. Daarop zegt u:
‘Amen.’ Want ‘amen’ zeggen is iets beamen. ‘Amen’ betekent in
onze taal: ‘Het is echt waar!’
Daarna bidden we het onzevader. Daarvan hebt u de tekst al ontvangen en vanbuiten geleerd. Waarom bidden we het onzevader
vóórdat we het lichaam en bloed van Christus ontvangen? Ik zal u
vertellen waarom. Vanwege onze menselijke zwakheid: want misschien viel ons wel eens een gedachte in die verkeerd was, flapten
we er iets onbehoorlijks uit, keken we te begerig of luisterden we te
gretig naar wat niet door de beugel kon. Kortom, als we zulke ervaringen opdeden door de bekoring van deze wereld en de zwakheid
van het menselijk bestaan, wordt dat allemaal uitgewist door het onzevader wanneer we bidden: ‘Vergeef ons onze schulden.’9 Zo kunnen we onbezorgd naderen: we eten en drinken ons dan geen vonnis met wat we ontvangen.10
Hierna wordt er gezegd: ‘Vrede zij u.’ Een groot en heilig teken:
de vredeskus. Kus elkaar echt uit liefde. Wees niet zoals Judas, de
verrader: hij kuste Christus met de mond maar belaagde Hem met
het hart. Misschien is iemand u wel vijandig gezind en kunt u hem
niet tot andere gedachten brengen of zijn ongelijk aantonen. Dan
bent u gedwongen hem te verdragen. Vergeld hem in uw hart geen
kwaad met kwaad. Hij haat u. Maar u moet hem liefhebben. Dan
kunt u hem zonder bezwaar de vredeskus geven.
U hebt slechts enkele dingen gehoord, maar ze zijn wel van groot
belang. Laat ze door hun kleine aantal niet waardeloos worden, maar
laat ze kostbaar zijn door hun gewicht. Bovendien mag ik u niet ineens met te veel belasten. Anders kunt u niet onthouden wat er is
gezegd.
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Sermo 229c1
Als het geslachte lam
[1] Wij vieren de paasdagen, nu ons paaslam Christus is geslacht.2
Tegelijkertijd houden de joden, vijanden van deze schitterende
openbaring, nog steeds vast aan enige duistere opvattingen. Ze dromen nog, al loopt de dag ten einde. Ook zij zeggen immers het paasfeest te vieren. Maar zij lopen in hun dwaasheid de schaduwen van
de waarheid achterna en worden door duistere dwaling verblind.
Elk jaar slachten zij een schaap volgens het oude ritueel. Maar zij
zien niet in wat dat schaap te betekenen had, zelfs niet nu Christus
door hun voorouders is gedood. Zij lezen wat de wet en de profeten
hebben gezegd, maar begrijpen niet dat dat voorzeggingen waren.
Zij horen de woorden die worden voorgedragen, maar zien niet dat
de voorzeggingen worden vervuld. Zij hebben de wet en de profeten.3 Maar van de profeten weigeren zij de beelden aan te nemen die
in de wet over het paaslam staan opgetekend. Volgens het voorschrift van de wet heeft het volk zich met het geslachte lam gevoed. 4
Volgens een voorzegging van de profeet is Christus als een lam naar
de slachtbank geleid.5
Sinds hun bevrijding uit Egypte beeldden de Israëlieten eerst in
een feest uit wat ze later als gevangenen van de duivel in een misdaad
volbrachten. Zij vierden pas Pasen toen Christus door hen werd gedood: de gewetenloosheid brak met de waarheid, maar het ritueel
stemde met de waarheid overeen. Het lam werd hun tot spijs geslacht, toen ze Christus met hun tongen en tanden doodden. Wat zij
met hun ritueel gebruik lieten zien, voltooiden zij met een misdaad.
Christus zelf doodt hen om die reden bij de maaltijd, in de afbeelding van een schaap en met de uitdrukking van een mens. Maar ons
voedt Hij door zijn dood.6 En nog steeds beroemt hun nageslacht zich
op de ongedesemde broden terwijl ze de oude zuurdesem van hun
voorouders met niet te verteren ijdelheid oprispen. Maar die kinderen
begrijpen niet dat door de spijs, die niet met verouderd zuurdesem in
aanraking is geweest, het nieuwe leven wordt aangegeven, dat van tevoren in een beeld is getoond en in Christus wordt geopenbaard.
[2] Laten wij dus, nu ons paaslam Christus is geslacht, de feestdag
vieren, zoals de apostel Paulus zegt, niet met de oude zuurdesem,
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met het bederf van slechtheid, maar met het ongezuurde brood van
reinheid en waarheid.7 Laat de drukke viering van de christenen duidelijk maken wat onder de oude wet als toekomst werd aangekondigd. Zo kunnen we zien dat de joden in schaduwen zijn achtergebleven. Laten wij ons verheugen dat wij ons door het licht hebben
laten raken.
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Sermo 229g1
Geloven tussen de klippen door
[1] U heeft gehoord wat de Heer na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen zei, toen Hij zelf al niet meer aan de dood onderhevig was en
aan hen die dat wel waren de angst voor de dood wegnam...
[2] Dat Christus namelijk God is, ontkennen ook zij niet die niet
willen aanvaarden dat Hij één in wezen met de Vader is2 Zij belijden
zijn goddelijkheid, maar ontkennen zijn gelijkheid aan de Vader. Zij
maken er dus twee goden van. Maar wij zeggen dat de Zoon gelijk is
aan de Vader en wel als volgt: als ieder afzonderlijk aan ons vraagt of
de Vader God is, zullen wij belijden dat Hij God is; als men dan
vraagt of de Zoon God is, zullen wij belijden dat Hij God is; als men
ten slotte vraagt of deze Vader en Zoon goden zijn of God, zullen
wij belijden dat zij God zijn. Dit vatten zwakke, menselijke harten
niet. Zoiets groots en goddelijks kan de menselijke zwakheid niet
bedenken, zeker niet wanneer God het onderwerp van gesprek is.
Maar zij kan het geloven om er daarna goed over te gaan denken.
Tegen de Heer werd namelijk gezegd: ‘Toon ons de Vader en het
is ons genoeg.3 Wie dit zei, herkende de Vader niet in de Zoon. Hij
zag namelijk wat de joden konden kruisigen. Hij zag niet Hem aan
wie de joden aanstoot namen omdat Hij onzichtbaar was. Hij was
van mening dat wat hij met zijn ogen waarnam, de gehele Christus
was. Dat was hem niet genoeg omdat hij Hem niet in zijn geheel
zag. Omdat hij geloofde dat er niets méér in Christus was, vroeg hij
om wat voor hen voldoende zou zijn, de Vader. Alsof hij zei: ‘U
kennen wij wel. U zien wij. Maar wij verlangen nog iets groters.
Toon ons de Vader en het is ons genoeg4 Wanneer wij de Vader
hebben leren kennen, zal er immers verder niets te vragen zijn.’
Maar omdat Jezus zich als de gelijke van de Vader wilde tonen, zei
Hij: ‘Ik ben al zolang bij u en u kent Mij nog niet?
[3] Filippus, wie Mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien. 5
Wat betekent ‘Wie Mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien,’6 anders dan: U ziet Mij niet echt omdat u denkt dat de Vader groter is.
Wie Mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien.7 Niet zonder reden
meent u dat de Vader u genoeg is. U ziet Mij nog niet. Toon ons de
Vader en het is ons genoeg.8 Zie naar Mij en die aanblik is u genoeg.
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Toch zei de Heer dit aan iemand die al zag, die zag en niet zag,
die de gestalte van een dienstknecht zag maar niet de gestalte van
God. Want als hij de gestalte van God had gezien, zou hij zien dat de
Zoon gelijk is aan de Vader is. Toen de Zoon immers bestond in de
gestalte van God, heeft Hij het geen roof geacht gelijk aan God te
zijn.9 Het was geen roof, omdat Hij het van nature was.
Degene voor wie gelijk zijn aan de Vader roof was, is gevallen.
Hij viel neer en sleurde zo de mens mee in zijn val. De duivel wilde
immers de mens die hij meesleurde, medeplichtig maken aan zijn
roof. Zo zou hij degene die hij als handlanger in de zonde wilde
hebben, als lotgenoot in de straf hebben. Want eigenlijk zei hij tegen
de mensen alleen maar: ‘Proef en uw ogen zullen opengaan en u zult
als goden zijn.’10 Dat is nu roof. Die roof betekent zelfverheffing,
onrechtmatige toe-eigening, geen begunstiging. Want als wij ons
niets onrechtmatig toe-eigenen, zullen wij door genade zijn wat
wij door zelfverheffing niet zullen zijn. Het hoort toch bij de genade dat God zegt: ‘Ik was het die sprak: U bent goden, kinderen
van de Allerhoogste, u allen.’11 Er staat echter: ‘Ik was het die
sprak.’12 Wie hier sprak, heeft het zelf tot stand gebracht. Maar wat
voor goden kunnen de mensen worden? Wat voor goden? Zij zullen gelijk zijn aan de engelen.13 Dit is beloofd. Laten wij niet verder zoeken. Wij zullen namelijk niet gelijk zijn aan God. Maar
wanneer we eenmaal de gelijke van een engel zijn geworden, zien
wij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zoals wij op aarde in
Hen geloven.
Het was dus te veel voor Filippus om te zien wat de Heer zei. Hij
werd namelijk nog steeds belast door het vergankelijke lichaam en
had nog niet bereikt wat de apostel Paulus aanduidde met de woorden: ‘Nu kijken we nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht.’14 Omdat het
te veel voor hem was zich voor te stellen wat hij hoorde van de
Heer, die had gezegd: ‘Wie Mij heeft gezien, heeft ook de Vader
gezien...’15 Let er overigens op dat niet vergeefs is gezegd: ‘Die heeft
ook de Vader gezien.’16 Jezus zei niet: Wie Mij heeft gezien, heeft de
Vader gezien. Hij wilde namelijk geen ruimte geven aan de sabellianen, die ook patripassianisten worden genoemd. 17 Die beweren dat
de Vader dezelfde is als de Zoon. Maar al naar gelang Hij wil, is Hij
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de Vader of de Zoon. Om deze tweede dwaling geen kans te geven
zei Jezus niet: Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien, maar:
‘Die heeft óók de Vader gezien,’18 dus zowel de Vader als de Zoon.
De Vader dus én de Zoon, twee in getal! Wat? Twee? Als u het mij
vraagt: Vader en Zoon zijn twee.
[4] Al wat u nogmaals vraagt, beantwoord ik nogmaals. De Vader
en de Zoon: zijn dat goden? Nee, geen twee goden!19 Wat zijn ze
dan? Eén God! ‘Dat begrijp ik niet,’ zegt hij. ‘De Vader is niet de
Zoon en de Zoon is niet de Vader. Zij zijn dus met twee. De Vader
is God en de Zoon is God, maar zij zijn geen twee goden? Dat begrijp ik niet.’ Wat kan ik dan tegen u zeggen, als u het niet begrijpt?
Luister naar de profeet Jesaja: ‘Als u niet gelooft, begrijpt u niet.’ 20 U
begrijpt niet om te geloven, maar u gelooft om te begrijpen. Het
geloof is de arbeid, het begrip is de beloning. Als u niet gelooft, begrijpt u niet.21
Luister toch naar de Heer om te leren wat u moet geloven: ‘Als u
Mij zou liefhebben, zou u er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga,
want de Vader is groter dan Ik.22 Hij die het wil begrijpen, krijgt het
eigenlijk nu pas door. ‘Kijk maar,’ zegt hij, ‘nu begrijp ik het. De
Vader is groter dan Hij.’23
De gestalte van de dienstknecht zegt: ‘Zoek de gestalte van God.’
Hij zei dus dit: ‘Als u Mij liefhad, zou het u met vreugde vervullen
dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik.24 Wat u nu
van Mij ziet, ziet u van Mij op de plaats waar Ik de mindere ben.
Wanneer u Mij dus ziet op de plaats waar Ik de mindere ben, laat Me
dan alstublieft daarheen gaan waar Ik zijn gelijke ben.’
Verwondert u zich erover dat de Zoon in de gestalte van een
dienstknecht de mindere is van de Vader? Ik zeg u dat Hij minder is
dan zichzelf, want Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een
dienstknecht aangenomen.25 Als u begrijpt dat over Hem is gezegd:
‘Voor een korte tijd is Hij beneden de engelen gesteld,’26 als u zich
tot nu toe hebt gebogen over de gestalte van de dienstknecht, blijf
daar dan niet. Verhef u vandaar: belijd Christus als de gelijke van de
Vader. Waarom hoort u met genoegen: ‘De Vader is groter dan Ik.’27
Hoor liever: ‘Ik en de Vader, Wij zijn één.’28
Zie het katholieke geloof, dat om zo te zeggen laveert tussen
Scylla en Charybdis zoals bij die zeestraat tussen Sicilië en Italië: aan
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de ene kant rotsen waarop men schipbreuk lijdt en aan de andere
kant een verzwelgende draaikolk. Als men tegen de rotsen opvaart,
slaat het schip te pletter. Als men in de waterkolk terechtkomt,
wordt men verzwolgen. Zo ook de sabelliaan. ‘Het is er één,’ zegt
hij, ‘het zijn er geen twee, de Vader en de Zoon.’ Kijk uit voor
schipbreuk! Evenzo de ariaan:29 ‘Het zijn er twee: de ene is groter,
de andere kleiner. Zij zijn niet van hetzelfde wezen.’ Kijk uit voor
de draaikolk. Vaar tussen beide en houd een rechte koers. Niet zonder reden worden katholieken orthodox genoemd. Het Griekse orthodoxon betekent in onze taal recht in de leer. Als u de juiste koers
houdt, komt u niet bij Scylla noch bij Charybdis terecht. Onthoud
dus: Ik en de Vader, Wij zijn één.30
[5] Laat de ariaan30 verder vooral horen: ‘Één,’31 en laat de sabelliaan horen: ‘Wij zijn.’32 Als u ‘één’33 hoort, houdt u zich verwijderd van Charybdis. Als u ‘wij zijn’34 hoort, zult u zich hoeden
voor Scylla. Zeg: ‘Wij zijn één’35 en u vaart de juiste koers. Kijk,
wij hoorden: ‘Wij zijn één.’36 Er is sprake van één, want zij zijn
van hetzelfde wezen. Er staat één, want zij zijn niet van verschillende of ongelijke natuur. Eén vanwege de hoogste gelijkheid. Er
bestaat nergens verschil tussen beiden, nergens verscheidenheid
tussen beiden.
Let op waarom er staat: ‘Eén,’ en waarom er staat: ‘Wij zijn.’
Omdat de Vader en de Zoon één God is. Waarom zegt men dan: ‘Er
is één God,’ en niet: Wij zijn één God. Eén is immers God de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Eén God is het. Zij zijn met drie, maar
er is één God. De Vader is niet de Zoon. De Zoon is niet de Vader.
De Heilige Geest is niet de Vader, noch de Zoon. Maar van de Vader en de Zoon is de Geest. En dit geheel is één God. Waarom één
God? Omdat daar zoveel liefde is, zoveel vrede, zoveel eendracht en
geen enkele onenigheid.
Nu ga ik u iets vertellen op grond waarvan u kunt geloven, wat u
niet kunt begrijpen als u niet gelooft. 37 Zeg mij eens hoeveel zielen
er waren in de Handelingen van de Apostelen die tot geloof kwamen toen zij de tekenen van de apostelen zagen? Ik doel op die joden die de Heer hadden gekruisigd, die zich met hun bloeddorstige
handen hadden vergrepen, die goddeloze oren hadden en van wie
de tong met een zwaard is vergeleken: met tanden als lansen en pij-
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len, met een tong zo scherp als een zwaard38 Want Christus had toch
niet zonder reden voor hen een gebed uitgesproken, niet zonder reden had Hij gezegd: ‘Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij
doen.’39 En uit hen kwamen zeer velen tot geloof zoals wij lezen:
‘Op die dag kwamen tot geloof,’ en dan staat er: ‘drieduizend zielen.’40 Kijk, enkele duizenden zielen. En toch kwam de Heilige
Geest in hen, door wie de liefde zich in onze harten verspreidt. En
wat is er gezegd over zoveel zielen? Zij waren één van hart en één
van ziel.41 Zoveel zielen en toch één ziel. Niet van nature, maar door
genade. Als zoveel zielen door die genade die van boven komt tot
één ziel zijn gemaakt, verbaast het u dan dat de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest één God is?
Broeders en zusters, bewaar dus het geloof in al zijn kracht, zuiverheid en katholiciteit. Wanneer u hoort of in de schriften leest dat
de Vader groter is, breng u dan opnieuw de gestalte van de dienstknecht te binnen. Waar u leest dat de Vader en de Zoon één zijn,
moet u hun goddelijkheid geloven. En als u niet in staat bent dit te
bevatten, bewaar dan toch het geloof.
[6] Het brengt u op de plaats van bestemming. Het bewerkt dat
uw goede werken bij God welgevallig zijn. Alles wat niet uit het
geloof voortkomt, is namelijk zonde. 42
Iemand vraagt aan u: ‘Is Christus gestorven?’ Belijd dat Hij is gestorven, maar in zijn lichaam.
En wie is er gestorven?
De enige Zoon van God, onze Heer Jezus Christus.
Sterft dan de goddelijkheid?
Nee, de goddelijkheid sterft niet.
Is Christus dan niet gestorven?
Christus God is gestorven.
Hoe is Christus God dan gestorven als de goddelijkheid niet
sterft?
Zoals ook de apostelen wel lichamelijk zijn gestorven, maar niet
in hun ziel. Zoals dus een apostel lichamelijk gestorven is, zo is
Christus lichamelijk gestorven. Christus is wel gestorven, maar alleen in het opzicht waarin Hij kon sterven. In zijn goddelijkheid
kon Hij evenwel niet sterven. In het begin was immers het Woord
en het Woord was bij God en God was het Woord. 43
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Waar de dood was?
Nergens. In het begin is het Woord niet gemaakt, zoals God in
het begin hemel en aarde gemaakt heeft.44 Dit deed het Woord.
Wat was er in het begin?
Het Woord was er dus en het Woord was bij God en het Woord
was God.45 Zoek de dood, maar u vindt hem niet. Er is geen plaats,
geen mogelijkheid en geen subject voor. Geen plaats, want Hij was
niet in handen van de joden; geen mogelijkheid, want Hij heeft
geen vlees en bloed; geen subject, want God is Hij, de gelijke van de
Vader.
Waardoor Hij dan gestorven is?
Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.46
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Sermo 229i1
Als lopend vuur
[1] De evangelielezingen over de verrijzenis van onze Heer Jezus
Christus worden elk jaar volgens een leesrooster voorgedragen.
Vandaag hoorden wij dat Christus de Heer aan zijn leerlingen het
echte lichaam toonde, waarin Hij had geleden en waarmee Hij verrezen was. Zij hoorden Hem spreken en zagen Hem in eigen persoon. Toch raakten zij Hem ook aan toen Hij hun zei: ‘Raak Mij
aan, betast Mij en kijk goed: een geest heeft geen vlees en beenderen
zoals u ziet dat Ik heb.’2 Toen zij Hem namelijk hadden gezien,
twijfelden ze en meenden ze een geest te zien in plaats van een
lichaam.3 Aan allen die dus nog steeds denken dat de verrijzenis van
de Heer niet lichamelijk maar alleen geestelijk was, kan God vergeving schenken omdat Hij ook zijn apostelen heeft vergeven. Maar
alleen als zij niet in dwaling volharden en van gedachte veranderen,
want ook de apostelen hebben geluisterd en zijn van gedachte veranderd.
Hoe groot was zijn goedheid dat Hij hun toch zekerheid verschafte over de waarheid van de Heilige Schrift hoewel Hij zichzelf
in eigen persoon liet zien. ‘Dit is wat Ik u heb gezegd toen Ik nog bij
u was,’ zegt Hij.4 Wat nu? Was Hij op dat moment dan niet bij hen
en sprak Hij niet met hen? Wat betekent dan ‘toen Ik nog bij u was’?
Zonder twijfel: toen Ik nog als stérveling bij u was zoals u bent. ‘Dit
is wat Ik u heb gezegd: Alles wat over Mij geschreven staat in de wet
van Mozes, in de profeten en in de psalmen, moet in vervulling
gaan.’ Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen.5
Hijzelf, die voor ons is gestorven, opent voor ons tot op de dag van
vandaag het Boek des Levens.
[2] Laten wij nu bekijken wat Hij tegen hen zei: ‘Want er staat
geschreven,’ zegt Hij, ‘dat de Christus moest lijden en op de derde
dag uit de doden zou opstaan; in zijn naam moest bekering en vergeving van de zonden worden verkondigd onder alle volken, te beginnen in Jeruzalem.’6 Kijk, de leerlingen zagen Christus na de verrijzenis en hoorden uit zijn eigen mond dat de Heilige Schriften er vol
van stonden dat dit zou gebeuren. Wij hebben Christus niet lichamelijk in eigen persoon gezien. Maar de Schriften waardoor ook de
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leerlingen zijn gesterkt, horen wij dagelijks wanneer zij worden
voorgelezen.
Wat zei Hij over de Schriften? Dat in zijn naam bekering en vergeving van de zonden verkondigd moet worden onder alle volken,
te beginnen in Jeruzalem.7 Dat zagen de leerlingen niet. Zij zagen
Christus spreken over de toekomstige kerk. Toen Christus dus sprak
over wat zij niet zagen, geloofden zij. Zij zagen het hoofd. Het
lichaam zagen zij nog niet. Wij zien het lichaam. Het hoofd is voor
ons een zaak van geloof. Twee zijn er: de bruidegom en de bruid,
het hoofd en het lichaam, Christus en de kerk. Aan de leerlingen
toonde Hij zichzelf en beloofde Hij de kerk. Aan ons toont Hij de
kerk en heeft Hij ons opgedragen te geloven in wat Hem betrof. De
apostelen zagen het ene, het andere zagen zij niet. Ook wij zien het
ene, het andere zien wij niet. Zoals zij door de aanwezigheid van het
hoofd geloofden in het lichaam, moeten wij vanwege de aanwezigheid van het lichaam geloven in het hoofd. Of gaan wij het lichaam
ontkennen? Maar de waarheid zelf roept luid en zal niet dulden dat
wij het ontkennen. Wij zien immers de kerk van Christus vanaf
zonsopgang tot aan zonsondergang de naam van de Heer prijzen. 8
‘Te beginnen,’ zegt Hij, ‘in Jeruzalem.’9 Zo is het gebeurd want Hij
zei hun: ‘Blijf in de stad totdat u met kracht van boven bent toegerust, want Ik zend u wat mijn Vader heeft beloofd.’10
[3] Zij bleven dus in de stad. Op de dag van Pinksteren kwam de
Heilige Geest, vervulde de leerlingen en zij spraken in de talen van
alle volkeren.11 Één mens sprak in de talen van alle volkeren omdat
de eenheid van de kerk onder alle volkeren aanstaande was.12 Bij die
wonderlijke gebeurtenis waren allen diep getroffen. Want de joden
die het hoorden, stonden versteld en kwamen tot geloof. Zij zagen
namelijk dat door Petrus in de naam van Christus die zij met eigen
handen hadden gedood, zo’n groot wonder geschiedde en diep getroffen deden zij onmiddellijk boete.13 Al hun zonden werden hun
vergeven. Zelfs de moord op Christus werd vergeven.
De joden zelfs, zeg ik, hebben zich bekeerd. Ook zij die voor het
kruis ongelovig het hoofd schudden.14 Maar nu is het door te geloven hun gegeven om Christus zelf als hoofd te bezitten. Zo kwam
het dat hun hoofd daarna niet meer schudde, omdat Christus zetelt
aan de rechterhand van de Vader en in eeuwigheid niet zal wanke-
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len.15 Hij zal niet terugkeren om te lijden; Hij zal niet terugkeren om
te worden gekruisigd; Hij zal niet terugkeren om te sterven, maar
Hij blijft voor altijd in de ware gelukzaligheid daar. Zij die Christus
hebben gedood, luisterden dus en kregen spijt. Het bloed dat zij in
hun razernij vergoten en dat hun dood betekende, hebben zij nu in
geloof gedronken en dat betekende leven voor hen. De gelovigen
weten wat ik daarmee bedoel; ook de pasgedoopten daar, want zij
hebben al gedronken.
Wie dus niet gedronken heeft, moet zich haasten om te drinken
zodat het eigen hart geopend wordt. Nu is het namelijk gesloten.
Daarom werden zij diep getroffen en vele duizenden mensen sloten
zich bij Christus aan, zo staat er geschreven in de Handelingen van
de Apostelen waaruit tijdens deze dagen wordt voorgelezen. 16
[4] Omdat het voor het dienstwerk noodzakelijk was, zijn er
toen zeven diakens aangesteld, onder wie Stefanus uitmuntte, vol
van Heilige Geest. Nadat zij waren aangesteld, kon de heilige Stefanus geestdriftig als hij was zich niet weerhouden om de waarheid te
verkondigen.17 Hij gloeide, fonkelde en vuurde aan totdat de joden,
vervuld van afgunst hem keihard stenigden. Dat strookte met de
hardheid van hun hart. Zij gaven ons een martelaar, die modelstond
voor alle martelaren.18 Nadat Stefanus aldus was gedood, had de
kerk, die geboren is in Jeruzalem, onder vervolging te lijden.19 Zoals
de Heer had beloofd, verhieven zich dus de fundamenten van de
kerk om te beginnen in Jeruzalem.20 Er ontstond vervolging en de
broeders en zusters verspreidden zich. Uit één vuurhaard afkomstig
staken de brandende stukken hout verspreid over de aarde overal
waar zij kwamen het vuur aan. Zo raakte Juda vol van het evangelie,
zo Samaria. En ze gingen naar de heidenvolken. En het reikte tot aan
de uiteinden van de wereld. Niet door weg te trekken van de wortel,21 maar door te groeien in heel de wereld zien wij dat het evangelie tot vervulling is gekomen. Kijk, wij zien het duidelijk. Kijk maar,
wij bezitten het geloof, verspreid onder alle volken te beginnen in
Jeruzalem.22 Laat wie het durft, het eens ontkennen. Niet mijn
woorden treffen zijn oren, maar de waarheid zelf doorboort de ogen
van wie ontkent en snoert hem de mond. Zo wordt vervuld wat er
geschreven staat: ‘De lasteraar is de mond gesnoerd.’23
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Sermo 229k1
Rakelings nabij
[1] Het is goed dat u gedenkt wat u elk jaar hoort. Zoals het niet
voldoende is om wat geschreven staat maar één keer te lezen, zo is
het ook niet voldoende om wat men niet heeft begrepen maar één
keer uitgelegd te krijgen. Laten dus zij die hebben onthouden en
zich goed herinneren wat zij al hebben gehoord en begrepen, geduldig luisteren. Dan ontvangen ook zij die het misschien vergeten zijn,
hun onderricht en kunnen zij die het wellicht nog nooit hebben gehoord, het horen.
Het prikkelt onze nieuwsgierigheid waarom de Heer Jezus Christus tegen een oprechte vrouw tijdens haar zoektocht naar het
lichaam van haar Heer, dat zij niet meer in het graf had kunnen vinden, zei: ‘Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgestegen naar
mijn Vader.’2 Hij wilde niet aangeraakt worden voordat Hij was opgestegen naar de Vader. Maar Hij was in elk geval nog niet opgestegen naar de Vader toen Hij tegen de leerlingen zei: ‘Kijk naar mijn
handen en voeten. Betast Mij en kijk.’3 Hij die niet wenste te worden aangeraakt, verzocht wel te worden betast. Hier rijst een probleem dat hoe dan ook moet worden opgelost. Niemand heeft immers ooit horen beweren: ‘Vóórdat Jezus was opgestegen naar de
Vader, wenste Hij door mannen te worden aangeraakt. Door vrouwen liet Hij zich echter pas aanraken toen Hij was opgestegen naar
de Vader.’ Wie raakte namelijk aan toen Hij zou opstijgen naar de
Vader, of toen Hij was opgestegen naar de Vader? Liet Hij zich pas
door vrouwen aanraken toen Hij niet meer door mannen kon worden aangeraakt?
De vervolger Saul wist de Heer niet alleen aan te raken, maar zelfs
op aarde te beroeren toen de Heer vanuit de hemel sprak: ‘Saul,
Saul, waarom vervolgt u Mij?’4 Sprak Hij zo niet uit liefde? Christus
de Heer is namelijk daar aan de rechterhand van de Vader5 en lijdt
tegelijkertijd hier op aarde. Hij is daarginds, maar zijn ledematen zijn
hier. Daarginds is Hij die zal oordelen over levenden en doden,6
maar dezelfde is hier in de zijnen over wie Hij zal zeggen: ‘Wanneer
u aan een van mijn geringsten hebt gehandeld, hebt u aan Mij gehandeld.’7
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Wat betekent dan: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader?8 Christus wordt beter door het geloof dan met
het lichaam aangeraakt. Echt aanraken is Christus door het geloof
aanraken. Met geloof naderde Hem die vrouw, die aan bloedvloeiing leed, en zij raakte met haar hand zijn mantel: zij raakte met
geloof zijn majesteit.9 Zie nu wat aanraken is! De Heer die door het
gedrang van de menigte in verdrukking kwam, werd door één
vrouw aangeraakt. Hij zei immers: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’10 De
leerlingen verwonderden zich omdat er van alle kanten een menigte
tegen Hem aandrong. Zij antwoordden: ‘Een menigte dringt tegen
U aan en U vraagt: Wie heeft Mij aangeraakt?’ Maar Hij zei: ‘Iemand heeft Mij aangeraakt.’11 Als de menigte tegen U aandringt,
raakt zij niet aan. Waarom anders heeft die vrouw U aangeraakt, dan
omdat zij geloofde?
[2] Maar nu, broeders en zusters, is Jezus in de hemel. Toen Hij
bij de leerlingen was in een zichtbaar lichaam en in een tastbaar lichamelijk wezen, is Hij gezien en aangeraakt. Maar wie van ons kan
Hem aanraken, nu Hij gezeten is aan de rechterhand van de Vader?
Wee ons, als wij Hem niet met geloof aanraken! Wij allen die geloven, raken aan. Zeker, Hij is in de hemel. Jazeker, Hij is ver weg.
Ongetwijfeld is niemand bij machte in te schatten hoe onmetelijk
ver Hij van ons is verwijderd. Geloof en u raakt aan. Waarom ik zeg:
‘U raakt aan’? Omdat u gelooft, draagt u degene bij u in wie u gelooft. Als geloven dus aanraken is, of zelfs aanraken geloven, wat betekent dan: ‘Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgestegen
naar de Vader.’12 Wat dat betekent? ‘Waarom zoekt u die mijn goddelijkheid nog niet begrijpt, naar mijn lichaam?’
Wilt u weten hoe die vrouw wilde aanraken? Als naar een gestorvene zocht zij degene van wie zij niet geloofde dat Hij zou verrijzen.
‘Zij hebben mijn Heer weggenomen uit het graf.’13 En zij beweende
Hem alsof Hij mens was. Wat is dat voor een aanraken! Hij zag haar
dus in beslag genomen door zijn gestalte van de dienstknecht en Hij
wist dat zij zijn gestalte van God, waardoor Hij de gelijke is van de
Vader,14 niet verstond, niet geloofde en ook niet begreep. Daarom
stelde Hij haar aanraking uit om de aanraking zijn volle betekenis te
geven. ‘Raak Mij niet aan,’ zegt Hij, ‘want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader.15 U raakt Mij aan voordat Ik ben opgestegen
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naar de Vader en gelooft dan alleen in een mens. Wat baat het u dan
dat u gelooft? Laat Mij dus opstijgen naar de Vader. Ik stijg voor u
op naar vanwaar Ik nooit ben weggegaan, als u hebt geloofd dat Ik
de gelijke van de Vader ben.’ Onze Heer Jezus Christus daalde namelijk niet op zo’n manier van de Vader af dat Hij de Vader verliet.
Want ook dat Hij van ons opsteeg, betekent niet dat Hij van onze
zijde week. Toen Hij immers zou gaan opstijgen en ver verwijderd
gezeten zou zijn aan de rechterhand van de Vader, zei Hij tot de
leerlingen: ‘Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der
wereld.’16
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Sermo 229m1
Wie goed rekent, gelooft het wel
[1] U weet, lieve mensen, dat deze lezingen uit het heilig evangelie elk jaar als getuigen van de verrijzenis van de Heer worden herhaald. Zoals de lezing uw geheugen opfrist, zo frist ook de uitleg
van de lezing uw geheugen op. Met de bijstand van de Heer ga ik
namelijk zeggen wat u elk jaar pleegt te horen. Maar als de lezing
uit het evangelie in uw geheugen moet worden opgefrist terwijl u
die ook op een ander tijdstip in het evangelie kunt lezen, hoeveel
meer moet dan een preek worden opgefrist die u maar eenmaal per
jaar hoort?
Na zijn verrijzenis is de Heer aan zijn leerlingen verschenen bij
het meer van Tiberias.2 Hij trof hen bij het vissen maar zonder
vangst.3 Zij visten in de nacht en vingen niets. De dag brak aan en zij
vingen, omdat zij Christus zagen die het daglicht is, en zij op het
woord van de Heer de netten uitwierpen om te vangen. Wij vernemen over twee visvangsten, door de leerlingen van Christus uitgevoerd op het woord van Christus: de eerste toen Hij hen uitkoos en
tot apostelen maakte;4 de tweede nu, nadat Hij uit de doden verrezen was. Laten wij, als u het goed vindt, de beide visvangsten vergelijken en zorgvuldig letten op de verschillen tussen beide. Het dient
immers tot opbouw van ons geloof.
Welnu, bij de eerste, toen de Heer vissers ontmoette die Hij tot
dan niet had aangetroffen, hadden zij ook de hele nacht niets gevangen en voor niets gewerkt. Hij gaf toen opdracht de netten uit te
werpen.5 Maar Hij zei niet: Aan de rechterkant. Hij zei evenmin:
Aan de linkerkant. Maar Hij zei: ‘Werp de netten uit.’ 6 Zij deden
het, [...]7 en belaadden twee boten op zo’n manier dat zij bijna zonken door de massa vis.8 Bovendien was er zelfs zo’n grote massa vis
dat de netten scheurden.9 Zo ging die visvangst.
Hoe ging het nu met die andere? ‘Werp de netten uit aan de
rechterkant van de boot.’10 Vóór de verrijzenis wierpen zij de netten
overal uit; na de verrijzenis wordt de rechterkant verkozen. Verder
worden bij de eerste visvangst de boten bijna tot zinken gebracht en
scheuren de netten.11 Bij die laatste vangst na de verrijzenis dreigt de
boot niet te zinken en scheuren de netten evenmin. Bij de eerste vis-
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vangst staat geen aantal vissen vermeld; bij die van na de verrijzenis
wordt een bepaald aantal vissen genoemd.
Laten wij dus de eerste op de koop toenemen en zo tot de laatste
komen. Wat zeg ik: de eerste op de koop toenemen? En de netten
dan, de netten van het woord en de netten van de prediking, die
netten dan? De psalm kan zeggen: ‘Ik heb het verkondigd en gesproken, zij hebben zich boven tal vermenigvuldigd.’ 12 Dat is zeker
waar, want zo gaat het nu. Het evangelie wordt verkondigd: christenen vermenigvuldigen zich boven tal. Als allen goed zouden leven,
zouden zij het schip niet in gevaar brengen. Als ketterijen en scheuringen de eenheid niet zouden verbreken, zouden de netten niet
scheuren.
Waarom bij de eerste visvangst er twee boten waren? Herinner u,
broeders en zusters: zij vormen die twee muren – die van de besnedenen en van de onbesnedenen – die uit verschillende richtingen bij
de hoeksteen samenkomen, die vrede bewerkt.13 Maar bij de laatste
visvangst bestaat er volmaakte eenheid. De visvangst vindt immers
plaats aan de rechterkant; de linkerkant komt er niet aan te pas. De
ene verbeeldt de hedendaagse heilige kerk die bestaat uit enkele
zwoegers tussen vele mensen die slecht leven; de andere zal bestaan
uit dat bepaalde en vastgestelde aantal, waaronder dan geen zondaar
meer wordt gevonden. De visvangst vindt immers plaats aan de
rechterkant; de linkerkant komt er niet aan te pas.
En het zullen grote vissen zijn omdat allen onsterfelijk zullen zijn,
allen zullen leven zonder einde. Wat is er zo groot als dat wat geen
einde heeft? Het was de taak van de evangelist de eerste visvangst in
het geheugen terug te roepen. Herinnert u zich die eerste visvangst?
Waarom namelijk voegde hij toe: ‘Ondanks die hoeveelheid scheurden de netten niet.’14 Alsof hij wilde zeggen: Herinner u die eerste
visvangst, waarbij de netten zijn gescheurd. Hier zal het rijk der hemelen zijn. Geen ketter zal er schreeuwen; geen scheurmaker zal
zich afscheiden. Allen zullen binnen zijn. In vrede zullen zij zijn.
[2] Met hoevelen zullen die allen zijn? Zullen het er honderddrieënvijftig zijn? Ga toch weg! God beware mij te zeggen dat er van
dat volk dat hier voor mij staat, zo weinig in het rijk der hemelen
zullen zijn. Daar zag Johannes immers duizenden, ontelbare duizenden in witte gewaden gekleed.15 Hij zei dit: ‘Uit elke stam en taal
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kwamen zij, een menigte die niemand tellen kan.’16 Wat betekent
dan dat getal? Sommigen onderricht ik, anderen breng ik het in herinnering. Laten zij het leren, die het niet hoorden. Laten zij die het
hoorden maar het vergaten, het zich weer voor de geest halen. En
laten – nu ik het weer vermeld – zij die het nog weten, nog vaster in
hun geheugen prenten wat zij hebben gehoord.
De grond van dit getal ligt bij zeventien. Dat getal is het teken van
alle heiligen, alle gelovigen, alle rechtvaardigen die in het rijk der
hemelen zullen zijn. Zeventien: tien vanwege de wet en zeven vanwege de Geest van genade. Leg een wet op: niemand onderhoudt
haar; niemand vervult haar. Voeg er de hulp van de Geest aan toe en
er geschiedt wat wordt opgedragen, omdat God helpt.
Wat zegt de wet? ‘U zult niet begeren.’17 Paulus zegt daarover:
‘De zonde heeft van het gebod gebruikgemaakt om mij te verleiden
en ter dood te brengen.18 De wet is er bijgekomen, waardoor de
overtredingen zich hebben vermeerderd.’19 Voeg er de Geest aan toe
en liefde vervult de wet.20 Maar vanwaar komt de liefde? Gods liefde
is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken.21
Wie kan lezen, weet dat de Geest met het zevental wordt aangeduid. Maar laat wie slordig leest of misschien niet kan lezen, luisteren. Door de profeet Jesaja maakt God ons aldus met de Heilige
Geest vertrouwd. ‘De geest van wijsheid en inzicht,’ zegt hij, ‘de
geest van beleid en sterkte, van kennis en eerbied en de geest van
ontzag voor God.’22 Dat is de zevenvoudige Geest, die ook over gedoopten wordt aangeroepen.
De wet bestaat in de dekaloog. Tien geboden waren er immers op
tafelen geschreven, maar tot dan waren die van steen vanwege de
hardheid der joden.23 Wat zegt de apostel Paulus nadat de Geest was
gekomen? ‘U bent onze brief, geschreven niet met inkt maar met de
Geest van de levende God, niet op stenen tafelen maar in de harten
van levende mensen.’24 Neem de Geest weg, dan doodt de letter
omdat zij de zondaar tot schuldige maakt en niet bevrijdt. Daarom
zegt de apostel: ‘Wij zijn immers niet uit onszelf bekwaam en kunnen dus niets als eigen verdienste opvatten. Heel onze bekwaamheid
komt van God. Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt dienaars te
zijn van een nieuw verbond, niet van de letter maar van de Geest.
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Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.’25 Verbind dus
de zeven met de tien als u wilt volbrengen wat is vastgesteld.26 Wanneer u door de wet wordt opgedragen iets te doen, vraag dan om de
bijstand van de Geest.
[3] Wij hebben u al met zeventien vertrouwd gemaakt. Maar hoe
ver is dat nog van honderddrieënvijftig! Toch weten velen wat ik ga
zeggen. En wie het weet, moet nog even geduld betrachten. Als er
twee onderweg zijn van wie de ene snel wandelt en de ander langzaam, kan de snelle ervoor zorgen dat ze samen lopen als hij wacht
op de ander. Wie dus weet wat ik ga zeggen, is de snelle. Maar laat
hij wachten op de langzame tochtgenoot totdat ook die onderricht
wordt over de zeventien. U komt aan 153 als u die 17 zo bewerkt dat
u bij één begint en alle getallen tot en met 17 daarbij optelt. Als u
namelijk zegt: ‘Één, twee, drie, vier,’ komt u tot tien en verder dan
tien komt u op uw vingers niet. Maar als u zo telt: 1 + 2 = 3; 3 + 3 =
6; 6 + 4 = 10; 10 + 5 = 15; 15 + 6 = 21; 21 + 7 = 28; 28 + 8 = 36; 36
+ 9 = 45; 45 + 10 = 55; Kijk, nu komen we al in de buurt en kunnen
we hopen dat aantal te bereiken omdat wij al zover zijn gevorderd.
55 + 11 = 66; 66 + 12 = 78; 78 + 13 = 91; 91 + 14 = 105. Nu houden de langzamen de snellen bij. 105 + 15 = 120; 120 + 16 = 136;
136 + 17 = 153! Daar zullen dus allen zijn die volgens de zeventien
voortsnellen: ze onderhouden Gods wet met de hulp van Gods
Geest.
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Sermo 2361
Verrezen als kiemend zaad
[1] Onze Heer Jezus Christus is, zoals de apostel Paulus zegt, gestorven vanwege onze overtredingen en verrezen om onze rechtvaardiging.2 Zoals wij door zijn dood als een zaad worden uitgestrooid, zo
ontkiemen wij door zijn verrijzenis. Zijn dood duidt immers ook de
dood aan van ons leven. Luister maar naar wat de apostel Paulus
hierover zegt: ‘Wij zijn door de doop met Christus begraven in zijn
dood om, zoals Christus uit de doden is verrezen, net als Hij te wandelen op de weg van een nieuw leven.’3
Hij had niets goed te maken door het kruis, want Hij beklom het
kruis zonder zonde. Zouden wij ons dan niet aan zijn kruis zuiveren
van zonden en daar neerleggen wat wij aan kwaad tot stand hebben
gebracht, om door zijn verrijzenis te worden gerechtvaardigd? Het
volgende moet u namelijk goed uit elkaar houden: Hij is overgeleverd vanwege onze overtredingen en Hij is verrezen ter wille van
onze rechtvaardiging.4 De apostel zei niet: Hij is overgeleverd vanwege onze rechtvaardiging en verrezen omwille van onze overtredingen. In de uitlevering van Hem klinkt onze overtreding door, in
zijn verrijzenis zijn gerechtigheid jegens ons. Laat dus de overtreding sterven en de gerechtigheid verrijzen.
[2] Die hoop, dat geschenk, die belofte, die zo grote genade, dat
alles verdween uit de harten van de leerlingen toen Christus stierf.
Door zijn dood vervielen zij in wanhoop. Kijk maar: zij ontvingen
het bericht van zijn verrijzenis, maar zij beschouwden dat bericht als
waanzin. De waarheid scheen waanzin geworden. Als iemand in
deze tijd nu eens de verrijzenis krijgt aangekondigd en het waanzin
vindt, dan zegt toch iedereen dat hij een tik heeft? Het is toch zo dat
iedereen van zo iemand walgt, hem verafschuwt, zich van hem afkeert, de oren voor hem afsluit en niet naar hem wil luisteren? Kijk
nu eens wat de leerlingen waren toen Christus was gestorven: zo iemand voor wie wij terugschrikken, dat waren zij. De slechtheid van
de rammen bestond erin dat de lammeren beefden.
Maar nu over die twee leerlingen, aan wie de Heer onderweg
verscheen en van wie de blik werd verstard om te voorkomen dat ze
Hem zouden herkennen: hun woorden lieten zien waar hun hart
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was en wat er in hen omging. Daarvan legde hun stem getuigenis af,
dat wil zeggen: voor óns, want voor Hem was ook hun hart zichtbaar. Zij spraken onder elkaar over zijn dood. Hijzelf voegde zich bij
hen als een derde reiziger. De Weg raakte onderweg met hen aan de
praat en mengde zich in het gesprek.5 Hij vroeg waarover zij spraken
onder elkaar, hoewel Hij alles wist.6 Hij hulde zich in onwetendheid
om hen een bekentenis te ontlokken. Zij vroegen Hem: ‘Bent u dan
de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd met Jezus van Nazaret, die een groot profeet
was?’7 Hij was voor hen niet langer de Heer, maar een profeet. Ze
dachten immers dat Hij een profeet was geweest, omdat Hij was gestorven. Zij eerden Hem nog steeds als een profeet; ze erkenden
Hem nog niet als de Heer, niet alleen van de profeten maar ook van
de engelen. ‘Onze leiders en hogepriesters,’ vervolgden ze, ‘hebben
Hem overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen. En dit is
al de derde dag sinds die dingen zijn gebeurd. En wij hadden zo gehoopt dat Hij het was die Israël zou verlossen!’ 8
Is dat de hele moeilijkheid? U had hoop en u wanhoopt alweer?
U ziet dat zij de hoop hadden verloren. Hij begon hun dan ook de
Schrift uit te leggen met de bedoeling dat ze de Christus het eerst
daar zouden erkennen, waar ze Christus hadden verlaten.9 Zij hadden immers hun hoop op Christus verloren, omdat ze gezien hadden dat Hij was gestorven. Maar Hij ontsloot hun de Schrift zodat ze
zouden toegeven dat Hij niet de Christus kon zijn als Hij niet was
gestorven. Hij onderrichtte hun over de boeken van Mozes, Hij onderrichtte hun over de geschriften die daarna komen, en Hij onderrichtte wat Hij hun had gezegd over de profeten: de Christus moest
sterven en aldus zijn heerlijkheid binnengaan.10 Zij luisterden, waren
verheugd, zij zuchtten en voelden hun harten branden van verlangen zoals ze zelf erkenden. Maar het licht dat bij hen was herkenden
ze niet.
[3] Wat een geheim, dierbare broeders en zusters! Hij gaat bij
hen naar binnen en wordt hun gast. 11 Hij die de hele weg lang niet
was herkend, werd herkend bij het breken van het brood.12 Leer gasten op te nemen want daarin wordt Christus herkend. Of weet u
niet dat wanneer u een christen opneemt, u Hemzelf opneemt? Hij
zegt toch zelf: ‘Een vreemdeling was Ik en u hebt Mij opgeno-
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men.’13 En wanneer Hem wordt gevraagd: ‘Heer, wanneer zagen
wij U als vreemdeling?’ antwoordt Hij: ‘Wanneer u voor één van
mijn geringsten iets hebt gedaan, dan hebt u dat voor Mij gedaan.’14
Wanneer christenen elkaar dus opnemen, dienen de ledematen elkaar en verheugt zich het Hoofd. Het Hoofd beschouwt als aan
zichzelf gegeven wat aan één van zijn ledematen is aangereikt. Laat
Christus dus hier beneden worden gevoed wanneer Hij honger lijdt.
Laat Hij te drinken krijgen wanneer Hij dorst heeft, gekleed worden
wanneer Hij naakt is, ontvangen worden wanneer Hij onderweg is
en bezoek krijgen wanneer Hij ziek is.15 De nooddruftige omstandigheden van de reis vragen erom. Zo moet men leven tijdens dit
verblijf in den vreemde, waar Christus gebrek lijdt. Hij lijdt gebrek
in de zijnen. Zelf is Hij tot volheid gekomen. Maar wie gebrek lijdt
in de zijnen en zelf tot volheid is gekomen, leidt de behoeftigen naar
zich toe. Bij Hem zal geen honger zijn, geen dorst, geen naaktheid,
geen ziekte, geen ballingschap, geen lijden en geen verdriet.
Ik weet dat die noden daar niet zullen zijn, maar ik weet niet wat
er wél zal zijn. Want de dingen die daar niet zullen zijn, ken ik. Maar
wat wij daar zullen vinden, heeft geen oog gezien, geen oor gehoord
en is in geen mensenhart opgekomen.16 Wij kunnen liefhebben, wij
kunnen verlangen, wij kunnen smachten naar zo’n groot goed op
deze tocht. Maar hierover nadenken en het in woorden uitleggen op
een manier die daaraan recht doet, kunnen wij niet. Ik kan het in
ieder geval niet. U zult dus, dierbare broeders en zusters, iemand
moeten zoeken die het kan. Als u hem vinden kunt, neem dan ook
mij als leerling met u mee!
Ik weet alleen dit: wie bij machte is om, zoals de apostel Paulus
zegt, meer te doen dan wij vragen of begrijpen,17 zal ons daarheen
voeren waar gebeurt wat staat geschreven: ‘Gelukkig zijn de mensen
die wonen in uw huis: zij zullen U prijzen tot in de eeuwen der eeuwen.’18 Heel ons werk, het zal lofprijzing zijn van God. En wat zullen wij prijzen als we het niet zullen liefhebben? En als we het zullen
liefhebben, wat zullen we dan zien? De waarheid zullen wij zien. En
die waarheid zal God zijn die wij zullen prijzen. Daar zullen we vinden wat we vandaag hebben gezongen: Amen, de waarheid is Hij:
Halleluja, loof de Heer.
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Sermo 236a1
Heiligen door rover onderwezen
[1] Tijdens deze dagen van het heilig Pasen wordt, zoals u weet,
geliefde broeders en zusters, elk jaar de verrijzenis van de Heer volgens alle evangelisten voorgedragen. Zij hebben namelijk hun verhalen zo opgesteld dat sommige dingen door allen op dezelfde manier worden verteld, maar andere door deze of gene worden
overgeslagen. Toch verstoort niemand de harmonie van de waarheid door een dissonant. Allen vermelden dat de Heer is gekruisigd,2
begraven3 en op de derde dag verrezen.4 Hoe Hij echter aan de leerlingen is verschenen, daarover verschillen de evangelisten van elkaar,
omdat Hij zich op vele manieren openbaarde. Sommigen laten weg
wat anderen meedelen. Toch beschrijven zij allen de waarheid.
[2] Kijk maar: zoals u zich herinnert, is er in de afgelopen nachtwake voorgelezen dat de Heer na zijn verrijzenis aan de vrouwen
verscheen. Hij begroette hen het eerst met de woorden: ‘Wees gegroet.’ Zij gingen naar Hem toe, grepen Hem bij de voeten vast en
smeekten Hem om genade.5
Evenzo is er vandaag gelezen dat Hij verscheen aan twee van zijn
leerlingen, die onderweg waren. Zij liepen samen met Hem maar zij
herkenden Hem niet, want hun ogen werden verhinderd Hem te
herkennen.6 De herkenning werd uitgesteld tot aan het breken van
het brood. Hij kwam namelijk bij hen, werd door hen gastvrij opgenomen, zegende brood, Hij brak het en zij herkenden Hem.7 Zo
wordt Christus herkend door u die in Christus gelooft.
Lieve mensen, denk er eens aan hoe alle leerlingen waren vóór de
verrijzenis van de Heer. Zij moeten mij maar vergiffenis schenken:
zij waren nog geen gelovigen! Later zijn zij groot geworden, maar
voordien waren zij zelfs kleiner dan wij. Wij geloven namelijk dat
Christus is verrezen. Maar dat geloofden zij nog niet. Zij hebben
Hem nadien gezien8 en aangeraakt.9 Met eigen ogen en handen hebben zij betast en zo kwamen zij tot geloof. Hun harten werden door
de Heilige Schrift versterkt. Zij die hebben gedronken, hebben het
opgerispt en ons verzadigd.10
[3] Zij bespraken dus die dingen onder elkaar, bedroefd over de
dood van Christus als was Hij een mens. Maar Jezus verscheen hun
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en sloot zich als derde tochtgenoot bij hen aan.11 Toen vroeg Hij wat
zij met elkaar bespraken.12 En zij antwoordden Hem: ‘Bent U dan de
enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen
dagen is gebeurd?13 Onze leiders en hogepriesters hebben Jezus aan
de dood uitgeleverd. Hij was een groot profeet.’ 14 Leerlingen toch,
waar bleef de Heer? Was Hij alleen nog maar een profeet? Is Hij niet
de vervulling van alle profeten?
Broeders en zusters, kijk hoe de leerlingen geloofden, maar uit vertwijfeling om de dood van de Heer terugvielen op wat buitenstaanders over Christus zeiden. Herinnert u zich, lieve mensen, dat de Heer
ooit aan zijn leerlingen had gevraagd: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik
ben, de mensenzoon?’15 En zij hadden Hem geantwoord, niet met
hun eigen geloof, maar met woorden en opvattingen van anderen. Zij
zeiden: ‘Volgens sommigen bent U Johannes de Doper, volgens anderen Elia, volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten.’16 De
leerlingen vielen dus hierop terug en verloren hun geloof. Zij begonnen de opvatting van anderen aan te hangen. Zij zeiden: ‘Hij was een
profeet.’17 Dat beweerden buitenstaanders over Christus.
Maar wat zeiden de leerlingen? Toen Christus vroeg: ‘Wie ben Ik
volgens u?’ antwoordde Petrus: ‘U bent de Christus, de Zoon van de
levende God.’ En Jezus hernam: ‘Gelukkig bent u, Simon, zoon van
Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard – zoals aan
hen die zeggen dat Ik een profeet ben – maar mijn Vader die in de
hemel is. En op mijn beurt zeg Ik u: U bent Petrus.18 U hebt tegen
Mij gesproken, Ik zal tot u spreken. U hebt een belijdenis laten horen, hoor de zegen.’ De formulering die de Heer over zichzelf gebruikte, lag beneden zijn positie. Petrus zette die positie grotere luister bij. In de Heer Jezus Christus was het mindere dat Hij de
mensenzoon was; het hoogste dat Hij de Zoon was van God. Het
minste verwoordde Hij, die zich vernederde; het hoogste verwoordde hij, die door Jezus werd verhoogd. ‘Op deze steenrots,’
sprak de Heer, ‘zal Ik mijn kerk bouwen.19 Op deze belijdenis, op
dit wat u zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God,20
zeg Ik: Ik zal mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar
niet overweldigen.’21
De poorten van de hel hadden die twee leerlingen in elk geval
wel overweldigd. Zij waren weggegaan van Petrus, de steenrots. Zij
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waren vastgelopen in het zand.22 Help de leerlingen, Heer! Breek
het brood, zodat U herkend kunt worden. Als U hen niet bijeenzoekt, zijn ze verloren.23 ‘Hoe dan?’ vroeg u. Kijk maar, de leerlingen noemen U slechts een profeet.
[4] Maar dan verklaart Jezus hun de Schriften omdat zij in hun
wanhoop hadden gezegd: ‘Wij hadden zo gehoopt dat Hij het was die
Israël zou verlossen.’24 Leerlingen toch, u hoopte tevoren. Hoopt u
nu al niet meer?
Rover, kom! Vermaan de leerlingen.
Waarom laat u de hoop varen? Omdat u Hem aan het kruis zag;
omdat u Hem zag hangen; omdat u Hem als zwak beschouwde. De
rover hing aan het kruis en ook hij zag Jezus zo. Maar, lotgenoot in
de doodstraf, geloofde hij en erkende Hem. U bent echter de
Schepper van het leven vergeten.
Rover, roep vanaf het kruis! Jij, schurk, overtuig de heiligen van
hun dwaling.
Wat die heiligen zeiden? ‘Wij hadden zo gehoopt dat Hij het was
die Israël zou verlossen.’25 Maar wat zei die rover? ‘Heer, denk aan
mij, wanneer U in uw koninkrijk gekomen bent.’ 26
U hoopte dus, dat Hij het was die Israël zou verlossen.27 Leerlingen toch, als Hij het was, die Israël zou verlossen, bent u Hem ontrouw geworden. Maar Hij heeft u verbeterd en u niet laten vallen.
Hij die onderweg uw tochtgenoot werd, is zelf voor u de weg geworden.28 Maar toen was die Petrus niet bij u, die kon zeggen: ‘U
bent de Christus, de Zoon van de levende God.’29 Hij was niet bij
hen. Petrus dacht dat Christus waar dan ook bij hen was. Voordat de
Heer gestorven was, verloochende Petrus Hem, maar hij weende
toen Jezus naar hem omkeek.30 Nu de Heer echter is gekruisigd en
gestorven...
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Sermo 2381
De zichtbare bruid en de onzichtbare bruidegom
[1] De lezing uit het evangelie – het hele jaar door heilig – toont ons
de ware Christus en de ware kerk op zo’n manier, dat wij ons bij
geen van beiden vergissen door bij de heilige bruidegom de ene
bruid met een ander te verwisselen, of aan de heilige bruid niet haar
eigen man, maar een andere te geven. Laten wij luisteren naar het
evangelie als naar een huwelijksakte, zodat wij ons dus in geen van
hen vergissen.
[2] Altijd zijn er mensen geweest – en ze zijn er nog steeds – die
over Christus de Heer zo in dwaling verkeren, dat zij niet geloven
dat Hij een echt lichaam had. Laten zij luisteren naar wat wij thans
hebben gehoord. Hij is in de hemel, toch laat Hij zich hier horen.
Hij zetelt aan de rechterhand van de Vader,2 toch spreekt Hij onder
ons. Hij toont zich en openbaart zich. Is het nodig dat wij een ander
over Hem als getuige bevragen? Laten wij liever naar Hemzelf luisteren. Hij verscheen aan zijn leerlingen en stond plotseling in hun
midden.3 U hoorde het, toen het werd gelezen. Zij waren echter
ontsteld. Zij meenden namelijk een geest te zien.4
Dat betekent dat zij niet geloven dat Hij een echt lichaam heeft.
Manicheeërs zijn zij,5 priscillianisten6 of andere zulke kwalijke lieden
die niet met name hoeven worden genoemd. Zij denken namelijk
niet dat Christus niets is – dat denken zij niet. Maar zij menen dat Hij
een geest is en geen lichaam heeft gehad. Wat dunkt u, katholieke
kerk, geen echtbreekster maar trouwe bruid? Wat dunkt u anders
dan wat u van Hem hebt geleerd? U kon toch geen betere getuige
over Hem vinden dan Hemzelf. Wat dunkt u dus? U hebt geleerd
dat Christus zowel Woord is, als menselijke geest als menselijk
lichaam.
Wat leerde u over het Woord? In het begin was het Woord en
het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.7 Wat leerde u over zijn menselijke geest? Hij boog het
hoofd en gaf de geest.8 Wat leerde u over zijn lichaam? Luister nu.
Vergeef hen die denken wat eerder de leerlingen in hun dwaling
dachten. Maar de leerlingen volhardden niet in dwaling. Zij dachten
wat heden ten dage manicheeërs denken, wat vandaag de priscillia-
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nisten menen: Christus de Heer had geen echt lichaam, maar was alleen geest. Laten wij kijken of Hij hen in die dwaling laat. Kijk maar
hoe ernstig de dwaling is, die de arts zo snel mogelijk wil genezen.
Hij wil hen niet geruststellen. Zij meenden namelijk een geest te
zien.9 Maar Hij die wist dat die gedachten verkeerd waren, delgde ze
uit hun harten en zei: ‘Waarom bent u ontsteld? 10 Waarom bent u
ontsteld en komt er twijfel op in uw hart? Bekijk mijn handen en
voeten maar. Betast Mij en kijk: een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat Ik heb.’11 Houd dat vast tegen alle ongezonde
twijfels van anderen in. Houd wat u kreeg. Anders bent u verloren.
Christus is het ware Woord, de eniggeborene, de gelijke aan de
Vader. Hij is echt menselijke geest en waarlijk vlees zonder zonde.
Dat vlees is gestorven en het is verrezen. Het hing aan het hout, het
lag in het graf en het zetelt in de hemel. Christus de Heer wilde de
leerlingen ervan overtuigen dat wat zij zagen, vlees en beenderen
waren. Maar u spreekt Hem tegen. Staat Hij dus te liegen en spreekt
u de waarheid? U bouwt op, maar Hij zou ondermijnen? Waarom
wilde Christus mij hiervan anders overtuigen dan omdat Hij wist wat
voor mij nuttig is om te geloven en schadelijk om niet te geloven.
Geloof het dus zoals Hij het heeft gezegd. Hijzelf is de bruidegom.
[3] Laten wij nu ook luisteren naar wat er gezegd is over de
bruid, want sommigen, die weer partij kiezen voor de echtbreekster,
willen de ware bruid ten val brengen en haar met een onechte verwisselen. Laten wij ook horen over de bruid. Toen de leerlingen
namelijk Jezus’ voeten en handen, zijn vlees en de botten hadden
aangeraakt, vroeg Hij hun: ‘Hebt u hier iets te eten?’12 Zo wilde Hij
zich ook door voedsel te delen waarlijk mens tonen. Hij nam het, at
ervan en gaf het.13 En toen ze nog zenuwachtig waren van blijdschap,14 sprak Hij: ‘Zei ik dit niet, toen Ik nog bij u was?’15 Waarom
was Hij nu niet bij hen? Wat betekent: toen Ik nog bij u was?16 Toen
Hij nog sterfelijk was zoals de leerlingen. Wat zei Hij dus tegen hen?
‘Alles wat er in de wet, in de profeten en in de psalmen over Mij
geschreven staat, moest vervuld worden.’ Toen opende Hij hun
verstand om de Schriften te begrijpen. En Hij zei hun dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden.17 Ontken
de echtheid van zijn lichaam: zijn lijden zal niet echt zijn en zijn verrijzenis niet waarachtig.
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Kijk, hier hebt u de bruidegom: de Christus moest lijden en op de
derde dag verrijzen uit de doden.18 Onthoud wat over het hoofd is
gezegd. Luister naar wat over het lichaam is gezegd. Wat moeten wij
namelijk nu laten zien? Laten wij die naar de bruidegom hebben geluisterd, ook de bruid erkennen. In zijn naam moest ook bekering
en vergiffenis van zonden worden gepredikt.19 Waar? Van waaruit?
Tot waar? Onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem.20 Kijk,
daar hebt u de bruid.
Laat niemand u fabels verkopen. Laat u geen ketterse waanzin
toeblaffen vanuit een uithoek. De kerk is verspreid over alle landen
van de wereld. De kerk is onder alle volkeren. Laat niemand u bedriegen. Zíj is waarachtig. Zíj is de catholica.21 Christus zien wij niet,
maar haar zien wij. Laten wij betreffende Hem geloven. De apostelen daarentegen zagen Hem, maar geloofden betreffende haar. Zij
zagen het ene en geloofden het andere. Maar wij zien het andere.
Laten wij het ene geloven. Zij zagen de Christus en geloofden in de
kerk, die zij niet zagen. Maar wij zien de kerk. Laten wij geloven in
de Christus die wij niet zien. En laten wij door vast te houden aan
wat wij zien, komen tot Hem die wij nog niet zien. Nu wij dus de
bruidegom en de bruid kennen, moeten wij hen erkennen in hun
huwelijksakten en zo ruzie op zo’n heilig bruiloftsfeest voorkomen.
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Sermo 2481
Een kwestie van goed rekenen
[1] Ook vandaag is er een lezing voorgedragen over de gebeurtenissen na de verrijzenis van de Heer volgens de evangelist Johannes.
Wij hebben, lieve mensen, samen gehoord dat de Heer Jezus Christus zich bij het meer van Tiberias aan zijn leerlingen toonde. 2 Maar
hen die Hij al tot mensenvissers had gemaakt, trof Hij nog altijd aan
als vissers van vissen. Gedurende de gehele nacht hadden zij niets
gevangen.3 Maar nadat zij de Heer hadden gezien, wierpen zij op
zijn bevel de netten uit en vingen zij zoveel als u hoorde. Nooit zou
de Heer dit hebben opgedragen als Hij niet iets kenbaar had willen
maken wat wij tot ons voordeel moeten weten. Kon het voor Jezus
Christus veel uitmaken of er wel of geen vissen gevangen werden?
Maar die visvangst was voor ons wel van betekenis.
Laten we samen weer eens het feit overdenken dat er in opdracht
van de Heer Jezus Christus door de leerlingen twee van deze visvangsten zijn verricht. De eerste vóór de verrijzenis, de tweede erna.
Door deze twee visvangsten wordt namelijk de gehele kerk voorgesteld: hoe zij nu is en hoe zij zal zijn bij de verrijzenis van de doden.
Nu bezit zij immers talloze christenen, zowel goede als slechte. Maar
na de verrijzenis zal zij alleen goede bezitten in een vastgesteld aantal.
[2] Denk eens terug aan de eerste visvangst: daar kunnen wij zien
hoe de kerk in deze tijd is. De Heer Jezus vond zijn leerlingen ook
bezig met vissen toen Hij hen voor de eerste keer riep Hem te volgen.4 Zij hadden de hele nacht niets gevangen. Maar toen zij Hem
hadden gezien, hoorden zij van Hem: ‘Werp de netten uit.’5 En zij
zeiden: ‘Heer, de hele nacht hebben wij niets gevangen, maar zie: op
uw woord werpen wij het net uit.’6 Zij wierpen het uit in opdracht
van de Almachtige.
Wat kon er anders gebeuren dan wat Hij had gewild? Toch heeft
Hij ons in dezelfde gebeurtenis, zoals ik al zei, iets kenbaar willen
maken wat wij tot ons voordeel moeten weten. Uitgeworpen zijn
de netten. De Heer had toen nog niet geleden en was nog niet verrezen. Uitgeworpen zijn de netten. Zij vingen zoveel vis dat twee
boten werden gevuld en de netten zelf door dezelfde hoeveelheid
vis scheurden.7 Toen sprak Hij tot hen: ‘Kom, Ik zal u vissers van
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mensen maken.’8 Zij ontvingen van Hem de netten van het Woord
van God, ze wierpen die de wereld in als in een diepe zee en vingen
zo’n grote massa christenen als wij tot onze verwondering zien.
Die twee boten nu duiden op twee volkeren: op de joden en de
heidenen, op het volk van de synagoge en op dat van de kerk, op de
besnedenen en op de onbesnedenen. Van die twee boten die als
twee muren uit verschillende richtingen samenkomen, is Christus
namelijk de hoeksteen.9 Maar wat vernemen wij? De boten werden
bijna tot zinken gebracht door de massa. Zo gebeurt het nu. Vele
christenen die slecht leven, brengen de kerk tot zinken. Het is nog
niet genoeg dat zij tot zinken brengen: zij verscheuren ook de netten. Er zouden namelijk geen schisma’s, geen scheuringen hebben
plaatsgevonden, als de netten niet waren gescheurd.
[3] Laten wij dus weggaan van die visvangst die wij verduren, en
aankomen bij de visvangst die wij vurig wensen en waarnaar wij oprecht verlangen. Kijk, de Heer is gestorven, maar Hij verrees. Hij
verscheen bij het meer aan zijn leerlingen en Hij gaf hun opdracht
de netten uit te werpen,10 niet zomaar lukraak. Let maar eens op.
Bij de eerste visvangst had Hij hun namelijk niet gezegd: ‘Werp
het net uit rechts van de boot, of links van de boot.’ Want als Hij
‘aan de linkerkant’ had gezegd, zouden alleen de slechte gelovigen
worden bedoeld. Als Hij ‘aan de rechterkant’ had gezegd, alleen de
goede. Hij sprak daarom niet over links of rechts omdat goeden en
slechten door elkaar moesten worden gevangen.
Verneem nu hoe de kerk na de verrijzenis zal zijn. Zie het verschil, verheug u, hoop en begrijp. De Heer zegt: ‘Werp het net uit
rechts van de boot.’11 Nu worden de mensen aan de rechterkant gevangen. Geen enkele slechte hoeven zij meer te vrezen. U weet toch
dat Hij beloofde om de schapen van de bokken te gaan scheiden. De
schapen zou Hij aan zijn rechterhand zetten, de bokken links. Tegen
die aan de linkerhand zou Hij zeggen: ‘Ga weg naar het eeuwig
vuur.’12 Tegen die aan de rechterhand zou Hij zeggen: ‘Ontvang het
rijk.’13 Kijk, daarom staat er: ‘Werp het net uit rechts van de boot.’ 14
Zij wierpen het uit en hadden beet. Het aantal is vastgesteld. Niemand is daar overtollig.15 Nu komen er zoveel overtolligen naar het
altaar. Zij lijken te horen bij het volk van God, maar worden niet
opgetekend in het Boek des Levens.16 Daar is het aantal vastgesteld.
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Streef ernaar ook tot die vissen te behoren, niet alleen door te luisteren en te loven, maar door te begrijpen en goed te leven. De netten
worden dus uitgeworpen en er worden grote vissen gevangen. Wie
zal daar immers klein zijn als allen gelijk zijn aan de engelen van
God?17 Grote vissen worden er dus gevangen, honderddrieënvijftig
stuks.
Iemand zal mij vragen: ‘Zullen er ook maar zoveel heiligen zijn?’
Zelfs het vermoeden dat er in het koninkrijk zo’n klein aantal heiligen aanwezig zal zijn, mag niet eens bij ons opkomen, ook niet als
het alleen over deze kerkgemeenschap van ons gaat. Het aantal is
vastgesteld. Maar uit het volk Israël zullen er al miljoenen zijn. De
heilige Johannes zegt in de Apokalyps dat er alleen al uit het volk Israël twaalfmaal twaalfduizend zullen zijn18 die zich niet met vrouwen hebben bevlekt. Maagden zijn zij gebleven. 19 Maar wat de overige volkeren betreft zegt hij dat er uit hen zovele duizenden mensen
in witte kleren zullen komen, dat niemand ze kan tellen.20
[4] Dat aantal van honderddrieënvijftig is ergens een teken van.
En bij deze jaarlijkse toespraak, moet ik bij u in herinnering roepen
wat u elk jaar weer hoort. Honderddrieënvijftig vissen: het is het
getal dat miljoenen heiligen en gelovigen beduidt. Waarom de Heer
nu juist met dat getal zoveel duizenden wilde aanduiden die er in het
rijk der hemelen zullen zijn? Luister waarom.
U weet dat de wet door Mozes aan het volk van God gegeven is,
en dat in die wet als voornaamste de dekaloog wordt vermeld, de
tien geboden van de wet. En daarvan handelt het eerste gebod over
de aanbidding van de ene God.21 Het tweede gebod: ‘U zult de
naam van de Heer uw God niet misbruiken.’ 22 Het derde gebod
handelt over het onderhouden van de sabbat. 23 De christenen onderhouden die in een geestelijke zin, de joden schenden die door hun
letterknechterij. Die drie geboden hebben op God betrekking, de
overige zeven op de mensen. Dat onderscheid is er vanwege de twee
fundamentele geboden: U zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. 24 En u zult uw
naaste beminnen als uzelf.25 Aan die twee geboden hangt heel de wet
en de profeten.26 Omdat er dus twee van die beginselgeboden zijn,
hebben er in de dekaloog drie betrekking op de liefde tot God en
zeven op de liefde tot de naaste. Welke de zeven zijn die betrekking
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hebben op de mens? Eer uw vader en moeder.27 U zult geen echtbreuk plegen.28 U zult niet doden.29 U zult niet stelen.30 U zult niet
leugenachtig getuigen.31 U zult uw zinnen niet zetten op de vrouw
van uw naaste.32 U zult uw zinnen niet zetten op enige zaak van uw
naaste.33
Niemand kan die tien geboden op eigen kracht vervullen zonder
hulp van Gods genade. Als dus niemand de wet op eigen kracht kan
vervullen zonder dat God helpt met zijn Geest, dan herinnert u zich
al dat de Heilige Geest in een zevental onder onze aandacht wordt
gebracht. Zoals de heilige profeet Jesaja zegt, moet de mens worden
vervuld van de Geest van God: de geest van wijsheid en inzicht, van
beleid en sterkte, van wetenschap en eerbied en de geest van ontzag
voor God.34 Die zeven werkingen duiden door het zevental de Heilige Geest aan, die alsof Hij op ons neerdaalt, bij de wijsheid begint
en eindigt bij het ontzag.
Maar wij beginnen bij onze vlucht omhoog bij het ontzag en
worden voltooid in wijsheid. Het begin van de wijsheid is namelijk
het ontzag voor de Heer.35 Als de Geest dus nodig is om de wet te
vervullen, dient zeven bij tien te worden opgeteld. Dat maakt samen
zeventien. Als u 1 tot en met 17 bij elkaar optelt, is de uitkomst 153.
Het is niet nodig nu alle getallen op te tellen. Reken het zelf maar als
volgt uit: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Zoals de getallen 1, 2, 3, en 4 samen
opgeteld 10 oplevert, zo moet u de overige getallen tot en met 17
optellen. Dan vindt u het heilig aantal gelovigen en heiligen die in
de hemel zullen verblijven bij de Heer.
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Sermo 2491
Is tien plus zeven tien?
[1] Wij hebben het evangelie gehoord: hoe de Heer Jezus na de
verrijzenis bij het meer van Tiberias verscheen aan de leerlingen die
met vissen bezig waren. Toen Hij hen voor de eerste keer riep, had
Hij hun gezegd: ‘Kom, volg Mij. Ik zal u vissers van mensen maken.’2 En op het moment dat zij werden geroepen, wierpen zij op
zijn woord de netten uit en vingen een grote massa vis.3 Het aantal
vissen wordt echter niet vermeld.
Verder had Hij bij die eerste visvangst niet tegen hen gezegd:
‘Werp het net uit rechts van de boot.’4 Hij had alleen gezegd: ‘Werp
maar uit.’5 Hij zei niet: rechts van de boot; Hij zei evenmin: links
van de boot. Toch was er zo’n groot aantal vissen gevangen dat ze
niet te tellen waren. De boten raakten zwaar beladen. En hoe zwaar
waren zij beladen? Zo staat het in het evangelie: ‘Tot zinkens toe.’ 6
Toen zei Hij tegen hen wat ik vermeldde: ‘Kom, volg Mij. Ik zal u
vissers van mensen maken.’7
Wij hebben met die netten te maken. Wij zijn namelijk met die
netten gevangen, maar we blijven er niet in gevangen. Een mens
hoeft niet bang te zijn gevangen te worden. Als hij kan worden gevangen, kan hij niet bedrogen uitkomen.
Maar wat betekent die laatste visvangst, waarover vandaag uit het
evangelie gelezen is? De Heer verscheen de vissers terwijl Hij op het
strand stond en vroeg hun of zij iets te eten hadden. 8 Zij zeiden van
niet. De hele nacht hadden zij namelijk niets gevangen. 9 Hij zei hun:
‘Werp het net uit aan de rechterkant van de boot.’10 Dat had Hij indertijd niet gezegd. Zij deden het en waren niet meer bij machte het
net op te halen vanwege de massa vis.11 Het bleken er 153 te zijn.12
En aangezien bij die eerste visvangst verteld was dat de netten
scheurden vanwege de massa vis, moest de evangelist bij deze visvangst wel zorgvuldig aantekenen: ‘Hoewel het er zoveel waren,
scheurde het net niet.’13
[2] Merken wij de verschillen tussen de twee visvangsten op: de
eerste vóór de verrijzenis en de tweede erná. Bij die eerste visvangst
werden de netten naar alle kanten uitgeworpen. Er is geen sprake
van ‘aan de rechterkant van de boot’, want anders zou er alleen aan
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de goeden mogen worden gedacht. Er is evenmin sprake van ‘aan de
linkerkant van de boot’, want zo zou er alleen aan de slechten mogen worden gedacht. Goeden en slechten dus door elkaar. En de
netten scheurden vanwege de massa.14 De gescheurde netten duiden
op de schisma’s. Wij zien dat het zo is en zo gebeurt.
Twee boten worden er gevuld, want er zijn twee volkeren: besnedenen en onbesnedenen. Zij raken zo vol dat zij in nood verkeren en bijna ten onder gaan. De betekenis hiervan stemt tot droefenis. De massa brengt de kerk in beroering. Hoe groot is niet het
aantal mensen dat slecht leeft, dat het schip in gevaar brengt en bijna
doet zinken?15 Maar vanwege de goede vissen zijn de boten niet gezonken.
Laten wij nu die laatste visvangst, die na de verrijzenis bespreken.
Slechten zijn er niet te vinden. Daar kunt u gerust op zijn, tenminste
als u zelf goed bent. Wees goed tussen de slechten. Dan zult u ooit
goed zijn zonder slechten.
Bij die eerste visvangst is er aanleiding u geschokt te voelen: u
bevindt zich tussen slechten. U die met een gelovig hart naar mij
luistert; bij wie niets verloren gaat van wat ik zeg; bij wie geen
woord het ene oor in en het andere uitgaat maar afdaalt tot het hart;
die een kwaad leven meer vreest dan een kwade dood omdat, als u
goed hebt geleefd, u geen kwade dood kan treffen. U dus, die niet
alleen naar mij luistert om te geloven maar ook om goed te leven:
leef goed, leef ook goed tussen slechten. Scheur de netten niet.
Mensen die met hun eigen goedheid erg ingenomen waren en eigenlijk geen slechten wilden verdragen, scheurden de netten en gingen in zee verloren. Leef goed tussen slechte mensen. Laat slechte
christenen u niet verleiden slecht te leven. Laat uw hart niet zeggen:
‘Alleen ik ben goed.’ Als u goed bent geworden, vertrouw er dan op
dat - gezien u goed kon worden - ook anderen goed zijn. Pleeg geen
echtbreuk.16 Bedrijf geen ontucht en bedrieg niet. Steel niet.17 Leg
geen valse getuigenis af,18 pleeg geen meineed. Bedrink u niet en
weiger niet iets uit te lenen. Geef terug wat u van iemand op straat
vindt. Zo moet u doen, ook op ander gebied, heel rustig tussen
slechte vissen. U zwemt in hetzelfde net. Maar u zult het strand bereiken en na de verrijzenis aan de rechterkant blijken te zijn. Daar is
geen slechte te vinden. En denk eens na: wat baat het u dat u de wet
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kent, de geboden van God hebt leren kennen en weet hebt van goed
en kwaad, als u niet naar die kennis handelt? Wordt dat weten niet
door een kwaad geweten afgestraft? Leer uw les zo dat u die ook in
praktijk brengt.
[3] De geboden van God staan vanwege het grote geheim van de
volmaaktheid in de dekaloog. De tien voorschriften van de wet zijn
op stenen tafelen geschreven19 met de vinger van God: de Heilige
Geest. Op de ene tafel staan de voorschriften die op God betrekking
hebben, op de andere tafel de voorschriften die betrekking hebben
op de mens. Waarom? Aan de liefde tot God en tot de naaste hangt
heel de wet en de profeten.20
Maar wat is de betekenis van die tien? De wet is gegeven, maar als
er een wet gegeven was die het leven schenken kon, dan zou de gerechtigheid geheel en al voortvloeien uit die wet. 21 U kent de wet,
maar onderhoudt haar niet. Vandaar dat er geschreven staat: ‘De letter doodt.’22 Maar om u in praktijk te laten brengen wat u weet, staat
er vervolgens: ‘De Geest evenwel maakt levend.’23 Tel zeven bij tien
op. Zoals de wet namelijk met tien wetspreuken wordt aangeduid,
zo toont de Heilige Geest zich in zeven gedaanten. De Heilige Geest
wordt over gedoopten aangeroepen opdat God hun naar het woord
van de profeet Jesaja de geest van wijsheid en inzicht geeft. Dat zijn
er twee. De geest van beleid en sterkte. Dat zijn er vier. De geest van
kennis en eerbied. Dat zijn er zes. En de geest van ontzag voor de
Heer. Dat zijn er zeven.24
Als die zeven bij de tien worden opgeteld, is de uitkomst tien.
Wat zeg ik daar? Het lijkt absurd. Tien plus zeven is tien. Het lijkt
alsof ik niet meer kan tellen. Ik had toch moeten zeggen: 10 + 7 =
17. Iedereen weet dat. Toen ik zei 10 + 7 = 10, stonden die kinderen mij toen niet uit te lachen? Maar toch zeg ik het, ik herhaal het,
ik schaam mij niet. Wanneer u het begrepen hebt, zult u de rekenaar
niet terechtwijzen, maar de redenaar waarderen. Tien slaat op die
geboden van de wet. Maar ik somde ook de zeven medewerkingen
van de Heilige Geest op. Als die zeven erbij gekomen zijn, dan komen we tot tien. Als de Heilige Geest erbij gekomen is, komt de wet
tot vervulling. Als echter die zeven er niet bijkomen, komen we niet
tot tien, wel naar de letter maar de letter doodt.25 Kennis maakt iemand tot een wetsovertreder. Laat de Geest erbij komen en de wet
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komt tot vervulling met Gods hulp, niet met uw eigen krachten.
Welnu, laten we er niet al te veel prijs op stellen bij die tien te
horen. Als er gerechtigheid bestaat op grond van de wet, is Christus
voor niets gestorven.26 Waar moeten wij het dan zoeken? Bij die zeven? Dat zou erop neer komen dat we tot handelen in staan zijn,
maar niet weten wat we moeten doen. Laten wij dus van zeventien
afhankelijk zijn. De wet draagt op, de Geest draagt bij. De wet is er
om te weten wat u moet doen; de Geest is er om het te doen.
Laten wij het dus bij die zeventien zoeken en met die zeventien
aan het rekenen slaan. Dan zullen wij onszelf bij die 153 aantreffen.
U weet het al. Ik heb het al dikwijls gezegd, ik heb het al dikwijls
voorgedaan. De getallen 1 tot en met 4 bij elkaar opgeteld leveren 10
op. Maar alleen als u alle getallen meetelt. Na 1 volgt 2: samen opgeteld is dat 3. Na 2 volgt 3. Dat maakt samen al 6. Na 3 volgt 4. Dat
maakt samen al 10. Waarom maak ik het me moeilijk? Ik vertel wat
u weet. Tel de overige getallen erbij op en u zult er komen. Als u bij
het getal 17 bent aangekomen, zult u in een stijgende reeks bij 153 uitkomen. Waarop duidt die stijgende reeks? Door vorderingen te maken zult u als het ware langs een trap omhoog de rechterkant bereiken.
Luister naar mij en reken het maar na voor uw eigen voordeel.
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Sermo 252a1
17 is de wortel van 153
[1] Volgens de evangelist Johannes staan er vele dingen opgetekend
over de manier waarop de Heer Jezus na de verrijzenis aan zijn leerlingen is verschenen. Hij verscheen hun ook toen zij aan het vissen
waren.2 Die visvangst van de leerlingen begon bij het meer van Tiberias waar de Heer zich aan hen wilde openbaren. Die visvangst
bevat een groot geheim. Dat is u al bekend, maar ik moet het nu
toch kort memoreren.
[2] Herinner u de andere visvangst, toen de Heer aan het begin
van zijn verkondiging en lang vóór zijn lijden vissers van vissen riep
en hen tot vissers van mensen maakte.3 Zoals u zich moet kunnen
herinneren, kwam Hij toen naar de leerlingen toe, op dat moment
nog geen leerlingen. Zij lieten toen hun netten in de steek en volgden Hem.4 Hij vernam dat ze de gehele nacht niets hadden gevangen
en droeg hun op: ‘Werp uw netten in het meer.’ 5 En zij gooiden
hun netten uit en vingen zoveel vis dat de twee boten werden gevuld,
te zwaar werden belast en bijna zonken.6 Bovendien scheurden de
netten vanwege de massa vis.7 Toen sprak Hij tot hen: ‘Kom, volg Mij
en Ik zal u vissers van mensen maken.’8 En dat deed Hij. De apostelen
wierpen de netten van het woord uit over heel het meer van de wereld en vingen vele vissen. Als u het aantal vissen wilt nagaan, een ontelbaar aantal, neem dan de grote aantallen christenen eens in ogenschouw. Deze zijn met heilige netten gevangen, gevangen voor het
leven in plaats van voor de dood. Maar toch zijn door die vele gevangenen ook vele scheuringen ontstaan: de netten zijn gescheurd.
Er waren ook twee schepen, dat wil zeggen: de twee boten die
toen zijn gevuld. Zij verwijzen naar degenen die afkomstig zijn van
de besnedenen en van de onbesnedenen: de kerk is samengesteld uit
joden en heidenen. Daarom wordt Christus de hoeksteen genoemd:9 muren van verschillende kanten kussen elkaar als het ware
in een hoek.10 Die schepen zijn dus gevuld en bijna tot zinkens toe
beladen.11 Dat duidt op de christenen die slecht leven en de kerk met
hun slechte gewoonten tot last zijn. Toch zijn de boten niet gezonken. De kerk verdraagt namelijk de mensen die slecht leven: zij kan
worden neergedrukt, maar zij kan niet tot zinken worden gebracht.
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Nu echter, na de verrijzenis, schetst Christus de kerk zoals die zal
zijn na onze verrijzenis. Dan zal zij alleen goede mensen kennen,
door geen kwaad wordt ze vertroebeld: een gelukkige kerk.
[3] Wat zei Hij dus toen tegen de leerlingen, na de verrijzenis?
‘Werp de netten uit aan de rechterkant.’12 Bij de eerste visvangst had
Hij niet gesproken over de rechterkant: Hij wilde niet alleen goede
mensen aanduiden. Evenmin had Hij gesproken over de linkerkant:
Hij had niet alleen de slechte op het oog. Maar de netten zijn naar
alle kanten uitgeworpen want zij zouden goede en slechte mensen
bevatten.
In verband hiermee vertelde Christus de Heer zelf de volgende
gelijkenis: ‘Het rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet dat in zee
geworpen, vissen van allerlei soort bijeenbracht. Toen het vol was,
trok men het op het strand. Men zette zich neer, zocht de goede vissen uit en deed die in manden, de slechte echter werden weggeworpen.’13 Hij legde de gelijkenis voor en legde die uit: ‘Zo zal het ook
gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken, zij
zullen de slechten tussen de rechtvaardigen uitzoeken en in de vuuroven werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars.’14 De goede
vissen kunnen dus tussen de slechte zwemmen, de slechte tussen de
goede. Zij kunnen tussen de mazen zwemmen en toch hoeven ze de
mazen niet te scheuren. Die de mazen scheuren: dat zijn de slechten.
Maar die binnen de mazen blijven: het zijn goeden en slechten, maar
slechts voorlopig.
[4] Wat zegt Hij echter bij de tweede visvangst? ‘Werp het net
uit aan de rechterkant.’15 Wat betekent ‘aan de rechterkant’? Aan de
rechterkant zult u vangen die ter rechterzijde zullen staan. Tegen
hen ter rechterzijde zal Hij immers zeggen: ‘Kom, gezegenden van
mijn Vader, ontvang het rijk.’16 Naar hen verwees Hij, toen Hij opdroeg de netten aan de rechterkant uit te werpen. De netten zijn uitgeworpen. Ze vingen vele grote vissen en de evangelist heeft het
aantal niet verzwegen. Bij die eerste visvangst, waarmee Hij op goede en slechte mensen doelde, staat geen aantal vermeld. Toen waren
er namelijk boven het vastgestelde getal.
Wie zijn die boventalligen? Zij die niet behoren tot het getal van
de heiligen. Uit die menigte komen zij die de netten in stukken
scheuren, die schisma’s veroorzaken. Uit die menigte komen zij die
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alleen met woorden, niet metterdaad afstand nemen van de wereld,
die het sacrament van de nieuwe mens ontvangen maar volharden in
de oude mens. Zulke mensen waren toen dus toekomstig. Daarom is
niet gezegd ‘aan de rechterkant’. Daarom staat er ook geen aantal
vermeld. Boventallig zijn zij over wie de psalmist zegt: ‘Ik heb verkondigd en gezegd: zij hebben zich boventallig vermenigvuldigd.’17
Daar was een heilig aantal, maar velen waren er ook boven dat aantal. Hier is echter niemand boventallig.
[5] Hoeveel vissen waren er? Honderddrieënvijftig!18 Is dat nu
het gehele aantal heiligen? Het kan toch niet zo zijn dat alleen al de
kerk waarin ik nu spreek slechts zo weinig uitverkorenen bevat. Wat
is dan wel de betekenis? Wanneer we het niet weten, moeten we het
onderzoeken. Maar wanneer we het weten, moeten we het ons herinneren. Het inprenten zorgt ervoor dat we iets te weten komen,
het bespreken dat we het ons herinneren. Dan kan de vergeetachtigheid niets ontvreemden.
‘Honderddrieënvijftig,’ zegt de evangelist. Dit brengt hem ertoe
vervolgens te zeggen: ‘Ondanks die enorme hoeveelheid scheurde
het net niet.’19 Het is alsof hij zich de gescheurde netten bij de eerste
visvangst herinnerde. Wat zegt hij nu? ‘Ondanks die enorme hoeveelheid,’ zegt hij, ‘scheurde het net niet.’20 Wie vreest daar nog
scheuringen, waar de schoot van de eenheid, de vruchtbaarheid van
moeder kerk niet uiteengescheurd kan worden? Er is geen vriend
die van haar losraakt, geen vijand die aan haar vastraakt: allen die
haar toebehoren zullen uitverkoren, zullen volmaakt zijn. Het zullen
er miljoenen zijn, en meer dan miljoenen. 21 Toch zullen zij op dat
getal van 153 worden geschat.
[6] Dat getal ontstaat uit 17. Wie wil tellen van 1 tot en met 17
en die getallen bij elkaar optelt, zal het ontdekken. 1 + 2 = 3; 3 + 3
= 6; 6 + 4 = 10; en zo verder tellend tot en met 17, komt men uit
op 153. Blijft over dat mij om uitleg wordt gevraagd wat het getal
17 betekent. Als wij de betekenis van het kleine getal 17 achterhalen, zal het geheim van het grote getal 153 zich openbaren. Hier,
in het getal 17, bevindt zich de wortel; daar, in de 153, bevindt
zich de boom.
Wat betekent het getal 17? De tien verwijzen naar de wet. De
tien geboden van de wet zijn immers met de vinger van God op
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twee stenen tafelen gebeiteld.22 Zo staat het in de wet. Zo getuigt de
Heilige Schrift. Met het tiental is de wet aangeduid. Maar wie kan
de wet zonder hulp vervullen? Niemand toch zeker! ‘Was er een
wet gegeven,’ zegt de apostel Paulus, ‘die het leven kon schenken,
dan zou de gerechtigheid inderdaad voortvloeien uit de wet. Maar
de Schrift heeft alles opgesloten in de macht van de zonde, zodat de
belofte gegeven wordt aan hen die geloven, en wel op grond van het
geloof in Jezus Christus.’23
Gegeven is de wet. Om het niet te lang te maken: tussen de geboden staat er in de wet: ‘U zult niets van uw naaste begeren.’24 U mag
niet begeren. Loop niet langs het landgoed van een ander, al zuchtend dat het zo mooi is. U mag niets van uw naaste begeren. Van de
Heer is de aarde en al wat zij draagt.25 Wat hebt u niet als eigendom
verworven, als u aan God hebt vastgehouden? Begeer dus niets van
uw naaste. Aan de wet is gehoor gegeven: uit vrees voor straf onthielden sommige mensen zich van een slechte daad, maar zij onthielden zich niet van het genot van een boos verlangen. Heer, U
moet dus hulp bieden. Wie de wet heeft gegeven, zal immers zegen
schenken.26 Zoals hier is gezegd: ‘Wie de wet heeft gegeven, zal zegen schenken,’ dat wil zeggen: de hulp van de Heilige Geest om de
wet te vervullen. Zo staat over de wijsheid van God geschreven: ‘Zij
draagt de wet en de barmhartigheid op de tong.’27
Als de wijsheid van God alleen de wet op de tong zou dragen, wie
zou het dan uithouden? Werken van de wet zouden worden verlangd en allen zouden schuldig worden bevonden. De barmhartigheid kwam erbij. Zij helpt u de wet ten uitvoer te brengen en vergeeft waar u de wet niet ten uitvoer brengt. Deze barmhartigheid is
afkomstig van de Heilige Geest en de Heilige Geest wordt in de
Schriften bij voorkeur met het getal zeven aangeduid.
Ik roep u één passage in herinnering. Jesaja zegt: ‘Heilige Geest
zal rusten op hem.’ En hij somt op: ‘De geest van wijsheid en inzicht, de geest van beleid en sterkte, de geest van kennis en eerbied
en de geest van ontzag voor de Heer.28 Die Geest komt erbij. En het
worden er zeven en tien. Wanneer zeven bij tien is gekomen, maken zij heiligen. Zij stellen hun vertrouwen niet in de wet maar zij
rekenen vast op Gods hulp. Zo kan men tot zijn Heer zeggen: ‘U die
immer mijn hulp bent geweest, wil mij niet verwerpen en verlaten,
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o God, mijn bevrijding. Al begaven mij vader en moeder, de Heer
nam mij aan als de zijne.’29 En die dopelingen daar hebben met u leren zeggen: ‘Onze Vader, die in de hemelen zijt.’30 De barmhartigheid is dus bij de wet gekomen. Wij hoeven niet bang te zijn. Wij
behoren bij die zeventien. Als wij namelijk tot de zeventien behoren, zullen wij ook de 153 bereiken. En als wij de 153 bereiken, zullen wij aan de rechterkant zijn. En als wij ter rechterzijde zijn, zullen
wij het rijk ontvangen.
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Sermo 255a1
De lofzang is spijs voor de ziel
Zoveel wij maar kunnen, zouden wij onze Schepper moeten prijzen.
Wanneer wij immers, geliefde broeders en zusters, de Heer loven en
zolang wij naar zijn liefde reiken, voegen wij iets toe aan onszelf. Wij
zongen namelijk: Halleluja. Het halleluja is een nieuw gezang. De
nieuwe mens zingt een nieuw gezang. Wij hebben het gezongen. U,
kinderen die nog maar kort geleden door Hemzelf bent vernieuwd,
hebt het ook gezongen. Wij zongen samen met u omdat wij voor dezelfde prijs zijn vrijgekocht. Laat ik u aansporen tot wat de broederlijke liefde verlangt. Niet alleen u, maar ook hen die luisteren, waarschuw ik als broeders en zusters of als zonen en dochters. Als broeders
en zusters, want één moederkerk heeft ons voortgebracht; als zonen
en dochters, want door het evangelie heb ik u voortgebracht.
Leef op goede wijze, zeer geliefde zonen en dochters, zodat u
goede betrekkingen kunt hebben door het grote sacrament dat u gekregen hebt.2 Verbeter uw fouten, wen u een goede levensstijl aan
en maak u deugden eigen. Laat vroomheid, heiligheid, zuiverheid,
nederigheid en nuchterheid bij u zijn. Wanneer u God zulke vruchten aanbiedt, zal Hij zich in u verblijden en u zich in Hem. Dan
kunnen ook wij ons verheugen over de groei van uw hoop, omdat
wij bij u de vruchten zien als een beloning voor onze hoop.
Bemin de Heer want Hij bemint u. Bezoek regelmatig deze moeder die u heeft voortgebracht. Zie wat deze moeder voor u tot stand
heeft gebracht: een schepsel verbindt zij met de Schepper, slaven
maakt ze tot kinderen van God en lijfeigenen van de duivel tot broeders en zusters van Christus. Uw dankbaarheid voor haar grote weldaden laat u blijken door toegeeflijk aan haar te zijn en hier in de
kerk te komen. Want niemand die moeder kerk heeft veracht, kan
Vader God gunstig stemmen. Deze heilige en geestelijke moeder
bereidt voor u elke dag geestelijke spijzen waarmee zij niet uw
lichaam maar uw ziel verkwikt. Hemels brood wordt u rijkelijk uitgedeeld. De beker van het heil geeft zij u te drinken. Zij wil niet dat
iemand van haar kinderen honger lijdt.
Span u in, lieve mensen, zo’n grote moeder niet in de steek te laten. Dan vindt u verzadiging in de overvloed van haar huis en laat zij
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u drinken aan de stroom van haar heerlijkheden.3 Dan brengt zij aan
God de Vader kinderen die Hem waardig zijn. En Hij zal hen die
met toewijding gevoed zijn, in veiligheid en in vrijheid naar het
eeuwig leven leiden.
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Sermo 2571
Waar heeft u die wijsheid vandaan?
[1] Het Hebreeuwse halleluja betekent in onze taal Godlof! Laten
wij dus de Heer onze God prijzen, niet alleen met de stem maar ook
met het hart. Wie met het hart prijst, prijst met innerlijke stem.
Spreken tot mensen gebeurt met geluid. Het spreken tot God gebeurt met verlangen.
[2] Zoals u hebt gelezen of gehoord, heeft de psalmdichter in
verbijstering gezegd:2 ‘Alle mensen zijn leugenachtig.’3 Daarom was
er iemand die alleen geloofde, als hij het lichaam van de Heer had
aangeraakt.4 Wat zijn medeleerlingen als de waarheid vertelden,
scheen hem een leugen.5 Het was hem niet genoeg de waarheid te
horen, hij wilde die ook aanraken. En de Heer gaf hem daartoe de
kans bij de ontmoeting die in de volgende gedeelten van het evangelie zullen worden voorgedragen.6
Wie hoort: ‘Alle mensen zijn leugenachtig,’7 moet zich niet aan
de leugen vastklampen en weigeren daaruit op te staan. Dat gaat dan
ongeveer zo: hij bedenkt een redenering, overigens op loze gronden
omdat de mens nu eenmaal leugenachtig is. En hij zegt dan bij zichzelf: ‘Zal ik ooit ophouden een mens te zijn? Welnu, zolang ik een
mens en dus leugenachtig ben, kan ík beter leugenachtig zijn dan de
Schríft waarin geschreven staat: “Alle mensen zijn leugenachtig.”8 Als
ik namelijk eerlijk ben, zal de Schrift liegen. Maar omdat de Schrift
niet kan liegen, zal ik een leugenaar zijn.’ Met zulk geklets meent hij
rust en beschutting te vinden, als in de haven van het bedrog, bij wijze
van spreken, waarin hij toch ook schipbreuk kan lijden.
In zo’n haven verlangde u een goede beschutting te vinden. Luister op welke klip u dan kunt lopen: ‘U zult allen die leugentaal spreken, te gronde richten.’9 Van God is dat Schriftwoord waarin wordt
gezegd: ‘U zult allen die leugentaal spreken, te gronde richten.’10
Gaat God dus iedereen te gronde richten, omdat alle mensen leugenachtig zijn?11 Maar wat is ons gezegd? Waaraan worden wij herinnerd? Dat wij uit onszelf leugenachtig zijn. Als wij echter betrouwbaar willen zijn, moeten wij onze toevlucht zoeken bij de
Heer. Door zijn kracht zijn wij betrouwbaar; door onze zwakheid
leugenachtig.
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[3] Hoor hierover een kort en belangrijk voorbeeld. Kort, omdat
het snel wordt verteld. Belangrijk, omdat het vol wijsheid wordt
aangeboden. Alleen Petrus maakt duidelijk wat ik wil zeggen. Toen
hij zei tot Christus de Heer: ‘U bent de Christus, de Zoon van de
levende God,’12 wat antwoordde Christus hem toen? ‘Zalig bent u
Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is.13 U hebt waarheid
gesproken, maar niet uw eigen waarheid.’ Waaraan ontleende hij
haar wel? ‘Mijn Vader die in de hemel is, heeft het u geopenbaard.’14
Hij is dus zalig door wat van God is. U bent alleen beklagenswaardig
door wat van u is.
Nadat Christus de Heer hem had gezegd: ‘Zalig bent u, want niet
vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de
hemel is,’15 begon Hij zijn lijden en dood aan te kondigen.16 Daarop
Petrus meteen: ‘Dat verhoede God, Heer.’17 Alle mensen zijn leugenachtig.18 Kijk, kort tevoren was Petrus betrouwbaar. En kijk
eens: nu is Petrus leugenachtig. Waardoor Petrus betrouwbaar is?
‘Niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard,’ zegt Jezus, ‘maar
mijn Vader die in de hemel is.’19 Waardoor Petrus leugenachtig is?
‘Ga weg, satan, terug! U laat u leiden door menselijke overwegingen
en niet door wat God wil.’20 Alle mensen zijn leugenachtig.21 Ons is
dus gezegd: ‘Alle mensen zijn leugenachtig,’ 22 met de bedoeling dat
wij onszelf ontvluchten en naar God snellen. Hij alleen is betrouwbaar.
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Sermo 2601
Besneden op de achtste dag
Omdat ik het druk krijg, moet ik zonder uitstel kort maar ernstig
spreken voor hen die, herboren bij de doop, zich vandaag weer onder de mensen moeten begeven. U voor wie sinds uw doop vandaag
de geheimnisvolle achtste dag is aangebroken: verneem in het kort
en weet dat de voorafbeelding van de besnijdenis van het vlees is
veranderd in de besnijdenis van het hart. Op de achtste dag werd
men volgens de oude wet besneden naar het vlees.2 Dit gebeurde
vanwege Christus de Heer, die na de zevende dag, de sabbat, op de
achtste dag, de dag van de Heer, is verrezen. Voorschrift was om met
stenen messen te besnijden.3 Christus was de steenrots.4 U heet kinderen omdat u opnieuw tot leven bent gewekt, een nieuw leven
bent binnengegaan en herboren bent tot eeuwig leven, mits u niet
door slecht gedrag verstikt wat in u herboren is.
U moet aan de mensen worden teruggegeven, u moet opgaan in
het gelovige volk. Pas ervoor op slechte gelovigen achterna te lopen, laat staan leugenachtige gelovigen. Zij lijken wel gelovig vanwege hun belijdenis, maar zijn ongelovig vanwege hun slecht gedrag. Zie, ik druk u iets op het hart met God en zijn engelen als
getuigen:5 bewaar de zuiverheid van het huwelijk of die van de algehele onthouding. Laat ieder van u zijn belofte nakomen. Wie
geen vrouw heeft mag trouwen, maar alleen met een vrouw van
wie de man niet meer leeft. En een vrouw die geen man heeft mag
trouwen, maar alleen met een man van wie de vrouw niet meer
leeft. Wie getrouwd is, mag niet ontrouw zijn achter de rug van de
partner om. Geef wat u zelf verlangt. Men is u trouw verschuldigd.
U bent zelf ook trouw verschuldigd. De man moet trouw zijn aan
de vrouw, de vrouw aan de man. Beiden aan God. Wie van u onder gelofte van onthouding leeft, moet doen wat is beloofd. Het
zou toch niet worden verlangd, als u het niet had beloofd? Wat
geoorloofd kon zijn, is nu niet geoorloofd. Niet omdat het huwelijk veroordeeld wordt, maar omdat veroordeeld wordt wie achterom ziet. Houd u in uw nering ver van bedrog. Hoed u voor
leugens en meineed. Onthoud u van breedsprakigheid en overdaad. Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.6
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En dat geldt met betrekking tot mensen en tot God. Waarom ik u
deze last opleg? Breng dit in praktijk. Dan zal de God van vrede
met u zijn.7
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Sermo 260a1
Het doopgeschenk van Christus
[1] Ik richt het woord tot u, pasgeboren kinderen, kleintjes in
Christus, nieuw kroost van de kerk, geschenk van de Vader, vrucht
uit de schoot van de moeder, heilig nageslacht, jeugdige schare, sieraad van mijn hoge ambt, vrucht van mijn arbeid, mijn vreugde en
bekroning, tot u allen, die rechtop staat in de Heer.2 Ik spreek u toe
met de woorden van de apostel: ‘De nacht loopt ten einde, de dag
breekt aan. Ontdoe u van de werken der duisternis en wapen u met
het licht. Gedraag u behoorlijk als op klaarlichte dag; onthoud u van
braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van
twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en koester geen
zondige begeerten meer.’3 Bekleed u dus in uw leven met Hem, met
wie u zich in het sacrament van de doop hebt bekleed. Want u allen
die in Christus bent gedoopt, bent met Christus bekleed. Er is geen
jood of heiden meer, er is geen slaaf of vrije, er is geen man en
vrouw: allen tezamen bent u één in Christus Jezus.4
De eigen kracht van het sacrament is dat het een sacrament van
nieuw leven is. Dat nieuwe leven begint in deze tijd met de vergeving van alle zonden uit het verleden en zal tot voltooiing komen
met de verrijzenis van de doden. Door de doop bent u immers met
Christus begraven in de dood, opdat zoals Christus uit de doden is
opgewekt, ook u een nieuw leven zult leiden. 5 U bent nu onderweg
door het leven in geloof, zolang u in dit sterfelijk lichaam ver van de
Heer in ballingschap rondtrekt.6
Maar als goede weg hebt u degene naar wie u onderweg bent,7 de
mens Christus Jezus: Hij heeft voor ons mens willen worden. Hij
houdt immers een oneindige rijkdom in bewaring voor wie Hem
vrezen.8 Die rijkdom zal Hij ontsluiten en tot volmaaktheid brengen
voor wie op Hem hopen. Want wat wij nu in hoop hebben ontvangen, zullen wij ook in volle werkelijkheid ontvangen. Wij zijn toch
kinderen van God en wat wij zullen zijn, is nog niet bekendgemaakt. Maar wij weten dat wanneer het wordt geopenbaard, wij aan
Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.9 Dat
heeft Hij zelf beloofd in het evangelie: ‘Wie Mij liefheeft,’ zo zei
Hij, ‘onderhoudt mijn geboden. En wie Mij liefheeft, zal door mijn
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Vader worden bemind; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan
hem openbaren.’10 Natuurlijk zagen Hem degenen tot wie Hij
sprak. Maar ze zagen Hem in de gestalte van een slaaf, niet in de gestalte van God. In de gestalte van een slaaf is de Vader groter dan
Christus; in de gestalte van God is Christus gelijk aan de Vader.11 De
gestalte van een slaaf toonde Hij hun in de tijd van de vrees; de gestalte van God bewaarde Hij voor het ogenblik dat hun hoop in vervulling zou gaan. In de gestalte van een slaaf verscheen Hij hun toen
ze als vreemdelingen rondtrokken; naar de gestalte van God riep Hij
hen die bij Hem zullen verblijven. De gestalte van een slaaf was de
weg voor hun voeten; de gestalte van God gold als vooruitzicht bij
hun aankomst.
[2] Geliefden, zulke beloften zijn ons gedaan. Laten wij ons dan
zuiveren van elke smet van vlees en geest, en vol ontzag voor God
het werk van onze heiliging voltooien.12 Ik vraag u met aandrang:
leid een leven dat beantwoordt aan de roeping die u van God hebt
ontvangen, in alle deemoed en zachtheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijver u de eenheid van de Geest te behouden door de band
van de vrede.13
Hoe is toch de werkelijkheid, waarvandaan wij zo’n waarborg
hebben ontvangen? Er zijn er toch ook die zich alleen in het sacrament met Christus hebben bekleed,14 maar in geloof en gedrag naakt
zijn gebleven. Want ook vele ketters bezitten dat doopsacrament,
maar juist niet de vrucht van het heil en ook niet de band van de vrede. Zij houden volgens het woord van de apostel Paulus de schijn
van vroomheid op, maar verloochenen haar wezen.15 Zij hebben het
merkteken ontvangen van deserteurs, of zijn zelf ook deserteurs die
het merkteken van de goede Koning dragen in hun tot straf gedoemde lijf.
Zij vragen ons: ‘Als wij geen gelovigen zijn, waarom geeft u ons
dan het doopsel? Maar als wij al gelovigen zijn, wat valt u ons dan
lastig?’ Alsof zij niet in de Heilige Schrift kunnen lezen dat Simon de
tovenaar wel het doopsel had ontvangen, maar toch van Petrus kreeg
te horen: ‘U heeft part noch deel aan dit geloof.’16 Het kan dus blijkbaar gebeuren dat iemand de doop van Christus heeft ontvangen,
maar niet het geloof in Christus of de liefde tot Hem in zich draagt.
Men bezit dan wel het teken van heiligheid, maar wordt niet onder
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de heiligen gerekend.17 Wanneer het alleen om het sacrament gaat,
maakt het niets uit dat iemand daar het doopsel van Christus ontvangt waar geen eenheid met Christus bestaat. Want ook als iemand
in de kerk is gedoopt maar kerkverlater wordt, mist zijn leven het
karakter van heiligheid en blijft het zegel van het doopsacrament
toch bewaard. Want dat hij het door zijn heengaan niet kan verliezen, vindt zijn duidelijk bewijs in het feit dat het hem bij terugkeer
niet opnieuw wordt gegeven, zoals ook een deserteur buiten de erkende militaire gemeenschap staat, terwijl zijn in naam van de koning gegeven brandmerk toch bewaard blijft. Als zo iemand ook een
ander met hetzelfde teken brandmerkt, zal hij hem geen deelgenoot
van zijn leven maken maar een lotgenoot in zijn straf. Maar als hij
zelf naar de erkende geregelde krijgsdienst mocht terugkeren en die
ander zich daarbij aan zou sluiten, wordt – gesteld dat de mildheid
van de koning het wint van zijn gestrengheid – aan de eerste vergeven dat hij uit de krijgsdienst is weggelopen en aan de ander toegestaan in dienst te treden. De schuld van beiden wordt gedelgd. De
straf van beiden wordt kwijtgescholden. Aan beiden wordt vrede
geschonken, maar bij geen van beiden wordt een nieuw brandmerk
ingedrukt.
[3] Zij hoeven ons dus niet meer te vragen: ‘Wat hebben jullie
ons nog te bieden, als wij het doopsel al hebben?’ Zij hebben namelijk zo weinig weet van wat ze zeggen dat zij niet eens willen lezen
wat er in de Heilige Schrift staat: veel mensen in Samaria waren gedoopt in de kerk, dat wil zeggen: ze stonden in gemeenschap met
het lichaam van Christus. Toch hadden ze niet de Heilige Geest ontvangen, maar moesten het alleen met het doopsel doen totdat uit
Jeruzalem de apostelen bij hen kwamen.18 Cornelius en zijn huisgenoten mochten daarentegen de Heilige Geest ontvangen voordat zij
het sacrament van de doop ontvingen.19 Zo gaf God aan dat er verschil bestaat tussen het teken van het heil en het heil zelf; dat er verschil bestaat tussen de uiterlijke vorm van toewijding aan God en de
toewijding zelf.
‘Wat hebben jullie ons nog te bieden,’ vragen zij, ‘als wij het
doopsel al hebben?’ Wat een heiligschennende trots om te menen
dat de kerk van Christus, die niet hun kerk is, zo weinig voorstelt dat
ze denken niets te ontvangen als zij zich bij haar gemeenschap zou-
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den aansluiten! Laat de profeet Amos hun zeggen: ‘Wee hen, die
Sion niets waard achten!’20 Hun vraag luidt dan: ‘Wat kan ik nog
krijgen, als ik het doopsel al heb?’ U zult de kerk ontvangen die u
niet hebt. U zult de eenheid ontvangen die u niet hebt. U zult de
vrede ontvangen die u niet hebt. En als u denkt dat dat allemaal niets
voorstelt, vecht dan, deserteur, tegen uw opperbevelhebber Christus. Hij zegt: ‘Wie niet met Mij bijeenbrengt, drijft uiteen.’21 Vecht
tegen zijn apostel, of liever nog, ook weer tegen Hem die door de
apostel sprak: ‘Verdraag elkaar liefdevol. Beijver u de eenheid van de
Geest te behouden door de band van de vrede.’ 22 Ga eens na wat hij
noemde: verdraagzaamheid, liefde, eenheid van geest en vrede. Het
is in zijn woorden de Geest die alles bewerkt. Die Geest wordt daar
genoemd, maar u bezit Hem niet. Bent u soms verdraagzaam geweest toen u de kerk bent uitgegaan? Wie hebt u liefgehad toen u de
ledematen van Christus in de steek liet? Welke eenheid bezit u nog
bij heiligschennende scheuring? Welke vrede bij een afschuwelijke
onenigheid? Alleen al de gedachte dat die gaven niets zijn, mag niet
bij ons opkomen. Zonder die gaven bent u zelf niets. Als u het versmaadt die in de kerk te ontvangen, kunt u wel het doopsel hebben,
maar alles wat u niet samen met die gaven bezit, vormt de aanleiding
tot zwaardere straf. Het doopsel is immers van Christus: Hij is met
die gaven de bewerker van uw heil maar zonder die gaven is Hij getuige van uw ongerechtigheid.
[4] Maar u, uitverkoren kinderen, ledematen van de katholieke
gemeenschap, u ontving niet een ander doopsel, maar het doopsel
tot iets anders. U ontving het niet tot straf maar tot leven, niet tot
ondergang maar tot heil, niet tot verdoemenis maar tot eer. U ontving immers tegelijk ook de eenheid van geest in de band van vrede,23 als u tenminste – ik wens en hoop het, ik vraag en bid erom –
als u tenminste wat u gekregen hebt ongeschonden bewaart en door
uw gestage groei een steeds hogere graad van christelijk leven bereikt.
Vandaag is het de achtste dag na uw geboorte. Vandaag is het de
afsluiting van wat in u is bewerkt door het teken van het geloof. Dat
teken werd vroeger bij de voorvaders op de achtste dag na de lichamelijke geboorte aangebracht door lichamelijke besnijdenis.24 De
besnijdenis van het mannelijk lid dat een sterveling geboren doet
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worden, drukte namelijk het afleggen van de sterfelijkheid uit.
Daarom legde ook de Heer door te verrijzen de sterfelijkheid van
het vlees af. Hij wekte weliswaar geen ander lichaam op, maar een
lichaam dat voortaan niet meer zou sterven. En Hij maakte de zondag tot de dag van zijn verrijzenis. Dat was de derde dag na zijn lijden, maar vanaf de sabbat gerekend was het de achtste dag die ook
de eerste is. U bezit dan ook nog niet de werkelijkheid van de voltooiing, maar al wel het zekere vooruitzicht. Daarvan hebt u namelijk het sacrament en hebt u ook het onderpand van de Heilige Geest
ontvangen. Als u met Christus tot leven bent gewekt, zoek dan wat
boven is. Zoek daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van
God. Zint op het hemelse, niet op het aardse. U bent immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is
uw leven en wanneer Hij verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.25
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Sermo 260b1
Zoek nu het hemels rijk
[1] Een preek waarin goed leven voorgehouden en aanbevolen
wordt om het eeuwig leven te bereiken en te ontvangen, is natuurlijk voor iedereen belangrijk. Toch spreek ik u in het bijzonder toe,
jonge loten van heiligheid: u bent uit water en Geest tot nieuw leven gewekt. Door mijn bediening bent u geplant en besproeid op de
akker van God. Hij is het die wasdom geeft.2 U moet uzelf beschouwen als mensen die uit Egypte bevrijd zijn van een harde slavernij,
waarin onrecht over u heerste.3 Ook bent u door de Rode Zee
heengetrokken,4 door de doop namelijk die getekend is door het
met bloed bevlekte kruis van Christus. U moet de zonden uit uw
verleden zien als de vijanden die u achterna zaten.5 Want zoals de
Egyptenaren omkwamen bij de doortocht van Gods volk,6 zo zijn
die zonden bij uw doop uitgewist. Zoek dus nu het rijk der hemelen. Daar ligt uw bestemming; dat is voor u het land van belofte.
Maar zet uw weg door dit leven voort als een tocht door de woestijn: wees waakzaam en bied weerstand aan de beproevingen.7 Want
u ontvangt manna door uw deelname aan het heilige altaar8 en wat u
drinkt is uit de rots gestroomd.9
Dit alles brengt de apostel Paulus ons in herinnering en om ons te
onderrichten verklaart hij: ‘Vergeet dit nooit, broeders en zusters:
onze voorouders verbleven allemaal onder de wolk en trokken allemaal door de zee; en allen zijn met het oog op Mozes in de wolk en
in de zee gedoopt; zij aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel en
dronken allemaal dezelfde geestelijke drank, want zij dronken uit
een geestelijke rots die met hen meetrok, en die rots was Christus.’10
Door deze woorden van de apostel weet u in elk geval zeker dat ik
deze gedachten aan uw oren en geest niet als mijn eigen uitleg voorhoud, maar onderwezen door de Heilige Schrift.
[2] Omdat ik u waarschuwde met de aansporing: ‘U moet in
waakzaamheid de bekoringen weerstaan,’ moet u eens goed nadenken over wat dezelfde apostel in het verlengde van die woorden ter
afschrikking zegt: ‘In de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad: zij werden immers in de woestijn geveld.11 Voor ons zijn
deze gebeurtenissen een les om niet naar het kwaad te verlangen zo-
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als zij deden.12 Dien geen afgoden zoals sommigen van hen hebben
gedaan. Het schriftwoord zegt: Het volk ging zitten om te eten en te
drinken, en stond op om te spelen.13 Laten wij geen ontucht plegen
zoals sommigen van hen: op één dag vielen er drieëntwintigduizend
doden.14 En laten wij de Heer niet tarten zoals sommigen van hen
hebben gedaan: slangen brachten hen om.15 En mopper niet tegen
God zoals sommigen van hen hebben gemopperd: de verderver
bracht hen om.16 Wat hun overkwam is voor ons een voorbeeld: het
werd te boek gesteld als een waarschuwing omdat het einde der tijden op ons afkomt.’17
[3] Geliefde broeders en zusters, u moet dus die slechte voorbeelden uit het verleden vermijden. Volg hen na die God welgevallig
waren, in plaats van hen die door God te tarten hun ondergang vonden. Wat baatte het immers door de Rode Zee heen ontsnapt te zijn
aan de Egyptenaren18 maar in de woestijn door slangen de dood te
vinden?19 Zo zijn zij, die na hun doop en bevrijding van hun vroegere zonden zo’n grote genade verwaarlozen en dan – overvallen
door de giftige beten van dodelijke verleidingen – het beloofde leven niet kunnen bereiken. Ga hun voorbeeld uit de weg en hecht u
met een standvastige gehoorzaamheid aan Hem die u heeft verlost
om zo het koninkrijk te bereiken. Niet zo’n rijk dat aan het eerste
volk werd gegeven als schaduwen van toekomstige dingen.20 Nee, ik
bedoel het rijk waar u hopelijk zonder einde met Christus zult verblijven in eeuwig geluk.21
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Sermo 260c1
Een week met acht dagen
[1] Niets nieuws en niets ongehoords, en voor u die gelooft is het
ongetwijfeld zonneklaar: zoals wij mensen lichamelijk uit ouders
zijn geboren, zo worden wij geestelijk geboren uit Vader God en
moeder kerk. Toch is dezelfde God de Heer onze schepper uit de
natuurlijke ouders en herschepper uit zichzelf en de kerk. Bij de eerste verwekking wordt de band van de zonde aangetrokken, bij de
andere losgemaakt. Bij de lichamelijke voortbrenging worden wij
tot leven gewekt om de plaats in te nemen van onze ouders die zullen sterven. Bij de geestelijke worden wij tot leven gewekt om ons
aan te sluiten bij hen die zo blijven. Mensenkinderen die eerder zijn
geboren, verheugen zich thuis uit oprechte liefde over de geboorte
van hun broeders en zusters. Ze zijn eerder verblijd dat uit hetzelfde
bloed verwanten het levenslicht hebben gezien, dan afgunstig op
hen die in de erfenis meedelen. Wij moeten ons des te ruimhartiger
en oprechter verheugen wanneer dezelfde mensenkinderen door de
genade van het heilig doopsel worden herboren als kinderen van
hun schepper, omdat wij worden geboren voor een erfenis die voor
allen die haar in bezit krijgen, ongedeeld is en aan ieder afzonderlijk
helemaal toekomt.
‘De Heer is mijn erfdeel,’ zegt de profeet David in de psalm.2
Volgens hem is God zelf onze erfenis. Volgens het woord van de
apostel Johannes is God liefde3 en volgens het woord van de apostel
Paulus is de liefde niet afgunstig.4 Ons wordt daarom opgedragen
zulke liefde te bezitten. Hoe meer verwanten en deelgenoten we om
ons heen geboren zien worden die zo’n erfenis zullen verkrijgen, des
te overvloediger is de liefde waarover we ons verblijden. Als het nu
juist de liefde is waaruit de erfenis bestaat, laat iemand die een medeerfgenaam niet bemint, zien dat hij zelf geen erfgenaam is. U moet
daarom gretig verwelkomen wat ik met hulp van de Heer ga zeggen
tot hen die vandaag de octaafdag van hun doopsel vieren.5 Doe dat
met een nog groter genoegen dan waarmee u juicht over hun pas
verkregen verwantschap en verbondenheid met u. U bewerkt daarmee ook dat de catechumenen, die moeder kerk al met een initiatierite heeft ontvangen, door hun verlangen naar het nieuwe licht
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drang uitoefenen op haar schoot en zich zullen haasten tot een voldragen geboorte.
[2] Vooral daarom wordt de jaarlijkse plechtigheid van die achtste dag, die in alle landen ter wereld volkeren van overal tot hun heil
aan de naam van Christus heeft onderworpen, zeer toegewijd gevierd door allen die in zijn doopsel zijn herboren. Laten wij met de
hulp van de Heer proberen met enkele woorden in herinnering te
brengen wat zo’n groot geheim betekent en wat het belang daarvan
is. En laat uw christelijk inzicht samen met mij nagaan waarom dit in
overeenstemming is met de richtlijnen van ons geloof.
Wie zou immers niet weten dat de aarde ooit door een zondvloed
is gezuiverd van onrecht, en dat het geheim van het heilig doopsel al
op het moment is verkondigd dat de ark, uit onbederfelijk hout gebouwd, aan slechts acht mensen beschutting bood.6 In dat sacrament
worden alle zonden van de mensen door het water uitgewist; in die
ark uit onbederfelijk hout werd de kerk voorafgebeeld. In het water
van de zondvloed, waarin de zonden zijn geblust, duidt het aantal
van acht mensen hetzelfde aan als hier in het water van het doopsel
dat de zonden uitwist, het aantal van acht dagen. Door de klanken
uit mijn mond worden immers betekenisvolle gebeurtenissen met
elkaar verbonden: zoals men met velerlei woorden en in verschillende talen één en dezelfde zaak kan beschrijven, zo pleegt men zonder
enige nieuwe verandering één en dezelfde zaak, niet alleen in woorden, maar ook in vele en afwisselende zinnebeeldige dingen en feiten aan te duiden. In de ark waren er acht mensen, hier hebben we
het over acht dagen. Daarom gaat het echter nog niet over verschillende dingen, maar wordt op een telkens andere manier hetzelfde
duidelijk gemaakt met van elkaar verschillende tekens, eigenlijk met
verschillende letters.
[3] Daarom wordt met het getal acht dus van tevoren aangeduid
wat betrekking heeft op de toekomstige wereld, waar de wisseling
der tijden niet baat of schaadt, maar alles in een gelijkmatige gelukzaligheid voortduurt. En aangezien de tijd van dit aardse in een
steeds terugkerende cyclus van zeven dagen voortgaat, beschouwt
men heel juist die dag als de achtste, waarop de heiligen geen onderscheid tussen dag en nacht en geen afwisseling van activiteit en rust
zullen kennen. Zij zullen daar dan zijn gekomen na de inspanningen
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van deze tijd, en zij zullen ononderbroken genieten van een waakzame rust. Moeiteloos zal hun werkzaamheid verlopen, niet uit traagheid maar wel zonder vermoeidheid. Zoals de heiligen na het verstrijken van de tijd van telkens zeven dagen, de achtste zullen
ervaren in een eeuwige gelukzaligheid, zo zal voor goddelozen na
het einde van dezelfde wisseling van telkens zeven dagen, de achtste
dag het strafvonnis betekenen. Daarvan verlangt de psalmist zich te
ontdoen en daarom beklaagt hij zijn zwakheid in de zesde psalm,
waar in de titel staat vermeld ‘Voor de achtste’,7 met de woorden:
‘Heer, straf mij niet in uw toorn, tuchtig mij niet in uw woede.’8 In
de elfde psalm, waarboven op dezelfde manier ‘Voor de achtste’ staat
geschreven,9 vermeldt hij wederom dat voor de prijs van het eeuwige leven de tegenspoed van deze tijd moet worden verduurd.10
Zo verkilt de liefde niet wanneer het onrecht begint over te
vloeien.11 En zo kan wie niet tot het einde toe heeft volhard, niet
gered zijn.12 Wanneer namelijk iemand rust wil vinden bij andere
mensen, maar bij velen bij wie hij het helemaal niet verwachtte bedriegerijen, listen en voze en hoogmoedige praalzucht ontdekt, is
het goed voor hem om uit te zien naar de achtste eeuwige dag waar
zijn zorgeloze blijdschap niet door onrechtvaardig gezelschap wordt
gekwetst. Het is voor zijn bestwil dat hij hier onder tranen klaagt en
bidt: ‘Red mij, Heer, er is geen rechtschapene meer. Eerlijke mensen zijn schaars geworden.’13 Zo begint namelijk die psalm. Maar
volgens de laatste woorden van dezelfde psalm zal hij met vaste hoop
bidden. De psalm eindigt als volgt: ‘U, Heer, zult ons bewaren en
ons eeuwig beschermen tegen dat geslacht.’14 Hij begint als het ware
bij de zevende en leidt naar de achtste, van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de Geest van de Heer.15
[4] Elders in de Schrift belooft de Heer door de profeet Jesaja
vrede boven vrede.16 Wat betekent dat? Hoewel de sabbat, die als de
zevende dag wordt aangeduid, in dezelfde tijdgebonden afwisseling
van dagen is opgenomen, kent die ongetwijfeld ook de rust die op
deze aarde aan heiligen is beloofd. Daar verontrust hen geen storm
van deze wereld: na hun goede werken vinden zij rust in hun God.
Om deze sabbatrust lang tevoren aan te duiden heeft God ook zelf
op de zevende dag gerust, nadat Hij alles zeer goed had gemaakt.17
Of is soms om een andere reden in het boek Job geschreven: ‘Zes-
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maal heb Ik u ontrukt aan de nood en ook bij de zevende raakt het
kwaad u niet.’18 Maar die zevende dag kent geen avond meer omdat
die dag de heiligen zonder enige overval of schaduw van droefheid
overbrengt naar de achtste dag, dat wil zeggen: naar de eeuwige gelukzaligheid. Droefheid overspoelt ons heel vaak door verwikkelingen met boosaardige mensen.
Met de zevende dag – dat wil zeggen: de sabbat – wordt het rusten in de Heer tijdens het leven in de tijd aangeduid. Iets anders is
uitstijgen boven alle tijd en dan eindeloos geborgenheid vinden bij
de Schepper van de tijd. Dat wordt aangeduid met de achtste dag,
die door niet deel te nemen aan de afwisseling van de andere dagen
duidelijk toont het kenmerk van de eeuwigheid te dragen. De
kringloop van alle tijden wordt volbracht doordat die zeven aaneengesloten dagen in een zich telkens herhalende reeks elkaar blijven
afwisselen. Maar de vrienden van deze wereld worden niet in de
metafoor van deze dagen verbeeld: ze verlangen niet naar de rust van
de geestelijke sabbat op de zevende dag en daarom kan hun streven
zich ook niet richten op de achtste, de eeuwigheid. Zij leggen zich
toe op vieringen van voorbijgaande aard, zij verlaten de Schepper,
glijden af tot schepselverering en worden goddeloos.
Daarom voegde de psalmist passend toe ‘Voor de achtste’.19 En na
de woorden: ‘U, Heer, zult ons bewaren en ons eeuwig beschermen
tegen dat geslacht,’20 voegde hij er onmiddellijk aan toe: ‘Overal
doen schurken hun ronde.’21 Die weten immers geen smaak op te
brengen voor het eeuwige, onderworpen als ze zijn aan hun tijdelijke berekeningen.
[5] Bij deze dagen nu, waaraan een metaforische betekenis wordt
toegekend, blijkt de achtste dag dezelfde als de eerste. Want de dag
des Heren noemt men de eerste dag van de week. Maar die eerste
verdween toen de tweede volgde. Bij die ene, die zowel door die
achtste als de eerste wordt aangeduid, is inderdaad de eerste de eeuwigheid, die wij door de oerzonde van de eerste ouders moesten
opgeven. Wij kwamen zo terecht in deze sterfelijkheid.22 De laatste,
de achtste als het ware, vorderen wij terug wanneer na de verrijzenis
als allerlaatste de dood is vernietigd.23 Dan bekleedt dit vergankelijke
zich met onvergankelijkheid en het sterfelijke met onsterfelijkheid.
Dan ontvangt de zoon bij zijn terugkeer het mooiste kleed, 24 dat
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hem na de ellende in den verre vreemde, na het voeren van de varkens, na de overige zorgen van het sterfelijke leven en na de zevenvoudige tijdsspanne op dezelfde allerlaatste en als het ware achtste
dag wordt teruggegeven.25
Onze Heer heeft dan ook terecht op de eerste en tevens achtste
dag des Heren ook met zijn lichaam een voorbeeld willen geven van
de lichamelijke verrijzenis. Hij sterft niet meer en de dood zal geen
macht meer hebben over Hem.26 Wij moeten door nederigheid naar
die verheffing van Hem streven. Want toen twee leerlingen vroegen
en verlangden om de ene ter rechterzijde te laten zitten en de andere
ter linkerzijde, stelde de Heer hun deze nederigheid voor ogen:
‘Bent u in staat de beker te drinken die Ik ga drinken?’27 Zo zouden
zij kunnen begrijpen dat de weg omhoog vanuit een dal van treurnis
moet worden aangevat. Zij mochten alleen de hemelhoogte bereiken, als zij eerst de schande van het kruis niet zouden weigeren.
[6] Want ook dat laatste vers van de elfde psalm met de welluidende titel ‘Voor de achtste’,28 luidt: ‘Heer, overeenkomstig uw verhevenheid hebt u de mensenkinderen vermeerderd.’29 Dat is gemakkelijk toegepast op dezelfde Heer, Jezus Christus. In zichzelf Zoon
van God en mensenzoon maakt Hij de mensenkinderen tot kinderen van God. Hij vermeerdert overeenkomstig zijn verhevenheid
die kinderen in het hemels Jeruzalem. Hier op aarde zijn zij met
weinig in vergelijking met de overvloed aan zondaars. Zij zijn als
graan op de dorsvloer in vergelijking met een massa kaf dat overal
wordt gezien, alsof dat alleen aanwezig is. De kinderen van God zijn
verborgen en laten zich bijna niet zien. Maar de Heer roept wat niet
bestaat in het aanzijn.30
En vanaf welk een verhevenheid? Want over een deel van Israël is
verharding gekomen, zodat een menigte volkeren kon binnengaan
en zo heel Israël gered kon worden.31 Daarom riep de apostel Paulus
uit: ‘O verheven rijkdom van Gods wijsheid en kennis!’32 Wij moeten dus niet zoeken naar bouwvallige hoogten van tijdelijk verheven
zaken. Wij zijn immers gestorven en ons leven is verborgen met
Christus in God. Wanneer Christus, ons leven, is verschenen, dan
zullen ook wij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 33
Laat de aandacht dus op de achtste dag gericht blijven wanneer
goddelozen dolen tijdens de kringloop der tijden. Laten wij met
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Christus leven, in Christus, aangezien onze hoopvolle omgang
voorop gaat naar de hemel. Wij zijn aan de engelen van God gelijk
en hebben deel aan de voltooiing van de eeuwigheid van Hem die
niet weigerde te delen in onze sterfelijkheid. Want zoals er bij het
octaaf van de initiatieriten na de zevende dag de achtste is, zo wordt
bij het pinkstergeheim na zevenmaal zeven dagen – dan bereiken wij
de negenenveertigste dag – eenzelfde achtste dag bijgevoegd om de
vijftig vol te maken. Die ene en dezelfde dag speelt bij het kleinere
en grotere aantal een rol. De eeuwigheid, waarvan die achtste dag
het teken is, kan immers niet worden vergroot of verkleind. Daar is
het altijd heden, want er is geen sprake van dat iets volgt op wat verdwijnt. En die dag van heden wordt niet bij het einde van gisteren
begonnen en evenmin bij het begin van morgen beëindigd, maar is
altijd van het heden. Alle dingen uit het verleden zijn namelijk
voorbijgegaan terwijl die dag niet ondergaat. Al het toekomstige zal
komen zonder dat die dag ontstaat.
[7] Zeer geliefde broeders en zusters, geef dus niet langer om het
verleden. Strek u uit naar de dingen die vóór u zijn, en volg doelgericht uw pad naar de prijs van de hemelse roeping.34 Ook wanneer u
de uiterlijke tekenen van de initiatie hebt afgelegd, koester dan in
het hart de hoop op deze eeuwige dag. Uw helder witte gewaden,
waarmee voor u in uw nieuwe leven als met een zichtbaar woord
een schitterend begin in uw geheugen wordt gegrift, moet u veranderen op zo’n manier dat u niet verandert wat zij betekenen: te
schitteren door het licht van geloof en waarheid. Laat de schittering
niet bezoedeld worden door verderfelijk en smerig gedrag. Dan
wordt u op die dag niet naakt bevonden35 en zult u zonder enig probleem overgaan van de heerlijkheid van het geloof naar de heerlijkheid van de aanschouwing.36
Wanneer u vanuit die omheining waarbinnen het geestelijk kindschap u van de overigen afscheidde, met de andere gelovigen vermengd wordt – wat vandaag plechtig wordt uitgevoerd – hecht u
dan aan goede gelovigen. Onthoud dat slechte omgang goede zeden
bederft. Wees nuchter en rechtvaardig en zondig niet.37 Met uw enige bruidegom Christus heb ik u verloofd om u als een ongerepte
maagd tot Hem te voeren. Maar soms vrees ik dat u zich zult laten
verleiden, zoals vroeger Eva door de sluwe slang werd bedrogen,38
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en dat uw gedachten zullen afdwalen van de trouw aan Christus.39
De vriendschap met deze wereld betekent overspel van de ziel en
veroorzaakt ontrouw aan de ene, ware en wettige echtgenoot, van
wie u het zegel van de Heilige Geest ontving.
Hoed u voor de brede weg die naar de ondergang voert en die
velen inslaan.40 Geef de moed niet op langs de smalle weg die naar de
eeuwige wijdte leidt. En als u allerlei beproevingen moet doorstaan41
en het geblaf om u heen klinkt van het onrecht van vele mensen,
omdat het menselijk leven van deze wereld nu eenmaal met stormen
gepaard gaat, zing dan met volhardend geloof, blijde hoop en vurige
liefde voor de achtste: ‘Red mij, Heer, er is geen rechtschapene
meer. Eerlijke mensen zijn schaars geworden. Onoprecht spreekt de
mens tot zijn naaste.’42
[8] Maar u, mensenkinderen die al kinderen van God zijn gemaakt, hoelang blijft uw hart bezwaard?43 Keer u af van de voosheid.
Vermijd bedrog: dan zult u geen plaats aan de duivel bieden. Wanneer u tussen de onrust van beproevingen en afschuwelijke dingen
zich ongestoord aan Christus hecht en onwankelbaar het Woord van
God omhelst, mag niemand van u denken de enige graankorrel te
zijn omdat u, overal rondom ingesloten door het kaf, geen verwanten van uw schuur ziet. Kijk maar naar de heilige Elia. Nog in de tijd
voordat het bloed van Christus – de prijs voor de wereld – vergoten
was op aarde, zei hij: ‘Ik alleen ben overgebleven.’44 Maar hij kreeg
als antwoord: ‘Zevenduizend mannen heb Ik overgehouden, die de
knie niet voor Baäl hebben gebogen.’ 45 En die zevenduizend met
hem voelden elkaar niet in de massa toen zij nog op de dorsvloer van
deze wereld werden gedorst. Daarom dachten ze stuk voor stuk de
enige te zijn. Overvloediger is de massa onder alle volkeren, die
voor de Heer zal worden bewaard en voor de eeuwigheid tegen dat
geslacht zal worden beschermd, omdat Hij door het geheime raadsbesluit overeenkomstig zijn verhevenheid de mensenkinderen zal
vermeerderen.46
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Sermo 2621
De glorie van Christus
[1] De Heer Jezus is de eniggeborene van de Vader en even eeuwig
als de Voortbrenger, in dezelfde mate onzichtbaar, onveranderlijk en
almachtig, in dezelfde mate God. Hij is omwille van ons – en dat is
goed tot u doorgedrongen – mens geworden door de menselijke gestalte aan te nemen. Zijn goddelijke gestalte heeft Hij daarbij niet
verloren: zo was zijn macht verscholen, zijn kwetsbaarheid zonneklaar. Zoals u weet, is Hij geboren om ons opnieuw geboren te laten
worden; gestorven is Hij om ons in eeuwigheid niet te laten sterven.
Hij is terstond verrezen, namelijk al op de derde dag. Aan ons
beloofde Hij de verrijzenis van het lichaam op het einde. Hij verscheen om door de ogen van de leerlingen gezien en door hun handen betast te worden. Hij overtuigde hen van wat Hij geworden
was, maar nam niet weg wat Hij altijd was. Zoals u hoorde, ging Hij
veertig dagen lang met hen om.2 Hij kwam binnen en verdween.
Hij at en dronk niet langer omdat Hij daar behoefte aan had maar
omdat hij daartoe de macht had. Hij toonde hun ook de echtheid
van het lichaam, de kwetsbaarheid op het kruis en de onsterfelijkheid vanuit het graf.
[2] Vandaag vieren wij de dag van zijn hemelvaart. Maar in deze
kerk viert men naar plaatselijk gebruik een andere plechtigheid.
Vandaag is ook de sterfdag van de grondlegger van deze basiliek, de
heilige Leontius.3 Maar de ster mag zich niet te hoog achten om zich
door de zon te laten verduisteren. Laten wij dus liever spreken over
de Heer waarmee we begonnen. De goede dienaar verheugt zich
wanneer de Heer wordt geprezen.
[3] Vandaag, dat is op de veertigste dag na zijn verrijzenis, steeg
de Heer dus ten hemel op. Wij hebben het niet gezien, maar laten
wij het geloven. Zij die het zagen, hebben het verkondigd en de
wereld met hun woord gevuld. U weet wie het zagen en wie het ons
bekend hebben gemaakt. Over hen is voorzegd: ‘Zonder tong of
taal, geen stem laat zich horen; en toch klinkt hun boodschap over
heel de aarde, reikt hun getuigenis tot het einde van de wereld.’ 4 Zij
zijn dus ook tot ons gekomen en hebben ons uit de slaap gewekt. En
kijk, deze dag wordt in alle landen op aarde gevierd.
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[4] Herinner u de psalm. Tegen wie werd er gezegd: ‘Verhef U
boven de hemelen, God’?5 Tegen wie werd het gezegd? ‘Verhef U’
werd toch niet tegen God de Vader gezegd, die nooit vernederd is?
Verhef U! U, die was omsloten in de schoot van een moeder. 6 U
bent geworden in haar die U hebt gemaakt. U lag in een kribbe. 7 U
hebt als klein kind aan haar borsten gezogen en haar levenssappen in
uw aderen opgenomen. U werd door de moeder gedragen terwijl U
de wereld droeg. De grijsaard Simeon heeft U in uw kleinheid erkend en uw grootheid geprezen.8 De weduwe Hanna zag U als zuigeling en beleed U als almachtige.9 U hebt om ons gehongerd,10 U
hebt om ons gedorst,11 U bent om ons onderweg vermoeid geraakt.12 Hoe kon het Brood toch hongeren, de Bron dorsten en de
Weg vermoeid raken?13 U hebt dat alles om ons doorstaan. U hebt
geslapen maar toch bent U niet slaperig, wachter van Israël.14 Judas
heeft U ten slotte verkocht,15 de joden hebben U gekocht maar
kregen U niet in bezit. U, gegrepen,16 vastgebonden,17 gegeseld,18
met doornen gekroond,19 gehangen aan het kruis,20 gestoken met
een lans,21 gestorven22 en begraven.23 Verhef U, God, boven de hemelen.24 ‘Verhef U,’ zegt de psalmist, ‘boven de hemelen,25 want
U bent God. U die aan het kruis heeft gehangen, moet zich neerzetten in de hemel. Groot was het verlangen naar uw komst als
rechter, in plaats daarvan werd U voor de rechter gedaagd. Dat alles kan iemand toch alleen geloven als Hij het bewerkt, die de
arme uit het stof optilt en de schamele uit het slijk verheft?26 Hij
richt zelf zijn kwetsbaar lichaam op en plaatst het bij de machtigen
van zijn volk.27 Met hen zal Hij oordelen de levenden en de doden. Hij heeft dit kwetsbaar lichaam geplaatst bij hen tot wie Hij
zegt: ‘U zult zetelen op twaalf tronen en oordelen over de twaalf
stammen van Israël.’28
[5] Verhef U boven de hemelen, God.29 Het is al gebeurd. Het is
al vervuld. Maar wij zeggen: ‘Hoe de toekomst is voorzegd in dat
psalmwoord hebben wij niet gezien, maar wij geloven het.’ Kijk,
wat volgt in de psalm, is voor onze ogen te zien: ‘Verhef U boven de
hemelen, God, laat uw glorie de aarde omvatten.’ 30 Wie het ene niet
ziet, kan het andere niet geloven. Wat betekent immers ‘Laat uw
glorie de aarde omvatten’31 anders dan: uw kerk op heel de aarde,
uw gemalin op heel de aarde, uw geliefde bruid op heel de aarde, uw
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unieke duif. Zijzelf is uw glorie. De apostel Paulus zegt: ‘Een man
hoeft zijn hoofd niet te bedekken, want hij is Gods evenbeeld en
glorie, terwijl de vrouw weer de glorie is van de man.’32 Als de
vrouw de glorie is van de man, dan is de kerk de glorie van Christus.
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Sermo 272a1
Wonder boven wonder
Christus de Heer is vernederd. Zo leerden wij nederig te zijn. Hij
die alles omvat, is zelf omvat in de moederschoot.2 Hij die alles
voortbrengt, is zelf geboren.3 Hij die alles levend maakt, is zelf gestorven.4 Maar na drie dagen is Hij verrezen5 en opgestegen naar de
hemel.6 In de menselijk gestalte die Hij had aangenomen, zette Hij
zich aan de rechterhand van de Vader.7
Broeders en zusters, wonderbaarlijk is het. Dit is het wat ongelovigen niet willen geloven. Wonderbaarlijk is het dat een mens lichamelijk is verrezen en lichamelijk ten hemel is gevaren. Maar veel
wonderbaarlijker is het dat de hele wereld zoiets ongelooflijks geloofde. Wat is wonderbaarlijker? Dat God zulke dingen deed, of dat
de wereld kon geloven?
Als ook de manier waarop de wereld tot geloof kwam door ons in
beschouwing wordt genomen, wat is het dan waardoor de wereld
geloofde? Men komt zelfs tot het inzicht dat Christus waarlijk goddelijk is. Men komt tot de bevinding dat Hij zeer wonderbaarlijk is.
Christus zond slechts enkele vissers met de netten van het geloof
naar de wereldzee. Zij waren niet onderricht in de vrije kunsten en
ongevormd, zeker wat betreft het werelds onderricht. Zij waren niet
ervaren in de taalkunde en niet toegerust met de redeneerkunde.
Wat zeg ik: slechts enkele? Hij zond er twaalf! En toch vulde Hij
door hen de kerken met alle soorten vis: zeer velen, ook wereldwijze lieden voor wie het kruis van Christus smadelijk was, werden met
dat kruis op hun voorhoofd getekend. Het kruis, waarover zij zich
meenden te moeten schamen en ons bespotten, maakten zij tot het
hoogste teken van eerbied.
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Sermo 3691
Emmanuël uit het zaad van Israël
[1] Onze Heiland, geboren uit de Vader zonder dag maar door wie
elke dag is gemaakt, wilde op aarde als geboortedag hebben de dag
die wij vandaag vieren. Ieder van u die deze dag bewondert, kan
beter Hem bewonderen die vóór elke dag eeuwig blijft, elke dag
schept, op de dag van vandaag geboren wordt en bevrijdt van het
kwaad van de dag.2 Bewonder bovendien dat zij die baarde moeder
en maagd is, en dat wie zij baarde onmondig kind en Woord is. Uiteraard hebben de hemelen gesproken,3 hebben de engelen geluk
toegewenst,4 hebben de herders zich verheugd,5 zijn de magiërs veranderd,6 raakten koningen verward,7 en zijn kinderen gekroond.8
Geef, moeder, de borst aan Hem die ons voedsel is. Geef de borst
aan Hem die als brood uit de hemel kwam.9 Hij ligt nu in een kribbe
als voedsel voor de beste lastdieren. Daar kende de os zijn eigenaar
en de ezel de kribbe van zijn meester:10 besnedenen en onbesnedenen,11 die hun eenheid herkenden door hun verbondenheid met de
hoeksteen.12 De herders en de wijzen waren hun eerstelingen.
Geef uw melk aan Hem, die u zo heeft gemaakt dat Hijzelf in u
kon ontstaan. Bij zijn ontvangenis bracht Hij u het geschenk van de
vruchtbaarheid en bij zijn geboorte ontnam Hij u niet het sieraad
van de maagdelijkheid. Hij koos zich vóór zijn geboorte zowel de
schoot waaruit, als de dag waarop Hij werd geboren. Hij gaf aan wat
Hij heeft gekozen het bestaan om van daaruit te voorschijn te treden
als een bruidegom uit zijn bruidsvertrek.13 Daardoor kon Hij door
de ogen van stervelingen worden gezien en kon Hij door het jaarlijkse lengen van het daglicht ervan getuigen dat Hij als licht voor
het verstand van de mensen is gekomen.14
De profeten hebben voorzegd dat Hij die hemel en aarde het bestaan had gegeven, op aarde tussen de mensen zou zijn. 15 De engel
heeft bericht dat de Schepper van lichaam en geest in het vlees zou
komen.16 Johannes heeft vanuit de moederschoot de Heiland in de
moederschoot begroet.17 De oude Simeon heeft in het jonge kind
God herkend,18 de weduwe Hanna in de maagd de moeder.
Dat zijn de getuigenissen over uw geboorte, Heer Jezus, voordat
de golven zich voor U glad streken toen U die betrad, en gingen lig-
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gen op uw bevel,19 voordat de wind op uw bevel was gaan liggen,20
de gestorvene op uw roep tot leven was gekomen,21 de zon bij uw
sterven was verduisterd,22 de aarde bij uw verrijzenis had gebeefd23 en
de hemel zich bij uw hemelvaart had geopend,24 voordat U zulke en
nog meer wonderbaarlijke dingen had verricht in de tijd dat U al in de
kracht van uw leven was. U werd nog gedragen in de armen van uw
moeder maar toch al erkend als Heer van de wereld. De kleine jongen
uit het zaad van Israël en toch God met ons, Emmanuël.25
[2] Wanneer de wereld al ontsteld stond van deze geboorte uit
een maagd, wat betekent dan die andere geboorte van onze Heiland,
waardoor Hij even eeuwig is als de Vader die Hem voortbrengt? Het
trouwe geloof heeft de geboorte uit een maagd erkend en eraan vastgehouden, maar het ongeloof heeft die geboorte bespot en de trots
heeft die gevreesd omdat die zich overmeesterd wist.
Wat betekent toch die verwekking waar in het begin het Woord
was en het Woord bij God was en het Woord God was?26 Wat is dat
voor een Woord? Degene die het zou uitspreken, zweeg tevoren
niet. En toen het eenmaal was gesproken, verviel degene die het
sprak niet tot zwijgen. Wat is dat voor een Woord, dat buiten de tijd
staat en waardoor de tijden zijn gemaakt? Wat is het Woord dat zijn
aanvang nam zonder dat iemand de lippen opende, of zijn einde
vond zonder dat iemand de lippen sloot? Het Woord dat geen begin
heeft in de mond van sprekende mensen, maar de mond van stommen opent?27 Het Woord dat niet ontstaat door welbespraakte tongen van de heidenen, maar de tongen van onmondigen welsprekend
maakt?28 Wat is dat toch voor een zoonschap, zo vraag ik, waarvoor
de Vader geen plaats maakt door te sterven omdat Hij de Zoon niet
in leven voorafgaat?
Uit gewoonte ervaren wij in ons dagelijks leven door onze lichamelijke gewaarwordingen afstand tussen plaatsen en afstand tussen
tijden. We ervaren een uitgebreidheid in ruimte. Maar laten wij,
voor zover wij dat met Gods hulp kunnen, daarboven uitstijgen en
onze geest verheffen tot Hem in de hoop dat wij enigszins kunnen
vatten dat Hij die voortbrengt niet aan de Zoon voorafgaat, en die
wordt voortgebracht niet komt na de Voortbrenger.
Ik zeg hier van de Vader en de Zoon dat zij niet beiden in gelijke
mate Vader zijn en ook niet in gelijke mate Zoon, maar dat zij wel
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in gelijke mate eeuwig zijn. Zij brengen niet beiden voort, zij worden niet beiden geboren, maar de een kan niet leven zonder de ander. Laten wij, als wij daartoe in staat zijn, erover nadenken dat de
Vader van eeuwigheid af heeft voortgebracht en de Zoon van eeuwigheid af is geboren. Laten wij het geloven, als we niet in staat zijn
erover na te denken.
Wat ik wil uitdrukken is niet hier bij ons aanwezig, maar toch
bevindt het zich niet ver van ieder van ons: in Hem hebben wij immers het leven, het bewegen en het zijn.29 Laten wij uitstijgen boven
onze lichamelijke conditie waarin ouders vóór hun kinderen leven,
want zij zijn volwassen geworden om kinderen voort te kunnen
brengen en zijn al aan het verouderen wanneer hun kinderen nog
groeien. De ouders leefden al toen de kinderen nog niet waren geboren, want ook de kinderen zullen nog leven als de ouders al gestorven zijn. Laten wij ook uitstijgen boven onze geestelijke vermogens. Ook die brengen iets voort door iets te bedenken, wat ze door
te weten al in zich dragen. Maar zij kunnen ook iets verliezen door
het te vergeten, omdat zij geen beschikking meer hadden over iets
wat zij tevoren nog wisten.
Laten wij boven al het lichamelijke, tijdelijke en veranderlijke
uitstijgen om hoog boven dat alles Hem te zien door wie alle dingen
zijn gemaakt.30 Onze opgang geschiedt in het hart, want datgene
waarheen wij opgaan, is nabij. Maar wij zijn ver van Hem voor zover wij niet op Hem gelijken. Wat op Hem gelijkt, stijgt dus naar
Hem op. Die gelijkenis heeft Hij in ons gemaakt en herschapen.
Zolang deze gelijkenis niet is voltooid, blijven onze ogen ernaar turen en tasten zonder de onuitsprekelijke glans van het eeuwige licht
te kunnen aanschouwen.31 Wie zal de verwekking beschrijven van
Hem van wie de gloed door de scherpe blik van de geest nog niet
wordt bevat?32 Maar het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.33
[3] Laten wij deze verwekking, waarvan wij heden de dag vieren, prijzen, beminnen en aanbidden. In die verwekking heeft Hij
door Israël tot ons willen komen en heeft Hij Emmanuël willen
worden:34 God-met-ons in de zwakheid van het lichaam, niet met
ons in de boosheid van het hart. Hij kwam naar ons door wat Hij
van ons heeft aangenomen. Hij bevrijdde ons doordat Hij in het zij-
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ne is gebleven. De Heer heeft immers zijn dienaren bezocht in hun
sterfelijke zwakheid om hen vrij te maken met zijn onvergankelijke
waarheid.35 Laten wij dus deze verwekking vereren, waarvoor de
menselijke broosheid hoe dan ook ontvankelijk is. Ik bedoel niet die
verheven verwekking die zonder tijd blijft duren, boven alles verheven, zonder moeder. Maar wij herdenken de andere verwekking die
in de tijd heeft plaatsgevonden, tussen alles in, zonder vader. Laten
wij deze Zoon van de maagd en Bruidegom van de maagden, die
wordt geboren uit een ongeschonden moeder en door onschendbare waarheid vruchtbaar maakt, prijzen, beminnen en aanbidden. Zo
kunnen wij door zijn barmhartigheid onze overwinning op de listigheid van de duivel vieren. Om ons te bedriegen is de duivel binnengeslopen in het verstand van een vrouw en heeft het zo geschonden.36 Om ons te bevrijden trad Christus te voorschijn uit het
ongeschonden lichaam van een andere vrouw.
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Sermo 3701
Laat alle standen jubelen om Christus
[1] De dag van heden bezorgde het menselijk geslacht grote vreugde om het hoop te laten houden op eeuwig leven. Door de val van
de eerste mens2 zijn wij allen gevallen en zijn ondergang is onze
dood geworden. Hij is niet geboren maar geschapen: er was geen
vader en geen moeder, maar hij was het werk van God.3 Dat is de
eerste schepping van de mens: Adam uit aarde. De tweede schepping
van de mens betrof de vrouw die uit de zijde van de man werd geschapen.4 Bij de derde schepping van de mens gaat het om de mens
die geboren is uit man en vrouw. De vierde schepping is die van de
mens die ook God is: daarbij werd Christus geboren uit een vrouw
zonder een man.5
Onder die vier schepppingen is er slechts één gewoon voor ons.
De andere drie bestaan niet voor lichamelijke ogen, maar in het geloof van het hart. De mens gemaakt uit aarde, zonder vader, zonder
moeder, valt buiten onze kennis. De vrouw die gemaakt is uit de zijde van een man valt buiten onze kennis. Wij hebben ze in geloof
aanvaard omdat we erover hebben gelezen en gehoord. De derde
schepping is voor ons de gewone. Die komt dagelijks voor, want
elke dag worden er mensen geboren uit de omhelzing van man en
vrouw.
Er was dus al een schepping zonder man of vrouw. Er bestond al
een tweede uit een man zonder vrouw. Er bestond al een derde uit
een man en een vrouw. Bleef nog over de vierde uit een vrouw zonder man. Maar de vierde schepping heeft de eerste drie bevrijd. De
eerste en de tweede zijn ten val gekomen.6 Zij hebben door hun
ondergang de derde voortgebracht.7 In de vierde hebben zij het heil
gevonden.
[2] Laten de maagden dus jubelen. Een maagd heeft Christus gebaard.8 Laten zij niet denken dat wat zij hebben beloofd, bij die
maagd is verdwenen: na de bevalling is zij maagd gebleven. Laten de
weduwen jubelen. De weduwe Hanna leerde het kind Christus kennen.9 Laten de gehuwde vrouwen juichen. De gehuwde Elisabet
profeteerde dat de Heer Jezus Christus geboren zou gaan worden.10
Geen levensstaat werd overgeslagen: elke levensstaat moest getuigen

sermo 370

196

over het heil voor alle mensen. De maagden zullen toch niet als enigen het rijk der hemelen bereiken? Ook de weduwen zullen er aankomen. Grote verdienste had die heilige weduwe Hanna. Na haar
jeugd had zij immers zeven jaren met haar man samengeleefd.11 Na
zijn dood had zij een zeer hoge ouderdom bereikt. Op die gezegende leeftijd zag zij uit naar de kindertijd van de Heiland. Zo kon zij als
hoogbejaarde de kleine zien, als oude vrouw het kind herkennen.
Zo kon zij kort voor haar heengaan de Heiland zien toen die in de
wereld kwam.
Ook bij de mannen worden die drie levenswijzen aanbevolen.
Christus zelf is als jongen geboren: laten de jongens jubelen die aan
de jongen Christus zelfbeheersing beloven. Hij die zijn moeder
vruchtbaarheid schonk maar haar maagdelijkheid bewaarde, heeft
werkelijk de ongeschonden kuisheid geheiligd. De grijsaard Simeon, wiens leeftijd die van Hanna evenaarde, had lang geleefd
maar had door een godsspraak vernomen dat hij de dood niet zou
zien voordat hij de Gezalfde van de Heer zou aanschouwen. 12
[3] U moet begrijpen, broeders en zusters, hoe groot het verlangen van de oude heiligen was om Christus te zien. Zij wisten dat Hij
zou komen. En allen die godvruchtig leefden, zeiden: ‘Als ik die geboorte nog eens mag meemaken! Als ik toch eens met eigen ogen
mag zien wat ik gelovig in de goddelijke Schriften vind.’ En wilt u
weten hoe groot hun verlangen was? Die heiligen hadden toch uit
de Heilige Schrift vernomen dat een maagd een zoon zou baren,
zoals u hebt gehoord toen uit Jesaja werd gelezen: ‘Zie, een maagd
zal ontvangen in de schoot en een zoon baren. En hij zal Emmanuël
worden genoemd.’13 Wat Emmanuël betekent, heeft ons het evangelie verduidelijkt: ‘Dat is in vertaling: God met ons.’14 Dat hoeft
voor u dus niet verwonderlijk te zijn, hoe moeilijk u het misschien
ook kunt geloven. Voor u hoeft het niet onmogelijk te lijken dat
een maagd een kind baart, moeder wordt en maagd blijft. Besef dat
God is geboren, dan hoeft u zich niet te verbazen over een maagd
die moeder wordt.
U kunt weten dat de heilige rechtvaardigen van vroeger tijden
hebben verlangd te zien wat aan deze grijsaard Simeon werd vergund te zien. De Heer Jezus Christus zei immers tot de leerlingen:
‘Vele rechtvaardigen en profeten hebben verlangd te zien wat u ziet,
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maar zij hebben het niet gezien; en te horen wat u hoort, maar zij
hebben het niet gehoord.’15 Die oude grijsaard was veel te laat om
Christus nog te horen, maar nog op tijd om Hem te zien. Hij verwachtte niet dat hij Christus zou horen spreken omdat hij Hem als
een klein kind had leren kennen. En dit was vergund toen hij al
hoogbejaard was en in zijn verlangen en verzuchten in zijn dagelijkse gebeden als het ware zei: ‘Wanneer zal Hij komen? Wanneer zal
Hij geboren worden? Wanneer zal ik Hem zien? Denkt U dat ik
zolang zal blijven leven? Denkt U dat Hij mij hier zal vinden? Denkt
U dat mijn ogen Hem zullen zien, door wie de sluier van de innerlijke ogen zullen worden weggenomen.’ Zulke dingen sprak hij in zijn
gebeden en overeenkomstig zijn verlangen ontving hij de godsspraak dat hij de dood niet zou proeven voordat hij de Gezalfde van
de Heer zou aanschouwen.16 De moeder Maria overhandigde hem
haar kind. Hij zag het en herkende het. Waar had hij leren kennen
die hij herkende? Of is in zijn innerlijk degene onthuld die buiten
hem geboren is? Hij zag Hem en herkende Hem.
Simeon herkende het kind dat nog niet sprak, maar de joden
doodden de jongeman die wonderen deed. Toen Simeon dus tot dat
inzicht was gekomen, ontving hij Hem in zijn armen – dat wil zeggen: hij plaatste Hem op zijn onderarm – en omhelsde Hem. 17 Hij
droeg degene door wie hij werd gedragen. Christus zelf is toch de
Wijsheid van God. Machtig reikt Hij van het ene einde naar het andere en met wijs beleid bestuurt Hij alles.18 Hoe groot was Hij daar,
en hoewel groot, hoe klein was Hij geworden? Klein geworden
zocht Hij de kleinen. Wat dat betekent: Hij zocht de kleinen? Niet
de hoogmoedigen, niet de trotsen, maar de nederigen en zachtmoedigen verzamelde Hij. Hij liet zich neerleggen in een kribbe19 om
spijs te zijn voor godvruchtige lastdieren. Simeon ontving Hem dus in
zijn armen en zei: ‘Heer, U laat uw dienaar nu in vrede gaan.20 U laat
in vrede gaan, omdat ik de vrede zie. Waarom U dus in vrede laat
gaan? Omdat mijn ogen uw Heil hebben aanschouwd.’21 Het Heil van
God, de Heer Jezus Christus. Verkondig dag op dag zijn heil.22
[4] Kinderen, jullie hebben dus het kind Jezus. De heilige grijsaards de grijsaard Simeon. Als u er echter naar verlangt dat ook een
gehuwde man getuigenis over de Heer aflegt, houdt dan Zacharias
in gedachten. Laat niemand dus iets anders zoeken, broeders en zus-
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ters christengelovigen, of u nu maagd bent of weduwe, een gehuwde vrouw of nog een kind, of u in onthouding leeft of echtgenoot
bent. Al wat iemand nog meer zou willen zijn: hij vindt niet hoe het
op Christus betrekking heeft. Wij vinden niet dat echtbrekers getuigenis hebben afgelegd over Christus; ontuchtigen en onzuiveren
evenmin. Maar dat mensen van die eerstgenoemde groepen over
Christus getuigenis mochten afleggen, heeft Hij zelf mogelijk gemaakt en gegeven. Niemand is immers heilig door eigen krachten.
Laten wij dus jubelen, lieve mensen. Vanaf vandaag wordt het
weer langer licht. Geloof in Christus en het licht in u wordt sterker.
Bent u tot geloof gekomen? Het daglicht is doorgebroken. Bent u
gedoopt? Christus is daarmee geboren in uw hart. Maar de pasgeboren Christus is toch niet zo gebleven? Hij groeide op. Hij kwam tot
de kracht van de jonge volwassenheid, maar heeft niet het verval van
de ouderdom gekend. Laat dus ook uw geloof groeien, laat het
kracht vinden, maar laat het geen verval kennen. Zo zult u toebehoren aan Christus de Zoon van God: in het begin Woord bij God,
Godwoord,23 maar vleesgeworden om bij ons te wonen.24 Waar zijn
zwakheid aan het licht kwam, daar ging zijn majesteit schuil. Simeon
ontving de zwakheid in zijn handen, maar herkende de verscholen
majesteit. Laat niemand de geborene verachten als hij herboren wil
zijn. Hem ging het aan het hart om geboren te worden omwille van
ons. Laat het ons aan het hart gaan herboren te worden in Hem, die
leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Sermo 3711
Eer God met uw lichaam
[1] Heden is ons de Heiland geboren en daarom is heden voor de
gehele wereld de ware zon opgegaan. God is mens geworden zodat
de mens God kon worden. Om de slaaf zich tot de Heer te laten keren, heeft de Heer het bestaan van een slaaf aangenomen.2 De Bewoner van de hemel heeft op aarde gewoond zodat een aardbewoner, de mens, in de hemel kon wonen. Geboren is ons dus de
Heiland. De vrucht van de verstoten wet werd geboren en zag het
licht;3 eeuwig geboren uit de Vader, eenmalig uit de moeder. Wij
hebben immers gehoord over twee geboorten van onze Heer Jezus
Christus: allereerst een goddelijke en vervolgens een menselijke geboorte. Maar beide zijn zo wonderlijk dat bij de ene geboorte de rol
van de moeder, bij de andere de rol van de vader afwezig was. De
ene geboorte van Hem is eeuwig: zo kon Hij de geboorten in de tijd
scheppen. De andere geboorte van Hem is in de tijd: zo zou Hij de
oorzaak zijn van de geboorten in eeuwigheid.
Van de ene kant was Hij in de gestalte van God aan de Vader gelijk en van de andere kant in de gestalte van een slaaf aan de Vader
onderworpen. De Schepper van de tijd is geboren in de tijd. Hij is
zo klein geworden dat Hij door een vrouw ter wereld werd gebracht. Toch bleef Hij zo groot dat Hij niet werd afgescheiden van
de Vader.
Over die geboorten getuigen dan ook twee evangelisten aan het
begin van hun evangelie. De ene zegt immers over de goddelijke
geboorte het volgende: ‘In het begin was het Woord en het Woord
was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden.’ 4
Over de menselijke geboorte spreekt een andere evangelist als volgt:
‘Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David.’5
Vandaag is het de geboortedag van de Heer, dit is de dag van die
tweede geboorte. Laten wij jubelen en daarover juichen. En het is
niet zonder betekenis dat vandaag, nu de dagen gaan lengen, het
licht groeit. Want op deze dag is het ware licht voor de mensen gekomen. Terecht geeft de dag dan ook meer ruimte aan de baan van
de zon nu die ons Hem heeft gebracht, door wie wij van de duister-
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nis van de dood zouden worden bevrijd. Zijn komst hebben de profeten aangekondigd als lantaarns die voorafgingen aan de opkomst
van het licht. Zij zijn vooruitgelopen op de dag van zijn opgang en
zij maakten in zeer heldere godsspraken de wondertekenen bekend
die Hij later in eigen persoon zou verrichten.
Het was toch heel goed dat men zijn komst aankondigde. Dan
hoefde men na zijn komst niet te twijfelen. Daarom heeft onze God
hier als mens tussen de mensen verkeerd. Hij verscheen immers als
mens voor hen die Hem alleen met de ogen zagen; Hij verscheen als
God voor hen die begrepen. Aan hen die vol bewondering naar
Hem opzagen, liet Hij een mens zien. Zij die in Hem geloofden,
werden God in Hem gewaar. Het zien van zijn zwakheid heeft
zwakke mensen genezing gebracht. Het aanschouwen van zijn goddelijkheid vraagt sterke mensen.
[2] Ik verzoek u dringend, lieve mensen, nauwkeurig te bezien
hoe groot dit geheim van de waarheid is. Om mensen te redden had
Hij de wet gegeven en profeten gezonden. En omdat deze middelen
om kwalen te genezen al vooraf waren gegaan, wilde God zichzelf
aanbieden aan de mensen tot hun heil. De mensen konden echter
God niet zien in zijn eigen wezen. Toch mochten de mensen hun
hoop niet stellen op iemand die alleen maar mens was. Wat moest er
nu dus gebeuren? Een mens mochten zij niet volgen. Een mens die
men kon zien, mochten zij niet volgen: ze moesten God volgen die
men niet kan zien. Om nu aan de mensen iemand te geven die door
de mensen kon worden gezien en die de mensen mochten volgen, is
God mens geworden.
Toen Hij dan ten slotte al onder de mensen verbleef6 en Hij drie
apostelen naar een eenzame plaats had meegenomen en Hij bij hen
stond, schitterde Hij plotseling voor hen in die heldere glans van de
omgang met God. Dat konden de apostelen die aanwezig waren
nauwelijks aanschouwen wegens de zwakheid van de menselijke
liefde.7 Hij wilde in een menselijke gedaante geboren worden. Dan
konden wij in Hem geboren worden en kon Hij voor zijn toekomstige volgelingen het geheim van de tweede geboorte bekrachtigen.8
Zo konden wij, die onder de druk van de eerste geboorte in schuld
gevangen bleven, de bescherming krijgen van een tweede geboorte
door in de voetstappen van onze Verlosser te treden. En omdat wij
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in God en uit God geboren zijn, konden wij, toen wij de Heilige
Geest als onderpand van ons heil ontvingen, door die bescherming
de boeien van de vroegere dood verbreken.
God wilde dus wat Hij eerst aan anderen had opgedragen, zelf aan
de mensen onderrichten. Daarom heeft Hij zijn goddelijke macht
gematigd door mens te worden en heeft Hij tijdens zijn rondgang
het duister tot zijn woonplaats gemaakt toen Hij zich bedekte met
de tent van het lichaam.9 Door zo’n groot onuitsprekelijk geheim
geldt Christus onze God als God en mens: door de moeder was Hij
mens, door de Vader God. Zo geschiedt dat elk van beide woorden
die Hij zegt, waar is: ‘De Vader is groter dan Ik,’10 en: ‘Ik en de Vader, Wij zijn één.’11 Want door goddelijkheid is Hij aan de Vader
gelijk en door de menswording is Hij aan de Vader onderworpen.
[3] Toch plegen sommigen zich af te vragen hoe een mens en
God in elkaar kunnen opgaan. Zij zoeken naar het bewijs van dit
geheim dat eenmaal heeft plaatsgevonden, terwijl zij volstrekt geen
bewijs kunnen leveren van wat altijd is: hoe een ziel met een
lichaam één wordt zodat er een mens ontstaat. Zoals dus iets lichamelijks met iets onlichamelijks verbonden wordt zodat er een mens
totstandkomt, zo is er een mens met God verbonden en is Christus
geworden.
Toch konden die twee onlichamelijke dingen – de ziel en God –
gemakkelijker met elkaar worden verbonden en één worden zodat
Christus werd, dan dat het ene onlichamelijke zich vermengt met
het andere lichamelijke – de ziel met het lichaam – zodat er een
menselijke persoon ontstaat. Want als God, Schepper van hemel en
aarde, hoewel Hij God was, mens is geworden en zich heeft vernederd tot de dood, tot de dood aan het kruis,12 hoeveel erger is het
dan wel niet als stof en as gaan pronken.
Kijk, broeders en zusters, hoezeer God zich omwille van mensen
heeft vernederd. Hoeveel behoort een slaaf zich te verlagen, wanneer ook de Heer tot zo’n grote nederigheid afdaalt? Lieve mensen,
als die nederigheid door mensen zeer volledig wordt bezeten, zal zij
ook helemaal tot liefde uitgroeien. Want wanneer iemand een ander
hoger acht, maakt de liefde hen aan elkaar gelijk. Daarom hoeft geen
mens, omwille van wie God werkelijk die dingen wilde ondergaan,
zichzelf te verachten.
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[4] En ik – broeders en zusters, voor wie ik alles, maar dan ook
alles over heb13 – ook al acht ik u hoog uit volle overtuiging, toch
maakt dit u op een bepaalde manier voor mij nog groter, wanneer ik
er op let hoe groot de hoogachting is van mijn Heer voor de mens.
U bent inderdaad de koop waard die is verworven door de menswording van de Heer, door het bloed van de Heer: u bent de ledematen van Christus. Christus is voor u het hoofd. Om u stelde Hij
het niet uit om geboren te worden en evenmin om voor u al het lijden te doorstaan. Hij verdroeg ook het kruis om u bij zich in de vertrouwde kring op te nemen: u wordt broeders en zusters van Christus genoemd, u wordt erfgenamen van Christus genoemd.
Lieve mensen, laat daarom iedereen zichzelf als zo waardevol beschouwen dat men het aan zichzelf verplicht is niet te zondigen. Laat
ieder zich als zo waardevol beschouwen dat men zich al schaamt om
bij zichzelf aan een slechte daad te denken. U bent gekocht en de
prijs is betaald. Eer dan God met uw lichaam.14 Hij is voor u geboren
en Hij is voor u geofferd. Als u goed leeft, verblijft Hij ook in u. Laten
wij dan dag en nacht de wet van de Heer overwegen zodat wij Hem
leren kennen en mogen zien. Laten wij, omdat God wilde afdalen
omwille van de mensen, zo leven dat een mens kan opstijgen naar
God.
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Sermo 3721
Als bruidegom en held
[1] Lieve mensen, uw geloof heeft u overal vandaan in zo’n grote
menigte bijeengebracht. Het laat u weten dat heden voor ons de
Redder is geboren. Uit de Vader is Hij eeuwig geboren, uit de moeder eenmalig. Uit de Vader zonder seksuele begeerte, uit de moeder
zonder seksuele omgang. De Vader moest het stellen zonder een
ontvangende schoot, de moeder zonder een verwekkende omhelzing. De eerste geboorte uit de Vader hield de schepping in stand,2
de tweede geboorte uit de moeder was zaad voor de genade. De eerste hield de majesteit van het goddelijke wezen hoog, de tweede
nam de gemeenschap met de menselijke sterfelijkheid op zich. Hij
wilde in die sterfelijkheid komen om gehoorzaam te worden tot de
dood3 en om de dood te overwinnen door te sterven. Beide geboorten zijn niet te verwoorden. Beide zijn zij wonderbaarlijk. Welk hart
kan dat begrijpen? Welke tong kan vertolken hoe Christus eeuwig
uit God geboren is en enige tijd geleden uit een schoot? Wie kan begrijpen dat de Vader even eeuwig is als de Zoon? Wie kan begrijpen
dat een maagd moeder is? Wie kan begrijpen dat de Vader zonder verwekkend begin en zonder einde is en dat de moeder zonder lust ontvangen heeft en zonder te worden geschonden heeft gebaard?
Beide geboorten zijn een wonder omdat zij goddelijk zijn. Of de
menselijke geest nu de een of de ander beschouwt, zeer terecht zegt
men: ‘Wie zal zijn verwekking onder woorden brengen?’4 Wat zullen wij doen, broeders en zusters? Moeten wij zwijgen omdat wij
geen geschikte woorden kunnen vinden? Het mag ons niet overkomen dat de tong van de dienaar zwijgt wanneer we het feest vieren
van de geboorte van de Heer! Laten wij dus zeggen wat wij kunnen,
bespreken wat wij lezen.
[2] De gelukkige David sprak over Christus in de Psalmen: ‘Hij
schiep een tent in de zon. Als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek komt getreden, verschijnt Hij als een stralende held.’5 Heden is
Hij immers te voorschijn getreden uit zijn gewijd bruidsvertrek, dat
wil zeggen: uit de verborgen en ongeschonden afzondering van een
maagdelijke schoot. Daaruit verscheen de Zoon van een maagd, de
bruidegom voor een maagd. Hij was namelijk van Maria de Zoon en
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voor de kerk de bruidegom. De apostel Paulus sprak tot de gehele
kerk toen hij zei: ‘Ik heb u met één man verloofd, met Christus, om
u als een zuivere maagd naar Hem te voeren.’6
Voor zo’n bruiloftsfeest van Christus nodigde de Vader van de
Bruidegom het joodse volk als eerste uit. Maar wat zegt het evangelie? ‘De genodigden waren het niet waard.’7 Daarna is de menigte
heidense volkeren uitgenodigd. Die menigte vulde de kerk. Zij ontving van de tafel van de Heer niet de goedkope restjes of eenvoudige
drank, maar heeft het vlees en bloed van de Herder voorgeproefd,
het vlees en bloed van de gedode Christus: het onschuldige Lam is
gedood voor zijn eigen bruiloftsmaal, gedood voor het bruiloftsmaal. En wie Hij ook heeft uitgenodigd, Hij voedt hen met zijn eigen vlees. Bij zijn terechtstelling heeft Hij de tafelspijzen bereid, bij
de verrijzenis vierde Hij het bruiloftsmaal. Bij zijn marteldood verdroeg Hij vrijwillig zijn lijden, door zijn verrijzenis bracht Hij de
huwelijksafspraak tot stand. In een maagdelijke schoot nam Hij het
menselijke vlees aan als handgeld, aan het kruis vergoot Hij zijn
bloed als zeer kostbare huwelijksgift. Bij zijn verrijzenis en hemelvaart bekrachtigde Hij de banden van een eeuwig huwelijk: Hij
steeg de hoogte in, voerde gevangenen mee en verleende gaven aan
de mensen.8 Welke gaven? De Heilige Geest die zijn liefde uitstort
over mensenharten. In die liefde heeft de kerk zich onafscheidelijk
aan Christus gehecht als aan haar man. Verschenen is Hij dus vandaag als een bruidegom uit zijn gewijd bruidsvertrek.9 En de psalm
vervolgt: ‘Als een stralende held om zijn weg te gaan.’10 Hij verscheen als een bruidegom, Hij straalde als een held. Mooi en sterk.
Mooi als een bruidegom, sterk als een held. Mooi om te worden
bemind, sterk om te worden gevreesd. Mooi om te behagen, sterk
om te overwinnen.
Waar treft men in de Heilige Schrift de schoonheid van die bruidegom aan? U bent de mooiste onder alle mensen, beminnelijkheid
ligt op uw lippen.11 Waar treft men de sterkte van een held? De
Heer, de dappere held! De Heer, de held in de strijd!12 Beide, schoonheid en kracht, had Jesaja in Hem gezien en begrepen toen hij vroeg:
‘Wie komt daar uit Edom, uit Bosra in helrode kleren, luisterrijk in
zijn gewaad, fier in zijn geweldige kracht?’13 De profeet die Hem luisterrijk en fier noemde, kende Hem als bruidegom en held.

sermo 372

205

[3] Welnu, lieve mensen, als een stralende held gaat Hij zijn
weg.14 Welke andere weg dan de sterfelijke weg, die Hij met ons
gemeen wilde hebben? Hij is die weg, waarover het menselijke geslacht voortgaat.15 De mensen gaan eroverheen door er bij de geboorte op te komen en er bij het sterven van af te gaan. Die stroom
van het menselijke geslacht vloeit van begin tot eind voortdurend
uit de verborgen aders van de schepping. Uit die snelle en onstuimige stroom wilde Christus drinken. U hoorde zojuist in de psalm:
‘Hij drinkt onderweg uit een beek.’16 Die beek deed ons geboren
worden en voerde ons mee tot de dood. Christus heeft de afgrond
van de zee aanvaard omdat deze stroomde uit het geheim van de
bron. Voor ons is Hij zowel geboren als gestorven. De mensen staan
midden in deze rivier. Gewoonlijk vermaken zij zich daar met genoegens en wereldlijke verleidingen, die in het slib van deze stroom
worden meegevoerd. Die verleidingen doen velen zinken naar de
diepte van de onderwereld. Dat zijn zij die bij het doorwaden begerig water indrinken. Daardoor vinden zij de dood in hun verlangen
om staande te blijven in de voortsnellende stroom en te zoeken naar
vaste voet in de strijd om het bestaan.17 Daarom heeft de Heer onderweg uit de beek gedronken.
Wat dat betekent: onderweg drinken uit de beek? In het voorbijgaan dronk Hij. Hij dronk namelijk en ging verder. Hij stopte niet
en bleef niet staan op de weg van de zondaars. In zo’n situatie vrezen
de mensen de dood omdat allen door de kracht van die stroom onvermijdelijk omver worden geworpen. Maar Christus had geen
angst voor de dood, die Hij vrijwillig op zich had genomen. Daarom
is gezegd: ‘Als een stralende held gaat Hij zijn weg.’18 Hij daalde namelijk af en snelde voort. Hij steeg op en zette zich neer. U weet het
omdat u het gewoonlijk zo belijdt. Nadat Hij is verrezen, steeg Hij
ten hemel op en is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Deze
loop van onze held heeft de zalige Ambrosius zeer bondig en schoon
getoonzet in een hymne die u zojuist hebt gezongen.19 Over Christus de Heer spreekt hij namelijk aldus: ‘Hij gaat uit van de Vader en
Hij keert terug tot de Vader. Hij daalt af in de onderwereld en keert
terug tot de troon van God.’
Lieve mensen, als wij vragen waarom dat alles is gebeurd, zullen
wij ontdekken dat het voor ons heeft plaatsgevonden. Hij is name-
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lijk neergedaald om ons te laten opstijgen. Hij is gestorven om ons te
laten leven. Hij is verrezen om ons te laten verrijzen. Hij is ten hemel opgevaren om ons te leren het aardse te verachten en ons hart
naar boven te richten. Kortom, om onze hoop te verheffen tot zijn
hoogte, heeft Hij eerst zijn eigen vlees verheven. Het lichaam dat
Hij van ons had ontvangen, ging vooruit om ons te laten hopen dat
ook het onze zou volgen.
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Sermo 3731
Zonder strijd al gekroond
[1] De jaarlijkse plechtigheid die wij vandaag vieren, kreeg de
Griekse naam epifanie vanwege de openbaring van de Heer. Hij, die
volgens de overlevering enkele dagen geleden was geboren, heeft
zich vandaag, naar men aanneemt, geopenbaard aan de magiërs. Zij
kwamen als eersten van de heidenen de Heer hun huldeblijk geven. 2
De hoeksteen, die als het ware twee muren van verschillende kanten
– van besnedenen en onbesnedenen, van joden en heidenen – in zijn
eigen eenheid samenbracht, is onze vrede geworden en heeft van
beiden één gemaakt.3 Engelen kwamen uit de hemel aan joodse herders zijn komst verkondigen,4 een ster straalde aan de hemel om de
heidense magiërs Hem te laten aanbidden.5 De hemelen verkondigden dus de glorie van God6 door engelen of door een ster. In de genade van Hem die geboren is, zouden ook de apostelen zo die glorie
verkondigen en net als de hemelen het bericht van de Heer overbrengen: hun boodschap klonk over heel de aarde en hun getuigenis
reikte tot het einde van de wereld.7 Aangezien die woorden ook ons
hebben bereikt, geloven wij en spreken wij daarom ook.8
[2] Broeders en zusters, er moeten dus vele dingen worden overwogen in de evangelielezing die wij hebben beluisterd. Uit het oosten komen magiërs die nooit eerder naar al die andere koningen van
de joden hebben gevraagd, en ze gaan op zoek naar de koning van
de joden. Zij vragen echter niet naar een man in de kracht van zijn
leven of naar een hoogbejaarde die met menselijke ogen wordt
waargenomen op een hoogverheven troon, met machtige legers,
met schrikwekkende wapens, met purperen kleren en een fonkelende diadeem, [of die zichzelf verheft vanaf het kruis, waarop Hij de
gelovige bloedgetuigen van de gehele wereld zou verlossen, of die
verrijst vanuit de onderwereld of ten hemel vaart,]9 maar naar een
pasgeborene, die in een wieg ligt en gretig verlangt naar de moederborst, die niet opvalt door lichamelijke opsmuk, krachtige ledematen, rijke ouders, eigen leeftijd of invloed van zijn verwanten. En zij
vragen de koning van de joden naar de koning van de joden. Zij vragen [de mens] Herodes naar Christus [God en mens. Zij vragen de
aardse menselijke koning naar de hemelse koning die de mens had
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geschapen]. Zij vragen de volwassene naar het kind, de befaamde
naar Hem die een verborgen leven leidt, de hooggeplaatste naar
Hem die nederig is, de welbespraakte naar Hem die nog niet
spreekt, de rijkaard naar Hem die in armoede leeft, de sterke naar
Hem die zwak is. [Toch vragen zij Herodes, hoewel hij wil achtervolgen, naar Christus die over hen en anderen heerst.] Zij vragen
Herodes naar Hem die moet worden gehuldigd, ook al veracht Herodes Hem. In Christus werd inderdaad geen koninklijke pracht en
praal gezien, maar in Hem werd de ware majesteit aanbeden.
[3] Daarna is er de angst van Herodes10 en het verlangen van de
magiërs. De magiërs willen een koning vinden, maar Herodes vreest
het einde van zijn eigen koningschap. Kortom, beide partijen zijn
op zoek naar die koning: de magiërs om door Hem te kunnen leven;
Herodes, omdat hij Hem wil doden. Herodes zoekt Hem om tegen
Hem een grote zonde te begaan, de magiërs zoeken Hem opdat Hij
hun alle zonden vergeeft.
Herodes doodt vele kinderen terwijl hij de dood van één kind tot
stand wil brengen.11 Door de zeer wrede en bloedige slachting van
zoveel onschuldigen legde hij door deze grote misdaad in zichzelf
het zaad van de dood. Onze koning [Christus] lag in de kribbe en
kreeg de borst, terwijl de magiërs hulde brachten12 en de kinderen in
zijn plaats de dood vonden.13 Het Woord [van God] was Hij, God in
de gestalte van een kind dat nog niet kan spreken. Hoewel Hij nog
niet had gesproken, vond Hij al gelovigen. Hoewel Hij nog niet had
geleden, bewerkte Hij al dat mensen bloedgetuigen van Hem werden.
Gelukkige kinderen, pasgeboren, nooit op de proef gesteld, zonder strijd al gekroond! Laat wie meent dat de doop van Christus geen
heil brengt aan kleine kinderen, dan ook maar twijfelen aan uw zegekrans bij het lijden voor Christus.14 U had weliswaar niet de leeftijd waarop u in Christus’ toekomstig lijden kon geloven maar u had
het lichaam waarmee u het lijden verdroeg in plaats van dat Christus
zou gaan lijden.
Op geen enkele manier heeft de genade van het kind dat de Heiland is, die kinderen in de steek gelaten. Die Heiland kwam zoeken
naar wat verloren was gegaan,15 niet alleen door in het vlees geboren
te worden, maar ook door aan het kruis te hangen [, door af te dalen
naar de onderwereld, door naar de hemel op te stijgen en door plaats
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te nemen aan de rechterhand van de Vader]. Want als pasgeborene
had Hij engelen tot boodschappers,16 de hemelen als verkondigers17
en de magiërs als aanbidders.18 Als Hij zou weten dat die dood voor
die kinderen het einde zou betekenen in plaats van een overwinning
met groter geluk, had Hij hun ook kunnen schenken dat zij op aarde
niet voor Hem in de plaats zouden sterven. We mogen niet eens
denken dat [Christus] bij zijn komst voor de bevrijding van de mensen niets zou hebben gedaan ter beloning van hen die in zijn plaats
werden vermoord. Want toen Hij aan het kruis hing, heeft Hij zelfs
gebeden voor hen door wie Hij werd gedood.19
[4] Wat moet ik zeggen over de ongelukkige omstandigheden
van de joden, die – toen de magiërs om de Christus vroegen – zelfs
een profetie als aanwijzing te voorschijn haalden? Zij wezen de stad
Betlehem aan [maar dat hadden zij niet zelf uitgevonden].20 Zij leken
op de bouwers van de ark van Noach. Die boden anderen een ruimte om te ontsnappen maar zelf vonden zij in de zondvloed de dood. 21
Zij leken op bakens langs de weg: zij wijzen wel de weg maar kunnen zelf niet wandelen [omdat zij onwrikbaar langs de weg blijven
staan]. Hun is gevraagd waar de Christus geboren zou worden. Zij
antwoordden: ‘In Betlehem in Juda. Zo immers staat het geschreven
bij de profeet: Betlehem, land van Juda, u bent zeker niet de minste
onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen, die
herder zal zijn over mijn volk Israël.’22 De zoekers vernamen het en
gingen op weg. De geleerden hadden gesproken maar bleven achter.
En door tegengestelde verlangens gescheiden, werden de zoekers
aanbidders en de geleerden vervolgers.
Ook nu nog laten de joden ons steeds weer iets dergelijks zien.
Sommige heidenen willen namelijk weten of Christus werkelijk tevoren door de profeten is aangekondigd. Wanneer wij hun duidelijke getuigenissen uit de Schriften voorleggen, krijgen zij argwaan in de
mening dat zulke teksten misschien door de christenen verzonnen
zijn. Zij willen dan liever geloof hechten aan de handschriften van de
joden. Zoals ooit de magiërs deden, laten zij de joden voor niets hun
teksten herhalen en gaan zij zelf voort om in geloof te aanbidden.
[5] Laten wij daarom jubelend in de Heer de feestdag des Heren
vieren, niet alleen de dag waarop Hij uit de joden is geboren maar
ook de dag waarop Hij aan de heidenen is geopenbaard. Het doet
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mij genoegen alles goed te bekijken en, nadat we dit tot één verhaal
hebben samengevoegd, het als een beeld in onze geest te doorzien.
Christus wordt geboren. De maagd ontvangt, de maagd baart en de
maagd zoogt. Vruchtbaarheid is aanwezig en ongeschondenheid
verdwijnt niet. De engelen berichten,23 de herders verheerlijken,24
de hemelen verkondigen,25 de magiërs verlangen,26 de koningen
huiveren,27 de joden geven aanwijzingen,28 de heidenen aanbidden,29 de bedoelingen van wreedaards worden verijdeld,30 de kinderen worden gekroond31 en de gelovigen staan in verwondering.
Wat is toch die hoogheid van de nederige, die kracht van de
zwakke, die grootheid van de kleine? Werkelijk, dat Woord heeft
dit alles gemaakt, waardoor alle dingen gemaakt zijn.32 Het Woord,
dat ver van ons was, is vlees geworden om bij ons te wonen.33 Laten
wij daarom in de tijd degene erkennen door wie alle tijden zijn gemaakt. En wanneer wij in deze tijd zijn feesten vieren, laten wij dan
verlangen naar eeuwige feesten.
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Sermo 3741
Op zoek naar God
[1] De jaarlijkse viering van deze dag verlangt van mij de jaarlijks
daarbij horende preek. Ik ben die verschuldigd aan uw oren en harten en als u toegewijd luistert, ben ik die ook aan uw levenswijze
verschuldigd. > De vrucht van heel ons leven is gerechtigheid. De
beloning is het eeuwige leven. Het begin van de gerechtigheid is het
geloof. Wij zijn immers niet geroepen tot wat wij nu al zien. En wat
ons is beloofd, hebben wij nog niet in handen. Maar omdat Hij die
de belofte doet, betrouwbaar is, moeten wij eerst leven in verwachting om in de volle werkelijkheid te mogen leven.
Wat God beloofde, zal Hij zonder twijfel geven. Maar omdat
groot is wat Hij zal geven, vergroot Hij door uitstel het verlangen
met de bedoeling ons ontvankelijk te maken voor zo’n groot geschenk. Hij wil ons toch niet geven wat er in deze wereld aan vergankelijk, wisselvallig of kwetsbaar goeds bestaat? Wanneer dat in
overvloed aanwezig is, vervult het ons met zorg en vrees. Wanneer
het ons echter is ontvallen, maakt het ons verdrietig.
Maar wat dunkt u, wil God ons iets van deze aarde geven? Volstrekt niet! Wil Hij ons soms iets hemels geven dat zichtbaar is voor
onze ogen? Ook dat is minderwaardig in vergelijking met het beloofde geschenk. Om dat te ontvangen worden de harten gezuiverd.2 Als God u nu iets zou geven wat bij dit tijdelijke hoort, zou
Hij uw ogen opzoeken met de bedoeling dat u ziet wat Hij geeft.
Hij zal echter, zoals de apostel Paulus zegt, geven wat geen oog heeft
gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen.3 Wat zal Hij dan gereed maken om aan u te geven? ‘Gelukkig,’
zegt Hij, ‘de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.’4 God zien
zal dus onze hele beloning zijn. Of is het een beloning van weinig
waarde te zien door wie u bent gemaakt? U mag als het ware de
schoot van uw begeerte breder maken, u mag hebzuchtig zijn door
te verlangen wat Hij die zo groot is, beloofde. Hij kan u niets beters
geven dan zichzelf. Al wat God heeft gemaakt, is van minder waarde
en lagere kwaliteit dan de Maker.
[2] Waar begint de schepping van God? Bij de engelen.5 En waar
houdt de schepping van God op? Bij de sterfelijke dingen op aarde.
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Naar boven toe heeft de schepping een grens, waarboven God is.
Naar beneden toe is er een grens, waaronder niets is. Begin dus de
gaven te tellen die u voorlopig hebt, omdat u nog niet hebt verkregen waartoe u bent geroepen. Begin maar. Kijk naar de goede dingen op aarde: het licht en de lucht, een soort voedsel waarbuiten wij
geen moment kunnen bestaan. Kijk vervolgens naar de vruchten van
de aarde, naar de bronnen, naar de lichamelijke gezondheid en al
zulke dingen die kunnen worden vermeld en die maar even kunnen
worden aangestipt: het zijn gaven van God, goddelijke geschenken.
Maar verlang dat alles niet als iets groots van Hem naar wiens beeld u
bent gemaakt. U ziet immers dat u dit alles nog steeds gemeen hebt
met de dieren. U zult ook niemand anders ontdekken van wie u dat
alles kunt ontvangen, dan die ware God, Schepper en Schenker van
alles.
Toch mag u, omdat Hij dit alles zelf geeft, hiermee niet al tevreden zijn. Hij bewaart voor zijn eigen beeld iets wat Hij niet aan de
dieren geeft. Laten wij dus onderzoeken wat dat is. En als het is opgemerkt, laten wij er dan naar verlangen. Laten wij uitzien naar wat
we verlangen en in praktijk brengen wat Hij opdraagt, die het ons
heeft beloofd. Dan kunnen wij het bereiken.
[3] Daar de beloning, hier de inspanning. Die het loon belooft,
geeft ook het gebod. Die afspreekt wat u zult ontvangen, draagt op
wat u moet doen. Als u de beloning voor het geloof bemint, mag u
inspannende arbeid niet ontvluchten. Geven zal Hij. God is betrouwbaar. Als iemand iets belooft maar niet geeft, zijn er twee mogelijkheden: hij is een leugenaar, of hij kan het niet geven.
Kunnen wij zoiets zeggen over God? De Waarheid is toch geen
leugenaar? De Almachtige vermag toch alles? Als Hij dus betrouwbaar is en beschikt over wat Hij geeft, waarom zal Hij u dan teleurstellen? Prikkel uw geest, koester uw hoop zonder zorgen: machtig
is God. Eeuwig is Hij die de belofte deed. Of bent u bang dat, wanneer u eenmaal uw werk hebt gedaan, Hij die u de belofte deed,
door een ander wordt afgelost voordat u kunt ontvangen? Zien wij
dus liever naar wat is beloofd. Wij moeten alles overstijgen wat wij
met de dieren gemeen hebben. Wij moeten letten op wat de mens
meer heeft dan de dieren, op wat de mens eigen is en waarover u al
kunt beschikken: u kunt spreken, begrijpen, onderscheid maken
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tussen waarheid en onwaarheid, tussen recht en onrecht; en uiteindelijk Hem schouwen door wie de mens is gemaakt.
[4] Het vergt een grote moeite op zoek te gaan naar Hem, die
onze grote beloning zal zijn wanneer wij Hem eenmaal hebben gevonden. Zoals gezegd onderscheidt een mens zich van de dieren
door welsprekendheid. Sterker nog, hij verschilt van de dieren alleen al door zijn spraak; van sommige mensen door welsprekendheid. Die gave van welsprekendheid is groot en een groot goed.
Maar ook slechte mensen hebben die gave. Welsprekendheid heeft
men niet met dieren gemeen maar wel met onrechtvaardigen. Velen
hebben de gave van welsprekendheid en zijn slecht. Zij brengen met
hun welsprekendheid velen ten val en zijn uit op tijdelijke macht. Al
die mensen moeten we afwijzen, maar het zijn en blijven mensen.
Vraag God om iets wat u niet gemeen hebt met de dieren en ook
niet met een slecht mens. Wat ik over de welsprekendheid zei, geldt
ook voor rijkdom. Rijkdom heeft God immers niet aan dieren maar
aan mensen gegeven: mensen komt het toe te regeren, te heersen en
te besturen. Maar ook vele slechte mensen bezitten rijkdom. Ook
dit aardse goed is in het bezit van goede en slechte mensen, terwijl
zowel goede als slechte mensen van rijkdom verstoken zijn. Vraag
om iets hogers. Waarom bent u bang? De Almachtige heeft u geroepen om werk te verrichten en een beloning te ontvangen. Als u iets
bijzonders hebt gevonden wat niet aan dieren en evenmin aan slechte
mensen kan worden gegeven, zou Hij u dat dan niet kunnen geven?
‘Ik heb iets gevonden.’
Wat denkt u te gaan vinden? Vernuftig zijn ook de slechte mensen. Ook zij hebben een geheugen en bezitten rijkdom, zoals gezegd. Ook slechte mensen bekleden hoge functies in deze tijdelijke
wereld en beschikken over macht. Wat denkt u te gaan vinden?
[5] Als u eens naar mij luisterde, zou u God om niets anders vragen dan om God. Degene aan wie God dat onvoorwaardelijk geeft,
maakt Hij ook goed. Iemand kan een ontvangen gave die hem van
slechte mensen onderscheidt, niet met zulke mensen gemeenschappelijk hebben. Er bestaat immers een goed waarmee men iets goeds
verricht. Maar daarnaast bestaat er een goed waardoor men goed
wordt. Alle goede dingen buiten God zijn zodanig, dat u er goed mee
kunt doen. God is zó’n goed, dat u door zijn werking goed wórdt.
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U bezit goud. Dat is goed, alleen om er goed mee te handelen. U
bent welsprekend. Dat is goed, alleen om er goed mee bezig te zijn.
U bent gezond. Benut die gezondheid. Velen zijn door ziekte op de
goede weg gebracht en door gezondheid ten val gekomen. Velen
zijn ziek geworden in hun voordeel en tot hun schade hersteld. Zelfs
lichamelijke gezondheid, het erfgoed van de armen, is dus schadelijk
als zij niet tot goed gebruik wordt aangewend. Het scherpe vernuft
is een groot goed, maar is nog steeds van dien aard dat goede mensen
het op een goede manier, slechte mensen het op een slechte manier
kunnen gebruiken. Het is nog steeds niet het goed waardoor u goed
wordt. Alle kronkelpaden van alle dwalingen, alle valse en goddeloze sekten vonden hun oorsprong in mensen met een groot verstand.
Geen middelmatige mensen hebben deze dwalingen op de wereld
gezet. Zij zijn georganiseerd door scherpzinnige mensen. Het zijn
juist schrandere lieden die de platte grollen van het theater tot verderf van het menselijk geslacht hebben uitgevonden.
‘Allemaal schadelijk, in elk geval schandelijk.’
Volgens u gaat het om schandelijke dingen. Hoe kunt u dus met
goed fatsoen bekijken wat schaamteloos ten tonele wordt gevoerd?
U geeft toe dat het schandelijk is en tegelijk schept u de gunstige
voorwaarden voor het bestaan van zoiets schandelijks. Ik weet niet
wie ik slechter moet noemen: de verkoper of koper van schaamteloosheid. Toch is heel dat bedrijf door uiterst schrandere geesten uitgedacht en georganiseerd. We kunnen dus zeggen dat ook het verstand goed is, maar alleen als u het ten goede gebruikt. Tot nu toe
vermeldde ik goede eigenschappen waarmee u goed kunt handelen,
niet het goede waardoor u zelf goed wordt. Als dat laatste goed,
waardoor u zelf goed wordt, zich er niet heeft bijgevoegd, hoe kunt
u dan, slecht als u bent, die andere goederen goed gebruiken? Wat is
het goede waardoor u goed wordt? Dat is God zelf.
[6] Er bestaat iets wat met de geest gezien kan worden. Het is
niet zo dat alleen de ogen een object hebben om te zien, terwijl de
geest dat niet zou hebben. Wat staat hoger: het lichaam of de ziel? Ik
denk dat zelfs ontzielde lichamen – als ze het konden – zouden antwoorden: ‘De ziel staat hoger.’ Maar dat betekent voor mij nog niet
dat de ziel beter is dan het lichaam. Ik stel mijn vraag nu als volgt:
‘Wie is beter: degene die leiding geeft, of degene die leiding ont-
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vangt?’ Ik denk dat nu zelfs de beesten niet zouden aarzelen te antwoorden dat de leider beter is. Wie geeft er nu leiding? Toch zeker
de ziel die beter is dan het lichaam.
Als de ziel afwezig raakt, hebben de vensters van het lichaam niemand die door hen heenkijkt, ook al staan de luiken open. De ogen
staan open, de oren zijn geopend: als de bewoner ontbreekt, wat baten dan ontsloten luiken? Met de ogen neemt de ziel bijzondere dingen waar, zoals licht, kleuren en vormen. Met de oren neemt de ziel
bijzondere dingen waar, zoals stemmen en geluiden. Met de neus
heeft de ziel weer andere bijzondere gewaarwordingen: alle geuren.
En met de smaakpapillen proeft de ziel alle smaken. En met het hele
lichaam onderscheidt de ziel wat hard of zacht is, wat ruw of glad is,
koud of warm en licht of zwaar. Het oog hoort niet en het oor ziet
niet. Toch ziet de ziel met het oog en hoort met het oor. Geen zintuig kan twee dingen tegelijk. Toch is van die drie de ziel de enige
die door beide zintuigen kan waarnemen.
Kan de ziel niets uit zichzelf? En kan de ziel alleen iets door middel van het lichaam, maar is zij, op zichzelf aangewezen, tot niets in
staat? Met het lichaam ziet zij wat wit is en wat zwart. Maar kan zij
uit zichzelf niet zien wat rechtvaardig is of onrechtvaardig? Toch
zijn er veel mensen die menen dat alleen bestaat wat men met het
lichaam waarneemt. Daarmee doen zij echter onrecht aan hun eigen
geest en zijn zij ondankbaar jegens God, door wie zij naar zijn beeld
zijn gemaakt. Binnen in ons woont iemand. Hij heeft andere ogen,
die typisch zijn voor hem.
[7] Als ik edelstenen zou willen laten zien, als ik goud en zilver
zou willen laten zien, fraai servieswerk, kostbare gewaden en wat al
niet meer als kostbaar en mooi tot menselijke rijkdommen wordt
gerekend, als ik ten slotte het hemelgewelf zou willen laten zien –
niet een fraai getimmerd plafond, maar het met sterren getooide gewelf van de armen – waarnaar zou ik dan zoeken? Naar ogen.
Wanneer ik het rechtvaardige en onrechtvaardige wil laten zien,
wat vraag ik dan? Aan wie of wat maak ik het duidelijk? Misschien
heb ik echter wel niets om te laten zien. Want het was ook een opvatting van sommige lieden dat rechtvaardigheid niet van nature bestaat maar totstandkomt door een menselijke mening. Rechtvaardig
zou dan zijn – of liever: rechtvaardig wordt genoemd – wat mensen
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voor rechtvaardig wilden laten doorgaan op grond van een soort afspraak in de menselijke samenleving en niet vanwege de eigen aard
van de rechtvaardigheid. Kunnen we dan nog wel spreken over de
eigen aard van de rechtvaardigheid? Wij tobben ons af om dit wezenlijke aan het licht te brengen. En wij zouden toch het meest zeker moeten weten wat wij alleen door de ziel weten. Wij tobben ons
af om aan het licht te brengen wat de eigen aard van de rechtvaardigheid is, maar wij doen geen moeite om duidelijk te maken dat goud
bestaat, dat de aarde en de hemel bestaan. Waarom zou ik moeite
doen zulke dingen aan te tonen? Ieder mens roept uit dat werkelijk
bestaat wat men met het lichaam kan zien. Maar velen ontkennen
dat bestaat wat alleen met de ziel kan worden waargenomen.
[8] Het is niet verwonderlijk dat zo’n ziel ziek is, dat zij verwonde of zelfs lichtloze ogen heeft! Waar kunnen zulke ogen herstel vinden? Waar genezing? Het geloof is de poort naar genezing. Want wil
de ziel zien wat zij niet kan zien, dan moet zij gaan geloven dat bestaat wat zij wil zien. Bovendien moet zij gaan geloven dat zij zelf
nog niet zo is dat ze het kan zien.
‘Misschien kan ik het zien,’ merkt zo’n ziel op, ‘laat het mij maar
eens zien.’
Maar aan wie moet ik het tonen? Eerlijk gezegd, zelfs ik kan het
niet. Daartoe is echter Hij in staat, die het ook aan mij toont als ik
vanuit mijn situatie iets zie.
Als een zieke verwonde ogen heeft, komt er een arts naar hem
toe. Misschien is de zieke het gezichtsvermogen al kwijt en is hij
vergeten dat hij ooit heeft gezien. Misschien is hij al vanaf zijn geboorte blind geweest. Toch is de arts zo bekwaam dat hij met een
ingreep de lang bestaande blindheid kan verdrijven. Hij belooft dat
als de zieke zich laat behandelen, er iets bestaat wat hij zichtbaar
kan maken. Maar dan? Als de zieke daaraan geen geloof hecht
voordat hij ziet, hoe zal hij dan worden verzorgd? ‘Er is iets wat u
kunt zien,’ zegt de arts, ‘maar u zult het pas zien wanneer uw ogen
gezond zijn.’ Maar de zieke houdt vol: ‘Als ik niet eerst kan zien,
laat ik mij niet behandelen.’ Wat een dwaas en misplaatst antwoord: eerst willen zien om zo genezing te verkrijgen. En dat van
een man die helemaal geen reden zou hebben om zich onder behandeling te laten stellen als hij had kunnen zien. Geloof dus de
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arts, als hij het vermogen wil geven om te zien. Dan werkt u hem,
die u wil genezen, niet tegen.
‘Laat het mij zien,’ zegt hij.
Wat moet ik u laten zien?
‘God.’
Aan wie?
‘Aan mij,’ zegt hij, ‘als u wilt dat ik geloof. Want ik geloof alleen
wat ik zie.’
U verlangt dat er iemand wordt geopenbaard. Aan wie? Door
wie? God moet worden geopenbaard. Hij moet aan een mens kenbaar worden gemaakt. Maar door een mens kan Hij niet kenbaar
worden gemaakt. Hij maakt zichzelf bekend. Ik kan er alleen aan
herinneren wat u moet doen om het te verdienen Hem te zien.
[9] ‘Echt niet,’ zegt de dwaas, ‘God bestaat niet.’
Allen huiveren. Wie zou er kunnen zeggen dat God niet bestaat?
Toch heeft de psalm daarover niet gezwegen: ‘De dwaas heeft bij
zichzelf gezegd: God bestaat niet!’6 Omdat dat een uitspraak is waarbij iedereen huivert, staat er: ‘heeft bij zichzelf gezegd’.7 Hij heeft
het niet aan tong en taal toevertrouwd. Maar toch zoek ook ik iets.
‘Laat mij God zien,’ zegt hij.
Laten wij samen zoeken, broeder. Hoewel ik probeer God te tonen en mij er niet toe in staat voel – want daar is waarschijnlijk tijd
en een of andere methodische toeleg voor nodig – wil ik toch ook
enige vragen stellen. U zegt: ‘Laat mij God zien.’ Ik zeg dan: ‘Laat
mij uw ziel zien.’ U vraagt mij het allerhoogste, ik vraag iets bescheidens. U verzoekt om Hem van wie u ver verwijderd bent, ik
vraag om een werkelijkheid die aanwezig is. U vraagt naar Hem die
gezocht moet worden, ik zoek naar degene die zoekt. Kijk, als ik nu
eens zou zeggen dat u geen ziel heeft, wat zult u dan doen? Want als
men alleen de ogen moest geloven, heeft u geen ziel. Ik mag niet
geloven dat uw ziel bestaat zonder dat ik haar zie.
U zult dan kunnen zeggen: ‘De ziel kan weliswaar niet met ogen
worden gezien, maar kan worden aangetoond door haar werking. U
ziet mij lopen en u hoort mij spreken. U vraagt en ik geef antwoord.
Twijfelt u er dan nog aan dat ik een ziel heb?’
Met dat al heb ik uw ziel niet gezien. Wel zag ik de werking van
uw ziel. Als ik door de werking van uw ziel weet heb van uw ziel,
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moet u God leren kennen door de werken van God. De ziel bestaat.
Ze beweegt immers het lichaam. Bestaat God die de wereld beweegt
dan niet? De ordening van het heelal, maakt die op u geen indruk?
De natuurverschijnselen op aarde staan onder invloed van de hemelverschijnselen: de wisseling van nacht en dag, de opeenvolging
van de seizoenen. De gloed van de zon brengt het daglicht tot volle helderheid. De glans van maan en sterren verzachten het duister
van de nacht. Vruchten komen uit de aarde te voorschijn. Bronnen
stromen. En al die wezens die op aarde worden geboren: ze worden geboren met het leven in zich. Zou dan leven wat wordt gemaakt, maar niet leven die dit alles maakt? God bestaat dus. Geen
denken aan dat wij daaraan twijfelen! Maar misschien moet degene
die twijfelt nog zoeken. Laat hij dan zo zoeken, dat hij eerst gelooft. Anders verdient hij wegens zijn ongeloof niet te ontdekken
wat hij zoekt.
[10] God bestaat dus. En veel sterker dan de vraag of Hij bestaat,
dringt zich de vraag op hoe Hij moet worden gediend. Waarom
toch? Ook hierover zullen wij iets zeggen. Ik denk dat ik het mij
juist tegenover christenen gemakkelijk kan maken door te zeggen:
God moet op de manier worden gediend die Hij zelf heeft opgedragen. Als een christen mij zou vragen op welke manier God gediend
wenst te worden, antwoord ik niet met eigen woorden, maar lees ik
voor uit een boek waaraan hij krachtens zijn geloof zonder twijfel
onderworpen is. Het is hem toch niet geoorloofd te twijfelen aan de
door God geïnspireerde geschriften? God heeft de manier waarop
Hij gediend wil worden ook te boek willen stellen. En wat Hij heeft
willen laten optekenen, heeft Hij willen laten voordragen. Hij verleende aan de Schrift zo’n hoog aanzien en gezag, dat Hij alle schrijvers van andere boeken aan de voeten van die Schrift heeft geplaatst.8 Er zijn namelijk mensen geweest die schreven wat zij wilden
en zoals zij het wilden. Maar wiens boek bezit zo’n hoog gezag dat
heel de wereld er met ‘Amen’ op antwoordt?9 Wanneer wij in gesprek zijn met iemand die zich misschien niet onderworpen acht aan
zo’n groot gezag van boeken en tijdens zijn gesprek met mij beweert: ‘Mensen hebben die dingen voor zichzelf opgeschreven,’ wat
kan ik dan antwoorden? Hoe kunnen wij aannemelijk maken dat die
geschriften door God zijn ingegeven?
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[11] Als we afzien van de scheppingsorde waardoor het heelal
wordt bestuurd, boezemen bepaalde werken van God de mensen
geen ontzag in, tenzij het over wonderbaarlijke daden en woorden
gaat. De schepping is wel vol wonderen, maar alles wat bewondering verdient, is door de regelmatige terugkeer onopvallend geworden. Laat maar eens een mens die onder de mensen heeft geleefd uit de doden opstaan en het wordt door allen als een
goddelijk werk verkondigd.10 Elke dag worden er zovelen geboren
die er nog niet waren, maar niemand verwondert zich erover.
Christus veranderde water in wijn, een groot wonder.11 Maar wie
anders bewerkt dit elk jaar in de wijnstok? Denkt u dat het een
kleiner wonder is dat vocht uit de aarde wordt opgenomen en
wordt omgezet tot zo’n struik, dat het door de ranken gaat, de bladeren ontvouwt, de zwellende trossen voortbrengt, de druiven
doet groeien zolang ze nog niet rijp zijn, en die laat kleuren bij de
rijping? Vraag de wortel eens waar dat alles vandaan komt. Welke
regelmaat, welk vakmanschap ligt er besloten in zo’n nietige en
onbeduidende uiterlijke vorm?
Ik sta nu nog verwonderd over de vormkracht van de wortel.
Maar die van de zaadkorrel valt nog meer te bewonderen. Wat is die
klein: bijna niets! Toch zijn daar alle onderdelen van de toekomstige
wortel, de stam, de takken, vruchten en bladeren aanwezig, en ook
de vormende onderdelen die het sap aantrekken en omvormen tot
zo’n prachtig en oogstrelend kunstwerk.
Dat zijn verbazingwekkende werken van de Schepper. Om Hem
voor uw ogen aanwezig te zien bent u nog niet eens opgestegen naar
de hemel, maar u vindt Hem op aarde al bezig met vormen en bouwen. Dat vraagt om een aandachtige waarnemer want wat is wonderbaarlijker dan zulke werken? Toch hebben zij, zoals ik al zei,
door hun alledaagsheid aan zeggingskracht ingeboet.
Om de zielen van de mensen wakker te schudden heeft God enkele werken in petto gehouden. Ze zijn niet belangrijker maar wel
zeldzamer. Het is zeker een groter werk een mens te maken dan er
een weer tot leven te roepen. Maar omdat niemand zich meer verwondert over wat Hij elke dag maakt, heeft Hij zich ooit laten kennen als een die ten leven wekt. Hij verschafte blinden het licht,12
doven het gehoor13 en stommen de spraak.14 Hij die dit telkens on-
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bewonderd in zaden verricht, heeft dit ooit tot grote verwondering
onder de mensen verricht.
[12] Deze dingen zijn opgeschreven en worden gelezen.
‘Maar,’ zegt de ongelovige, ‘nu gebeuren zij niet en ik ben bang
dat die feiten door mensen wel zijn opgeschreven maar in werkelijkheid niet zijn gebeurd.’
Soms laten wij zulke vragenstellers maar begaan. U moet echter
niet zo zijn, maar sterk genoeg worden om zulke lieden te antwoorden. Ik weet dat ik voor gelovigen zowat ten overvloede spreek.
Maar mag ik een beetje lijken op iemand die ongelovigen wil overtuigen? Zo kunt u tegenover ongelovigen toegerust zijn.
Sommige mensen – het zijn er wel weinig, maar men moet wel
rekening met ze houden – zeggen: ‘Die feiten zijn opgeschreven
maar niet gebeurd.’ Hoe kan ik aannemelijk maken dat zij gebeurd
zijn? Elk wonder gebeurt stellig in een daad of in een woord. Daden
zijn wonderbaarlijk als zij worden verricht buiten de gangbare regelmaat in de natuur. Woorden zijn wonderbaarlijk als ze aankondigen
wat zal gebeuren. Als u niet wilt geloven in wonderbaarlijke daden
die staan opgeschreven om te worden voorgelezen, geloof dan tenminste de wonderbaarlijke woorden die hun waarheid alleen al aantonen doordat ze zijn uitgekomen. Hij die u wonderlijke dingen uit
het verleden heeft verteld, toont immers zijn geloofwaardigheid
wanneer u voor uw ogen ziet gebeuren wat hij als toekomst heeft
voorzegd. Of is waarzeggerij soms niet zo waarachtig als haar naam
doet vermoeden? De menselijke belangstelling is zo op die praktijken gespitst dat velen in deze tijd geen christen willen zijn. Ze willen namelijk vrij zijn om zieners te raadplegen, sterrenwichelaars,
waarzeggers en – hoe moet ik ze anders noemen – magiërs? Maar
Christus’ kracht heeft een einde gemaakt aan dat soort praktijken.
Zijn kracht < heeft magiërs uit zo’n ver volk naar Christus geleid om
Hem te aanbidden.15
[13] Zij kwamen om het kind, het Woord van God te aanbidden.16 Wat was de aanleiding voor hun komst? Zij hadden een ongewone ster gezien. Hoe wisten zij dat die ster van Christus was? Zij
konden immers die ster wel zien, maar die ster kon niet tegen hen
spreken en zeggen: ‘Ik ben de ster van Christus.’ Zonder twijfel is
dat op een andere manier, door een openbaring duidelijk gemaakt.
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Toch was er op een ongebruikelijke manier een koning geboren,
die ook door vreemdelingen moest worden aanbeden. Waren er voordien in Juda dan geen koningen geboren of bij andere volkeren over de
hele aarde? Waarom moest die ene worden aanbeden – ook door
vreemdelingen – niet onder het schrikbewind van een leger, maar terwijl zijn majesteitelijke kracht schuilging in een armzalig lichaam?
Toen Hij was geboren, werd Hij aanbeden door herders uit Israël
aan wie engelen Hem hadden bekendgemaakt.17 Maar de magiërs
waren niet uit Israël afkomstig. Zij vereerden afgoden of heidense
goden, dat wil zeggen: demonen. En door de bedrieglijke machten
van die demonen werden zij misleid. Zoals we weten, zagen zij een
ongewone ster en zij verwonderden zich daarover. Zij vroegen zich
ongetwijfeld af wat dat verrassende en ongewone visioen zou kunnen betekenen en ze hebben dit op een of andere manier gehoord.
> Maar u zult vragen: ‘Van wie hebben zij dat gehoord?’ <
Zeker van engelen die het ingaven door een openbaring.
> Misschien vraagt u: ‘Van goede engelen of van slechte?’ <
Ook slechte engelen, demonen dus, hebben toch beleden dat
Christus de Zoon is van God.18 Waarom kunnen zij het echter niet
van goede engelen hebben gehoord, aangezien al in het aanbidden
van Christus hun redding werd gezocht en niet hun kwaad werd
veroordeeld? Ook engelen hebben hun dus kunnen zeggen: ‘De ster
die u hebt gezien, is van Christus. Ga op weg en aanbid Hem waar
Hij is geboren.’ Zij hebben hen tevens kunnen wijzen op de hoedanigheid en grootheid van Hem die geboren was.19 Toen zij dit gehoord hadden, zijn zij gekomen en hebben Hem aanbeden. Volgens
hun eigen gebruiken boden zij Hem goud, wierook en mirre ten
geschenke aan.20 Zulke dingen gaven zij namelijk gewoonlijk ook
ten geschenke aan hun eigen goden.
[14] Voordat zij dit deden, voordat zij Hem vonden in de stad
waar Hij was geboren, kwamen zij zoeken naar waar de koning van
de joden geboren was.21 Konden zij dit dan niet eveneens door een
openbaring weten, zoals zij wisten dat die ster hoorde bij de koning
van de joden, die ook door andere volken aanbeden moest worden?
Had die ster hen niet naar die stad kunnen brengen, zoals die hen
daarna naar de plaats leidde waar Christus zich als kind met zijn
moeder bevond? Dat had inderdaad gekund. Maar het is niet ge-
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beurd omdat de magiërs het van de joden te weten moesten komen.
Waarom wilde God dat dit aan de joden werd gevraagd? Om Hem
in wie zij niet geloven, toch door hen bekend te laten maken. Zo
worden zij door hun eigen aanwijzing veroordeeld.
Let wel, dat gebeurt nu ook.22 De magiërs zijn de eerstelingen van
de heidenvolken. Naarmate zij van een grotere goddeloosheid werden bevrijd, omgaven zij hun Bevrijder met grotere eer. Zij vroegen
dus: ‘Waar is de pasgeboren koning van de joden?’ 23 Toen Herodes
het woord ‘koning’ hoorde, begon hij als rivaal van schrik te beven.
Hij riep de wetgeleerden en ondervroeg hen. Zij moesten aan de
hand van de Schriften aangeven waar de Christus zou worden geboren.24 Zij antwoordden: ‘Te Betlehem in Juda.’25 De magiërs trokken dus verder en kwamen tot aanbidding. De joden wezen de weg
maar zelf zijn zij achtergebleven.
[15] Wat een groot geheim! Heden ten dage proberen wij op
grond van de joodse geschriften ongelovigen te overtuigen gelovig
te worden. Door die geschriften laten wij heidenen zien wat zij niet
willen geloven. Want soms zien de heidenen een Schriftwoord in vervulling gaan. Zij kunnen dan volstrekt niet ontkennen dat de voorzeggingen uit de Heilige Schrift die zijn voorgelezen, onder alle volkeren tot werkelijkheid komen door de naam van Christus; het gaat
dan om voorzeggingen over het geloof van de koningen, de vernietiging van de afgodsbeelden en de verandering van de menselijke situatie. De heidenen stellen ons dan eenzelfde vraag als de magiërs aan de
joden stelden. Zij raken soms zo onder de indruk dat zij zeggen:26 ‘U
hebt dit zien gebeuren en het beschreven alsof het is voorspeld.’
Dat heeft één van hun dichters gedaan. Zij die hem hebben gelezen, herkennen het. Hij heeft verhaald dat iemand naar het dodenrijk was afgedaald en vandaar naar het oord van de gelukzaligen was
gekomen. Daarna zijn hem de belangrijkste Romeinen getoond die
nog geboren moesten worden. Maar wie dit schreef, wist zelf dat zij al
geboren waren. Hij vertelde namelijk over dingen uit het verleden,
maar heeft ze zo beschreven als een voorspelling van de toekomst.27
‘Zo hebt ook u,’ zeggen de heidenen tegen ons, ‘dit alles zien gebeuren en voor uzelf in geschriften geboekstaafd om dit als voorspelde toekomst te laten lezen.’28 Wat een roem voor onze koning! Terecht zijn de joden door de Romeinen overwonnen maar niet
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weggevaagd. Alle volkeren zijn overgegaan tot het Romeinse
rechtsbestel toen ze eenmaal door de Romeinen waren onderworpen. Het joodse volk is overwonnen maar bleef toch onder de eigen
wet. Wat de godsdienst betreft bewaarde het de overgeleverde gewoonten en gebruiken. Zelfs nu hun tempel is verwoest en het oude
priesterschap is afgeschaft, zoals voorzegd door de profeten, bewaren
zij toch de besnijdenis en een zekere levensstijl om zich daarmee van
andere volkeren te onderscheiden. Om welke andere reden dan om
te getuigen van de waarheid?
De joden zijn overal verstrooid geraakt en dragen de geschriften
met zich mee waarin de voorzegging over de Christus ook aan de
heidenen kan worden getoond. En zoals Hij is voorzegd, is Hij ook
werkelijkheid geworden. Ik haal een geschrift te voorschijn, ik lees
een profeet en ik laat zien dat de profetie is vervuld. De heiden
vraagt zich dan af of ik dit misschien zelf verzonnen heb. Maar het is
mijn vijand die dit geschrift in bezit heeft; aan hem is het door zijn
voorouders van oudsher toevertrouwd. Daarmee overtuig ik beiden:
de jood overtuig ik ervan dat ik vervuld weet wat daar staat voorzegd;
de heiden overtuig ik ervan dat ik het niet verzonnen heb.
[16] Laat de demonen dus, onder het mom van waarzeggerij,
geen mensen verleiden die niet op hun hoede zijn en overmatig
nieuwsgierig naar tijdelijke zaken. Laat ze evenmin voor zichzelf het
eerbetoon van goddeloze offers opeisen door met trotse zelfverheffing mensen te misleiden.
Voorspellingen die de echte waarheid aankondigen, zijn van de ene
ware God. Een echt offer moet worden gebracht aan de ene ware God.
De beelden en voorafschaduwingen daarvan zijn vroeger gegeven in
wierook en slachtoffers. Zo heeft immers de goddelijke voorzienigheid op vele manieren aangekondigd wat op één manier zou geschieden. Daarmee liet zij zien hoe groot dit toekomstige offer zou zijn. >
Want tussen alles wat als toekomst van de christelijke tijden is voorzegd, staat ook de profetie waarin staat dat volledig veranderd moest
worden wat in vroegere tijden bij offers aan God werd opgedragen.
‘Maar waarom,’ vraagt u, ‘gaf God er dan opdracht toe, als zij
toch veranderd moesten worden?’
Zieke, geef de arts geen raad over hoe u genezen kunt worden.
De ene mens Adam heeft met zijn nageslacht alle landen ter wereld
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gevuld. Het menselijk geslacht ligt – als was het één groot mens –
van oost tot west ziek en moet worden genezen. De zieke is groot,
maar de arts is groter. Laten wij dus een gelijkenis ontlenen aan de
menselijke geneeskunde. De arts komt bij de zieke en zegt: ‘Neem ’s
morgens dit in en na de middag dat andere.’ Maar de zieke zegt tegen de dokter: ‘Waarom na de middag niet ook het medicijn wat ik
’s morgens innam?’ Zou de arts hierop niet terecht antwoorden: ‘U
kunt ziek worden. Maar u kunt uzelf niet beter maken. Laat het beleid voor uw gezondheid maar aan de geneeskunde over.’ De zieke
antwoordt echter: ‘Dan is geneeskunde inconsequent, als ze eerst het
ene, daarna het andere voorschrijft.’
Houd u liever rustig en word gezond! De geneeskunde is consequent. Zij weet wat zij ’s morgens aanwendt en wat na de middag.
Zij is niet veranderd, maar uw ziekte is veranderlijk. Zij weet wat
baat en wanneer. Zo behandelt zij veranderlijke ziekten en houdt zij
rekening met de verschillende tijden. Zo zijn in vroeger tijden sommige middelen voor het mensengeslacht nuttig geweest, in latere tijden baten andere. U vraagt waarom? Wees een vriend van de arts.
Dan zult u het misschien gaan begrijpen. U denkt toch niet dat het
ook vandaag nog nodig is om een stier, een ram of wierook aan God
te offeren?
[17] Iemand zegt: ‘Laat zien dat God deze offers heeft voorgeschreven en heeft voorzegd dat zij veranderd zouden moeten worden. Dan kan ik geloven. Ik ben bang dat u mij dat zegt uit uzelf in
plaats van op goddelijk gezag.’
Luister dan nu naar woorden van God. Een enkel woord uit vele:
‘Zie, er zullen dagen komen, zegt de Heer.’29 Een profeet is hier aan
het woord. Als u denkt dat dit door christenen is verzonnen, laat dan
een jood het boek te voorschijn halen. Hoe zou ik naar voren brengen wat mijn tegenstander al van oudsher met zich meedraagt? Laat
het boek namelijk te voorschijn gehaald worden uit de boekenverzameling van de joden en wij zwijgen er verder over. Wat zullen wij
gaan voorlezen? ‘Zie, er zullen dagen komen, zegt de Heer, dat Ik
met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond ga
sluiten.’30
‘Maar misschien,’ zegt u, ‘doelt de profeet hier op een verbond
dat de joden ontvingen. Hij zegt dan dat er sprake was van een
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nieuw verbond toen onze voorouders het verbond ontvingen dat
hun op de berg Sinaï door bemiddeling van Mozes was gegeven.
Want dat was eerder nog nooit bij de mensen gebeurd.’31
Terecht heeft hij u daaraan herinnerd, maar wacht nog even: ik
vraag u geduld om de rest ook nog voor te lezen. Hoor over het
nieuwe verbond: ‘Zie, er zullen dagen komen, zegt de Heer, dat Ik
met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond ga
sluiten.’32 Wat volgt, zeg ik nog niet.
Wie is hier aan het woord? Jeremia. Wanneer profeteerde Jeremia? Lang na Mozes door wie het eerste verbond gegeven is. Als dus
Jeremia, die zegt: ‘Zie, er zullen dagen komen,’ over een toekomst
spreekt: ‘dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een
nieuw verbond ga sluiten,’33 is dat geen reden om te beweren dat
daarmee het verbond wordt aangeduid dat door Mozes is gegeven.
Hij noemt dus een ander verbond nieuw. Maar luister dan ook naar
de rest: ‘Zie, er zullen dagen komen, zegt de Heer, dat Ik met het
huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond ga sluiten;
geen verbond zoals Ik met hun voorouders heb gesloten, toen Ik
hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te leiden.’ 34 Kan
het duidelijker? Toen is namelijk door Mozes het eerste verbond
gegeven, dat men het oude verbond noemt.
[18] Welaan, broeders en zusters, let nu op de woorden van God.
Wij lezen wat is voorzegd. Wij zien dat het is vervuld. Twijfelen wij
nog aan het goddelijke gezag van de boeken? Laat niemand dus nog
zeggen: ‘Kijk, de magiërs gaven wierook aan Christus.35 Waarom
branden wij ook geen wierook voor Christus?’ Let er eerst eens op
dat de magiërs wierook ten geschenke gaven, maar niet verbrandden.36 Maar uw vraag luidt: ‘Waarom heeft Hij dat geschenk aanvaard?’ Het lijkt wel of de vraagstellers het aan de magiërs willen
verbieden iets van de schepping aan de Schepper aan te bieden! Niet
de demonen hebben de wierook geschapen. God heeft de wierook
geschapen. God heeft de mirre en het goud geschapen. De magiërs
bedreven een zonde door die geschapen dingen aan demonen te geven en hun daarmee eer te bewijzen. Zij gebruikten immers een
schepsel om de Schepper te beledigen. Probeer vandaag echter te
begrijpen dat zij hebben gegeven wat zij gewoonlijk aan hun eigen
goden gaven.
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Christus heeft hun echter niet zonder bedoeling toegestaan om
zulke dingen te geven. Het waren eerder tekenen dan geschenken.
Hij aanvaardde de wierook als God. Hij aanvaardde het goud als koning en de mirre als één die ten dode was opgeschreven, voor zijn
begrafenis.
In die tijd werden echter niet alleen wierook maar ook dieren uit
de kudden geofferd, zowel door heidenen als door joden. Dat wil zeggen: door hen die vele onechte goden vereerden, en door hen die de
ene ware God vereerden. Deze laatstgenoemde offers, ik bedoel die
van de joden, werden aan God geofferd volgens het oude verbond,
maar dat heeft God in het nieuwe verbond veranderd. ‘Zie,’ zegt de
profeet Jeremia, ‘er zullen dagen komen, zegt de Heer, dat Ik met het
huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond ga sluiten;
geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen heb gesloten, toen Ik hen
bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te leiden.’37
[19] ‘Maar,’ zal iemand opmerken, ‘de profeet sprak niet over
offers.’ Wilt u dan iets over offers horen? God heeft als toekomst
voorzegd dat al die offers zouden worden afgeschaft en dat er één
offer gegeven zou worden dat werkelijk van zonden reinigt: het
lichaam van Christus. Dat weten de gelovigen. En wat ik nu beweer,
wordt naar ik weet niet door iedereen begrepen.38 Maar laten zij die
het begrijpen, zich erover verheugen en hun leven zo inrichten dat
het zo’n groot geheim waard is. Wie het echter nog niet begrijpt,
heeft de mogelijkheid zijn leven te veranderen, het geheim van de
verandering waar te nemen en te weten te komen wat door gelovigen wordt aangeboden en wat wordt ontvangen.39 In dat geheim is
immers aanwezig wat is voorzegd: ‘U bent priester tot in eeuwigheid op de wijze van Melchisedek.’40 Er was namelijk een eerste
priesterschap volgens de orde van Aäron.41 Maar daarna is tot onze
hogepriester gezegd: ‘U bent priester tot in eeuwigheid op de wijze
van Melchisedek.’42 Dat is door een profeet gezegd lang voordat de
Heer in het vlees is gekomen. De orde van Aäron is dus veranderd in
de orde van Melchisedek: volgens de orde van Aäron werden er offers gebracht van geslachte kuddedieren; volgens de orde van Melchisedek bestond het offer uit het lichaam van Christus.
Iemand zal opmerken: ‘Maar u hebt nog niet gezegd of God had
voorzegd dat die offers zouden verdwijnen.’
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Kijk eens, ik lees het u voor. Anders zou misschien iets aan mijn
geheugen ontsnappen. Broeders en zusters, ik ken deze teksten immers niet vanaf mijn jeugd. Andere – en wat erger is, overbodige –
zou ik uit het hoofd kunnen opzeggen. Maar deze teksten, die ik
niet van kindsbeen heb bestudeerd, kan ik niet uitspreken zonder in
de geschriften te kijken. Of is het misschien nuttiger dat u niet uit
mijn mond maar uit het goddelijke boek verneemt wat u tot uw heil
zult weten. Luister nu en verwonder u er niet over dat men nu niet
met wierook tot Christus komt. Door Hem is een ander offer ingesteld, waarvan alle andere offers uit het verleden voorafschaduwingen zijn.
[20] Ik heb nu het boek van de profeet Jesaja in mijn handen.
Wat zegt deze profeet onder meer? ‘Gedenk niet langer wat vroeger
gebeurd is, en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied.’43 Kijk
maar, broeders en zusters, de afschaffing van het oude is al duidelijk.
‘Maar,’ zegt u, ‘hij heeft nog steeds niets over offers gezegd. Misschien heeft hij andere dingen veranderd, maar niet de offers.’
Die uitspraak ‘Geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied,’44 heeft inderdaad een algemene strekking. Het staat mij echter vrij daarin te zien wat het onderricht van de apostelen mij later
heeft geleerd: wat ik moet offeren en wat niet meer; ik heb immers
een uitlegger die deze duisternis verheldert en een leraar die mij zegt
hoe ik dit moet opvatten. Toch geeft ook de profeet zelf aan mensen
geen ruimte om zomaar naar believen te gissen. Hij zegt immers heel
duidelijk wat u zult gaan horen. Luister dus: ‘Gedenk niet langer wat
vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied. Zie, iets nieuws ga Ik maken. Het is al aan het kiemen en u
zult het begrijpen.’45 Wat dat laatste betreft: ‘Zie, iets nieuws ga Ik
maken. Het is al aan het kiemen en u zult het begrijpen.’ 46 Dat betekent: Ik ga nieuwe dingen maken, die er nog niet zijn geweest. Zo
kunt u begrijpen wat er is geweest. Er werden dieren uit de kudde
geslacht, er werd bloed vergoten en door het bloed werd God verzoend.
Maar is het wel zo dat God door bloed wordt verzoend en dat
God bloed verlangt? Schept God genoegen in reukoffers? Verlangt
de Schepper van alles, die u alles geeft, de geur van wierook of andere reukwerken? Wat een onzin om zoiets te geloven! Hij doet zich

sermo 374

228

tegoed aan uw toewijding. Die is nuttig voor u, niet voor Hem
wiens dienaar u bent.
Elke menselijke knecht van een menselijke meester dient zijn
meester tot diens voordeel en omgekeerd: die meester zorgt voor
zijn dienaar tot diens voordeel. Maar zo is God niet. Wie God dient,
dient Hem tot eigen voordeel, niet tot voordeel van God. Zeg ik dit
wellicht uit mijzelf? Luister naar de profeet in de psalm: ‘Tot de
Heer sprak ik.’47 Wat zei hij? ‘U bent mijn Heer.’48 Waarom zei hij
dat? ‘Omdat U geen behoefte hebt aan mijn bezit.’49 Daarmee heeft
u een ondubbelzinnige uitspraak. Er is geen reden om te twijfelen.
God heeft geen behoefte aan uw bezit.
Geloof dus niet dat uw God zulke offers nodig heeft maar vraag
verder wat die offers ons willen leren en wat zij betekenen. Vroeger
werd met slachtoffers bloed vergoten omdat met het bloed werd
voorafgebeeld dat door het ene ware slachtoffer het bloed van uw
Heer zou worden vergoten, het bloed dat uw losprijs werd, het
bloed waardoor de oorkonde met daarop de aanklacht tegen u zou
worden uitgewist, dat wil zeggen: waardoor de oude toestand van
uw zonde werd opgeheven.50 Het is zover gekomen: het bloed is
vergoten, Hijzelf wordt geofferd.
Laat de dag ons beademen en de schaduwen wijken. 51 Gedenk
niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan
wat eens is geschied. Zie, iets nieuws ga Ik maken. Het is al aan het
kiemen en u zult het begrijpen.52 Nu begrijpen wij waarom de riten
die de toekomst hebben aangekondigd, zijn voorafgegaan. Alles
vindt in Christus zijn verklaring. Alle dingen hebben in Christus
hun doel. ‘Zie,’ zegt Hij, ‘iets nieuws ga Ik maken. Het is al aan het
kiemen en u zult het begrijpen.’53 Voordat al dit nieuwe ontstond,
werd het oude meegedragen maar niet begrepen.
[21] Wat volgt daarna? ‘Een weg ga Ik leggen in de woestijn.’54
In welke woestijn? Jazeker, in die van de heidense volken, waar
geen verering bestond van de ware God. ‘Een weg ga Ik leggen in de
woestijn en rivieren in het dorre land.’55 Bij geen enkel volk werden
de profeten gelezen, maar nu worden hun geschriften onder alle volkeren verspreid. Zie de rivieren in het dorre land. ‘Wilde dieren zullen Mij verheerlijken.’56 Wat wordt met wilde dieren anders bedoeld
dan heidense volkeren? ‘Wilde dieren zullen Mij verheerlijken en si-
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renen, de vogeldochters.57 Zekere goddeloze wezens, dochters van
demonen zullen Mij verheerlijken.’ Toch alleen omdat zij de duivel
verlaten en zich bekeren tot Christus?
‘Maar die dingen zijn nog steeds onduidelijk,’ zegt u, ‘en het is
wenselijk dat ze voor ons wat duidelijker worden uitgelegd, aangepast aan ons bevattingsvermogen. Leg eens uit waardoor wordt aangetoond dat de bloedige offers God niet hebben behaagd.’
Als ik dit geschrift niet wat duidelijker kon voorlezen, zou ik het
niet in de hand durven nemen. Lieve mensen, luister dus geduldig
naar mij: ‘Wilde dieren zullen Mij verheerlijken en sirenen, de vogeldochters.’58 Waarom zullen zij verheerlijken? Luister naar wat
volgt: ‘Want Ik geef water in de woestijn, rivieren in het dorre land
om mijn uitverkoren volk te laven.’59
Welk volk is met dat ‘volk’ bedoeld? ‘Het volk dat Ik Mij heb
verworven. Ik heb u nu niet geroepen, Jakob, en niet veroorzaakt
dat u in moeite verkeerde, Israël. Waarom hebt u Mij brandoffers
van schapen gebracht?’60
Welaan, broeders en zusters. Ik weet niet of er iemand is die mij
zal zeggen: ‘Ik begrijp u niet. U beweert wat u zelf wilt. U legt uit
zoals u zelf wilt.’ Ik ben nu geen uitlegger meer, maar een voorlezer
geworden. Breng dit nu eens in verband met dat waarmee wij begonnen zijn, met wat de profeet zegt: ‘Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied.’ 61
Nu blijkt namelijk dat God dat vroeger liet gebeuren omwille van
een offer. Hij kondigde aan dat er bloed van een rechtvaardige
moest worden vergoten. Hij duidde in een voorafschaduwing aan,
in een gelijkenis met offerdieren. Wat zegt Hij namelijk nu? ‘Waarom hebt u Mij brandoffers van schapen gebracht? Met uw offers
hebt u Mij namelijk niet verheerlijkt, maar u hebt Mij met uw offers
evenmin gediend. Ik heb u toch niet vervaardigd om u zich met
wierook te laten vermoeien.’62 Om te voorkomen dat men zou zeggen dat God slachtoffers heeft verboden, maar wierook heeft toegestaan, staat er: ‘Ik heb u toch niet vervaardigd om u zich met wierook te laten vermoeien, of om u voor Mij met zilver wierook te
laten kopen, en Ik heb evenmin het vet van uw offers verlangd.’63
[22] Wagen wij de Heer onze God te vragen: ‘Waarom hebt U
dat vroeger dan ingesteld?’ Wij vragen hier al om inzicht. Want in
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deze riten werden de zonden niet uitgewist maar beleden. Ik weet
dat mijn bewering onduidelijk is en enige verduidelijking behoeft.
Maar ik houd het kort omdat ik al lang heb gesproken. Als ik dit
wegens tijdgebrek misschien te weinig kan uitleggen, zal de Heer
mij bijstaan om dit op een andere keer te kunnen doen.
Toch zeg ik nog het volgende: dat volk was zo, dat het enkele wijzen, heiligen en rechtvaardigen bezat, maar ook een al te menselijke
menigte die niet wist waarom die riten werden opgedragen en ze eerder verrichtte dan begreep. Nu laat Hij door deze profeet in korte bewoordingen weten waarom Hij die offers heeft opgedragen. Toen Hij
namelijk had gezegd: ‘Ik heb evenmin het vet van uw offers verlangd,’64 en al zulke dingen meer, vervolgde Hij alsof er werd gevraagd
waarom Hij die dingen toen heeft opgedragen, onmiddellijk als volgt:
‘In uw zonden en overtredingen zult u voor Mij verschijnen.’65 Dat alles functioneerde immers als een aanklacht tegen zondaars.
Wat was dan de bedoeling? De bedoeling van die offerriten was
alleen om de halsstarrige hoogmoed te vernederen. Wat was dan de
bedoeling? Alleen dat de Christus met genade zou komen en de
schuldbekentenis van de zonden zou uitwissen. Dan zouden de joden zeggen: ‘Wij zijn zonder zonden.’ Maar wat zegt de apostel
Paulus tegen hen: ‘Allen hebben immers gezondigd en allen zijn
verstoken van de goddelijke heerlijkheid.’66
‘Hoe bewijst u,’ vraagt de tegenstander vervolgens, ‘dat ik heb
gezondigd?’
De offers die u opdroeg als verzoening voor de zonden, getuigen
tegen u. God spreekt aldus: ‘Ik heb evenmin het vet van uw offers
verlangd. In uw zonden en overtredingen zult u voor Mij verschijnen.’67 Daarom stelden de offers die u opdroeg, u aan de kaak maar
zuiverden u niet. Laat nu het schuldige volk, nadat de hoogmoed is
gebroken, zijn ziekte erkennen, zijn genezing zoeken en tot zichzelf
zeggen: ‘Wat moet ik dan doen? Als mijn zonden met die offers niet
zijn gezuiverd, hoe kan ik dan gereinigd worden?’
[23] Luister naar wat hierop volgt: ‘Ik ben het, Ik ben het die uw
onrechtvaardigheden uitdelg om u te rechtvaardigen. Ik ben het, Ik
ben het.68 Geen stier, geen ram, geen geitenbok, geen reukwerken,
geen wierook, maar Ik ben het, Ik ben het die uw onrechtvaardigheden uitdelg om u te rechtvaardigen.’69 Hoezeer heeft Hij ons zijn gena-
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de onder ogen gebracht! Om te voorkomen dat iemand zich zou roemen op de verdiensten van zijn daden of op de overvloed aan slachtoffers, heeft Hij niet volstaan met eenmaal te zeggen: ‘Ik ben het,’ maar
heeft Hij door dat te herhalen met meer aandrang op het hart gedrukt:
‘Ik ben het, Ik ben het.’70 < Hij is de geneesheer, Hij het geneesmiddel.
Geneesheer omdat Hij het Woord is, geneesmiddel omdat het Woord
is vlees geworden.71 Hijzelf is de offeraar, Hijzelf het offer. ‘Ik ben het,
Ik ben het die uw onrechtvaardigheden uitdelg om u te rechtvaardigen.’72 Dat Hij zegt: ‘Ik delg uw onrechtvaardigheden uit,’ mag voor u
geen reden zijn om altijd met genoegen te zondigen. Hij delgt het uit
met de bedoeling om u te rechtvaardigen,73 dat wil zeggen: om u na de
uitdelging van uw vroegere zonden in het vervolg goed te laten leven
zodat u zult ontvangen wat Hij heeft beloofd.
Het is ook heel passend dat die magiërs, de eerstelingen van de
heidenen, van Godswege gewaarschuwd zijn niet naar Herodes terug te keren maar langs een andere weg naar hun land te vertrekken.74 In hen heeft de genade even overvloedig gewerkt als vroeger
de zonde zijn werk had gedaan, en zelfs meer dan dat. Hij die toen
de weg van de magiërs heeft veranderd, verandert zelf nu ook de
weg van slechte mensen. Zijn verschijning in het vlees, die in de
Griekse taal epifanie wordt genoemd, vieren de volken die in de
Geest gerechtvaardigd zijn, met het jaarlijks terugkerende feest van
deze dag. Zo kan het feest de gedachtenis vernieuwen, de vroomheid sterk worden door de toewijding, de liefde branden door het
samenzijn en de waarheid stralen voor hen die ons kwaadgezind zijn.
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Sermo 375a1
Als leeuw en lam
[1] Zoals de waarheid door de stem van de apostelen heeft geklonken, zo is ook hun boodschap over heel de aarde gegaan en hun getuigenis tot het einde van de wereld:2 ‘Ons paaslam is geslacht,
Christus zelf.’3
Over Hem had vroeger de profeet Jesaja voorzegd: ‘Zoals een lam
dat ter slachting wordt geleid en zoals een schaap dat stom is voor
zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend.’ 4 Wie is Hij? Toch
zeker degene over wie de profeet vervolgt: ‘Door zijn nederigheid is
zijn gerechtelijke vervolging weggenomen. Wie zal zijn afkomst
verkondigen?’5 Het toonbeeld van zoveel nederigheid zie ik bij een
koning met zoveel macht. Die als een schaap voor zijn scheerders
zijn mond niet opent,6 is toch ook de leeuw uit de stam Juda.7
Hoe is Hij lam en leeuw? De dood heeft Hij verduurd als een
lam en vernietigd als een leeuw. Hoe is Hij lam en leeuw? Zachtmoedig en sterk, lieflijk en vreeswekkend, onschuldig en machtig,
zonder een woord van protest onderging Hij zijn oordeel maar
met stemverheffing zal Hij oordelen. Hoe is Hij lam en leeuw? Bij
het lijden een lam, bij de verrijzenis een leeuw. Moeten we niet
eerder zeggen: zowel in zijn lijden als bij zijn verrijzenis lam en
leeuw?
Laten wij het lam in zijn lijden aanschouwen. Er is al gezegd:
‘Zoals een lam dat ter slachting wordt geleid en zoals een schaap dat
stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend.’8 Laten wij ook de leeuw in zijn lijden gaan zien. Jakob zei: ‘U hebt u
opgericht toen u terneerlag. Geslapen hebt u als een leeuw.’ 9
Laten wij het lam ook bij de verrijzenis gaan zien. Wanneer over
de eeuwige glorie van de maagden wordt gesproken, staat er in de
Apokalyps: ‘Zij volgen het lam waarheen het ook gaat.’10 Kijken we
naar de leeuw bij de verrijzenis. In dezelfde passage van de Apokalyps die ik al eerder heb aangehaald, zien wij: ‘De leeuw uit de stam
Juda heeft overwonnen en mag het boek openen.’11
Waarom een lam bij het lijden? Omdat Hij zonder schuld de
dood op zich nam. Waarom een leeuw bij het lijden? Omdat Hij,
zelf omgebracht, de dood heeft verslonden. Waarom een lam bij de
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verrijzenis? Omdat Hem eeuwige onschuld eigen is. Waarom een
leeuw bij de verrijzenis? Omdat Hij eeuwige macht bezit.
[2] Hoe is Hij lam en leeuw? Op welke manier zoekt u wie dat
toch is? Op uw vraag ‘Vóór wat was Hij?’ leest u: ‘In het begin was
het Woord.’12 Op uw vraag ‘Waar was Hij?’ vindt u: ‘Het Woord
was bij God.’13 Als u de vraag stelt hoe het Woord was, hoort u: ‘Het
Woord was God.’14 Als u wilt weten hoe groot zijn macht is, staat er
geschreven: ‘Alle dingen zijn door Hem gemaakt.’15 Op uw vraag
‘Wat is Hij ook zelf geworden?’ verneemt u: ‘Het Woord is vlees
geworden.’16 Als u onderzoek verricht naar zijn geboorte uit een vader zonder moeder of naar zijn geboorte uit een moeder zonder vader, hoort u: ‘Wie zal zijn afkomst duidelijk maken?17 Hij is geboren
uit de eeuwige en even eeuwig als zijn verwekker. Hij blijft het
Woord, ook als Hij vlees is geworden.18 Schepper van alle tijden is
Hij, op het gunstige tijdstip geschapen. Hij werd prooi van de dood
maar maakte de dood ook tot zijn prooi. Ontdaan van alle schoonheid staat Hij voor de mensenkinderen. Zwakheid weet Hij te dulden19 maar ook weg te nemen. Verheven vernedert Hij, vernederd
verheft Hij. God van de mens en God-mens. Eerstgeborene en
Schepper van de eerstgeborenen. Enige Zoon en broeder van velen.
Geboren uit het wezen van de Vader en deelgenoot geworden van
de door Hem aangenomen kinderen. Heer van allen en dienaar van
zeer velen. Dat is het lam dat wegneemt de zonden van de wereld.
Dat is de leeuw die het rijk van de wereld heeft overwonnen.
Wij stelden de vraag: wie is Hij? Vragen wij nu: wie zijn degenen
voor wie Hij is gestorven? Voor rechtvaardigen en vromen? Zo
spreekt de apostel Paulus niet. Hij stelt eerder: ‘Christus is gestorven
voor goddelozen.’20 Zeker niet om hen goddeloos te laten blijven,
maar om de goddeloze door de dood van een rechtvaardige gerechtvaardigd te laten worden en om de schuldbrief van de zonde te laten
verscheuren door het storten van zondeloos bloed.

sermo 375c

234

Sermo 375c1
De gelovige vrouw en de ongelovige man
[1] De lezing uit het heilig evangelie van deze dag verhaalt ons wederom een verschijning van de Heer aan zijn dienaren, van Christus
aan zijn apostelen. Hij bracht een ongelovige leerling op het rechte
spoor. De apostel Tomas, een van de twaalf leerlingen, weigerde namelijk niet alleen zijn instemming te betuigen aan de vrouwen, maar
ook aan de mannen toen die berichtten over de verrijzenis van
Christus de Heer.2 Toch moest hij als apostel worden gezonden met
de opdracht het evangelie te verkondigen. Hoe wilde hij, toen hij
later dus Christus begon te verkondigen, dat van hem gelovig werd
aangenomen wat hijzelf niet had geloofd? Volgens mij schaamde hij
zich wanneer hij ongelovigen hard toesprak.
Zijn medeleerlingen, medeapostelen, verzekerden hem: ‘Wij
hebben de Heer gezien.’3 Maar hij antwoordde: ‘Als ik niet mijn
handen in zijn zijde heb gelegd en de plaats van de nagelen heb aangeraakt, zal ik niet geloven.’4 Hij wilde dat voor hem het geloof
door aanraking zou ontstaan.
Maar als de Heer was gekomen om te worden aangeraakt, waarom
had Hij dan in de tekst die eerder is voorgelezen, tegen Maria Magdalena gezegd: ‘Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgestegen naar
mijn Vader.’5 Wanneer een vrouw gelooft, zegt Hij: ‘Raak Mij niet
aan.’6 Wanneer een man niet gelooft, zegt Hij: ‘Raak Mij aan.’7 Maria
was immers al naar het graf gesneld. En toen zij de Heer daar zag staan,
had zij Hem aanvankelijk voor een tuinman aangezien en Hem verzocht: ‘Heer, mocht u Hem hebben weggebracht, zeg mij dan waar u
Hem hebt neergelegd zodat ik Hem kan weghalen.’8 Maar de Heer antwoordde haar met haar naam: ‘Maria!’9 Meteen bij het horen uitspreken van haar naam herkende zij de Heer. Hij riep, zij hoorde. Met die
aanroep maakte Hij haar gelukkig door zich te laten herkennen. Zodra
zij dus haar naam had horen uitspreken met de zeggingskracht en de
tongval die zij kende, gaf zij als antwoord wat zij gewoonlijk zei: ‘Rabboeni!’10 Maria had dus al geloofd. Toch zei de Heer tegen haar: ‘Raak
Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader.’11
[2] Wat hoorde u nu Tomas zeggen in de lezing die het allerlaatst
in uw oren klonk? ‘Ik geloof niet, als ik niet heb aangeraakt.’12 Maar
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de Heer zei tegen Tomas: ‘Kom en betast, leg uw handen in mijn
zijde, en wees niet langer ongelovig maar gelovig.13 Als het u niet
genoeg is,’ zegt Hij, ‘dat Ik Mij aanbied aan uw ogen, bied Ik Mij
ook aan uw handen aan. Misschien bent u namelijk een van hen die
in de psalm zingen: Ten tijde van mijn kwelling heb ik de Heer met
mijn handen gezocht toen ik ’s nachts in zijn tegenwoordigheid
was.’14 Waarom zocht hij met de handen? Omdat hij ’s nachts zocht.
Wat betekent dat: Hij zocht in de nacht? Hij droeg de duisternis van
het ongeloof in het hart.
Het is echter niet alleen gebeurd vanwege hem maar ook vanwege hen die in de toekomst het echte lichaam van de Heer zouden
ontkennen. Het was namelijk mogelijk geweest dat Christus de
wonden van zijn vlees zo had genezen, dat ook de sporen van de littekens niet meer zichtbaar waren geweest. Het was mogelijk geweest dat Hij niet meer de sporen van de nagelen in zijn ledematen
droeg, noch het spoor van de wonde in zijn zijde. Maar die littekens
op zijn lichaam zijn toegelaten om de wonde van het ongeloof in de
harten van mensen weg te nemen. De tekens van de wonden moesten de werkelijke wonden genezen. Hij die de tekens van de nagelen
en van de lans op zijn lichaam heeft toegelaten, wist namelijk dat er
ook zulke gewetenloze en verderflijke ketters zouden komen die zouden zeggen dat het gelogen was dat onze Heer Jezus Christus ook
lichaam was geweest. Aan zijn leerlingen en onze evangelisten heeft
Hij volgens hen leugens verteld toen Hij zei: ‘Betast Mij en zie.’15
Kijk, Tomas twijfelt. Hoe hij twijfelt? ‘Als ik niet heb aangeraakt,
geloof ik niet.’16 Hij wacht met gelovige overgave tot het moment
van aanraking. ‘Als ik niet heb aangeraakt,’ zegt hij, ‘zal ik niet geloven.’17
Stellen wij ons een manicheeër voor: wat zegt hij?18 ‘Tomas heeft
gezien, aangeraakt en de plekken van de nagels betast, maar het
lichaam was niet echt.’ Als de manicheeër er toen bij was geweest,
zou hij zelfs niet door aan te raken tot geloof zijn gekomen!
[3] Let dus, lieve mensen, op dat huiveringwekkende verderf, op
die vervloekte bedriegerij, op die ongelooflijke goddeloosheid van
die manicheeër. Kijk eens wat een verschil met de heilige Maria
Magdalena. Toen zij Christus ‘Maria’ had horen zeggen, geloofde zij
door dat ene woord dat Hij verrezen was.19
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Volgens mij is er verschil tussen het geloof van Maria en dat van
de leerlingen, die onmiddellijk tot geloof kwamen zodra zij Christus
het brood zagen breken.20 Waarin dat verschil bestaat? Zij zag om zo
te zeggen in het halfduister,21 maar die anderen zagen Hem helder en
klaar.22 Ondanks dat verschil kwamen zowel de vrouw als de leerlingen door het zien tot geloof.
Nadien verscheen Hij aan allen. Zij dachten een geest te zien.23
Hij nam bij hen die onbetrouwbare opvatting weg en bracht hun de
helderste waarheid bij. Zij meenden een geest te zien.24 Ook de manicheeërs denken dat Christus een geest was en geen lichaam. Als
Christus toen had gewild dat zijn leerlingen dat bleven geloven, mag
u dat ook blijven geloven. Ieder van u die denkt dat Christus een
geest is geweest en in een schijngestalte is verschenen, wat zoiets wil
zeggen als dat het lichaam bij Christus niet echt is geweest: de leerlingen dachten dat toen ook.
Evenals de leerlingen bent u gewond. Laat u met hen genezen.
Toen de leerlingen dachten dat Christus een geest was en wat zij zagen meer schijn dan werkelijkheid was, wat deed de Heer toen? Hij
vroeg: ‘Waarom komt er twijfel op in uw hart?’25 Er komt geen vijand vanbuiten op u af, maar innerlijke twijfel houdt uw ziel in een
worggreep. ‘U twijfelt aan Mij: waarom komt er twijfel op in uw
hart?’26 Welke twijfel? Dat zij denken een geest te zien.27 De Heer
vreest dat zulke twijfels het geloof van de leerlingen doodt. Wees
dus op uw hoede voor die twijfel. Een zieke heeft geen reden zich
veilig te voelen wanneer de arts bezorgd is.
‘Waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijk naar mijn handen en
voeten. Betast Mij en kijk: een geest heeft geen vlees en beenderen
zoals u ziet dat Ik heb.’28 Zij zagen, betastten, geloofden en verkondigden. Maar de manicheeërs maken na Tomas nog steeds bezwaar:
‘Ik geloof niet als ik niet heb aangeraakt.’ Wees dus niet ongelovig.29
Waren de littekens van de Heer bedrog en zijn de woorden van de
manicheeërs waar? Wat een onzin! Integendeel: waar zijn de woorden van de Heer, de Heer toont echte beenderen, echte littekens,
echte ledematen verhief Hij ten hemel. Maar het bederf verhief Hij
niet ten hemel. Het lichaam zegt: ‘De dood is gestorven.’
[4] Laten wij terugkeren naar dat probleem over de heilige Maria. Kijk, de Heer wordt door de leerlingen aangeraakt. ‘Betast Mij
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en kijk: een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat Ik
heb.’30 Aangeraakt wordt Hij door Tomas toen die in twijfel verkeerde. Tomas roept uit: ‘Mijn Heer en mijn God!’31 En de Heer
tegen hem: ‘Omdat u Mij gezien hebt, gelooft u? Zalig die niet zien
en toch zullen geloven.32 Aan wie u Mij verkondigt, overtreffen u in
geloof. U verkondigt wat u zag, en u verkondigt wat u hebt aangeraakt. U verkondigt wat u door te zien en door te betasten met
moeite bent gaan geloven. Toch zal iemand u geloven die niet heeft
gezien en evenmin heeft aangeraakt. U ziet Mij, maar gelooft Mij
niet. U betast Mij en gelooft Mij nauwelijks. Een ander luistert naar
u en gelooft in Mij.’
Maar u stelt aan mij de vraag: ‘Waarom wordt aan Tomas toegestaan aan te raken maar wordt aan Maria gezegd: Raak Mij niet aan?’33
In het laatste geval heeft de Heer de reden daarvoor genoemd met
de woorden: ‘Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader.’ 34 Hoe
kan dat nu? U bent hier op aarde en staat niet toe te worden aangeraakt. Wie raakt U dan aan wanneer U bent opgestegen? Op aarde
geplaatst houdt U de nabije hand af. Met behulp van deze passage
kunnen wij een zeer gepast vermoeden uitspreken: de Heer deed er
goed aan zich door ongelovigen te laten betasten maar die vrouw het
aanraken te verbieden. Zij geloofde al. Waar was het nog voor nodig
dat zij Hem zou aanraken en onderzoeken? Zij had Hem toch al bij
het horen herkend? Maar Hij deed er verder niet het zwijgen toe en
noemde de reden: ‘Raak Mij niet aan.’35 Waarom niet? ‘Ik ben nog
niet opgestegen naar mijn Vader.36 Raak Mij aan wanneer Ik naar de
Vader opstijg.’
Wat betekent dat: Raak Mij aan wanneer Ik naar de Vader opstijg? Raak aan die gelijk is aan de Vader. Wat betekent: Raak aan
die gelijk is aan de Vader? Raak God aan, dat wil zeggen: Geloof in
God. Het is gemakkelijk te geloven wat u ziet: Hij heeft omwille
van u de gestalte van een slaaf aangenomen37 en is de omhulling van
God. Het is niet van belang het vlees te zien. Ook de joden die Hem
doodden, zagen het. De heidenen zagen het niet, maar geloofden.
Hij wil dus zeggen: ‘Raak Mij niet aan zoals u Mij ziet:38 ledematen aan een lichaam, een gestalte die u kent. Dat wil zeggen: Blijf
daar niet bij stilstaan. Laat uw blik verder reiken. Laat uw geloof niet
hier zijn grens vinden. Ik wil wel dat u in Mij als mens gelooft, maar
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blijf daarin niet verwijlen. Strek de hand van het geloof uit. Blijf
daarin niet verwijlen.’
[5] Maar u mag niet aanraken zoals de ketter Photinus heeft aangeraakt.39 Deze zei dat Christus een mens was, niets meer. Hij heeft
het dus niet gevat, hij heeft het niet begrepen, hij heeft niet het wezenlijke geraakt van: ‘Het Woord is vlees geworden en het heeft
onder ons gewoond.’40 Om dus te voorkomen dat die vrouw zou
menen dat Christus alleen mens was, wordt tegen haar gezegd:
‘Raak Mij niet zo aan. Vóór u ziet u mijn kleed, maar houd voor
ogen wat in de hemel is geworden, reik de hand van het hart. En u
raakt Mij aan wanneer Ik opstijg naar de Vader.’
Zo hebben aangeraakt die hebben beleden: Hij is opgestegen ten
hemel, zit aan de rechterhand van de Vader.41 Kijk, zo raakt de kerk
aan waarvan Maria de voorafbeelding was. Laten wij Christus aanraken, laten wij aanraken. Geloven is aanraken. Strek uw hand niet alleen uit naar de mens, maar zeg wat Petrus zei: ‘U bent de Christus,
de Zoon van de levende God.’42 Christus mag u dus niet alleen mens
toeschijnen, want als u aanraakt zoals de ketter beweerde, zult u als
Photinus zijn.
Nogmaals, u hoeft de mens Christus niet te vermijden maar u
mag er niet bij verwijlen. Ik zeg dit niet om u op een dwaalspoor te
brengen. Wat ik dan wel bedoel? Wie onderweg wil verwijlen, bereikt de bestemming niet. Sta op en ga verder. De mens Christus is
uw weg. Christus God is uw vaderland. Ons vaderland, de waarheid
en het leven.43 Onze weg: het Woord is vlees geworden en het heeft
onder ons gewoond.44 Wij waren traag met lopen, maar de weg is
naar ons toegekomen. Laten wij wandelen, omdat de weg naar ons is
toegekomen. De mens Christus is onze weg.45 Laten wij de weg niet
verlaten. Dan kunnen wij aankomen bij de eniggeboren Zoon van
God, de gelijke van de Vader, die de gehele schepping overstijgt,
even eeuwig als de Vader, tijdloze dag en bewerker van het geloof.
Laten wij lopen om dat aan te raken.
[6] Zo raakte ten slotte de vrouw aan die aan bloedvloeiing
leed.46 Wat een geloof bezat zij! De Heer zei immers tegen haar:
‘Komt u maar te voorschijn en laat u aan de menigte zien. Behaal uw
waardering daar, vanwaar u ook uw gezondheid verkreeg! Ga heen,
dochter. Uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede.’ 47
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En als u vraagt met wat voor geloof, luister dan. Zij zei bij zichzelf: ‘Als ik alleen maar de zoom van zijn mantel heb aangeraakt, zal
ik al genezen zijn.’48 Zij raakte aan. Zo verkreeg zij wat zij geloofde.
Zij raakte niet aan om bewezen te krijgen wat zij niet had geloofd.
Daarop vroeg de Heer: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’49 Weet u dan
niet, Heer, wie U heeft aangeraakt? U ziet gedachten maar vraagt
over een daad? Wat betekent hier: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?50 Ik
zal u laten zien wie Mij heeft aangeraakt. Het geloof heeft Mij aangeraakt. Zij deed door haar aanraking een kracht van Mij uitgaan. 51
Waar Ik niet was, waar Ik niet liep, waar Ik niet ben geboren, daar is
in Mij geloofd. Een volk dat Mij niet kende, heeft Mij gediend.’ 52
Ach, aanraken, geloven, beproeven! Hierdoor is de vrouw die
wordt geplaagd door bloedvloeiingen als de kerk: geteisterd en gewond door het bloedvergieten van haar martelaren maar vol met
deugden van het geloof. Voorheen besteedde zij haar vermogen aan
dokters, dat wil zeggen: aan goden van heidenen die haar nooit konden genezen. En aan de kerk toont de Heer niet zijn lichamelijke
aanwezigheid maar zijn geestelijke. De aanrakende vrouw en de
aangeraakte Heer kenden elkaar dus al. Maar om hen voor wie het
nodig was het heil te kennen, in het aanraken te onderrichten, vroeg
Hij: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’53 En de leerlingen antwoordden:
‘De menigte dringt zich aan U op en U vraagt: Wie heeft Mij aangeraakt?54 Alsof U op een of andere verheven plaats bent waar niemand
U kan aanraken, zo vraagt U wie heeft aangeraakt waar U door een
geweldige menigte in het nauw wordt gebracht?’ De Heer zei: ‘Iemand heeft Mij aangeraakt.55 Ik heb sterker die ene aanrakende
vrouw gevoeld dan de druk van de massa.’ Hij wist dat een menigte
gemakkelijk iemand kan beklemmen, maar laat ze leren om aan te
raken!
[7] Broeders en zusters, laat de conclusie van onze preek zijn dat
wij geloven dat onze Heer Jezus Christus vóór Abraham,56 vóór
Adam, vóór hemel en aarde, vóór de engelen en aartsengelen, de
zetels en heerschappijen, de machten en de krachten, en vóór alles
wat geschapen en gemaakt is of wat zichtbaar of onzichtbaar is, zonder enige tijdsruimte, zonder enig aantal jaren, even eeuwig is als de
Vader, de waarlijk eniggeborene is van de Vader en de kracht en de
wijsheid van de Vader.57 Hij is even eeuwig en even onsterfelijk,
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waarachtig onsterfelijk want geheel onveranderlijk, even onzichtbaar want onlichamelijk, even machtig en zelf almachtig. Laten wij
geloven dat de eniggeboren Zoon van God zo is. Maar denk eraan:
wanneer wij hebben gezegd: ‘Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige
Zoon onze Heer,’ dan volgt: ‘Die geboren is uit de Heilige Geest en
de maagd Maria.’58 Hier op aarde is zonder vader geboren uit een
moeder Hij, die hierboven al vóór de tijden uit de Vader is geboren
zonder moeder. Hij zou de tijden maken. Tegen het einde van de
tijden is Hij echter in een echt lichaam uit een echt lichaam geboren.
Zijn lichaam bezat de gelijkenis met het lichaam van de zonde 59
maar was niet het lichaam van de zonde. Vanwaar die gelijkenis?
Omdat het een sterfelijk lichaam was. En waarom was het dan toch
geen lichaam van de zonde? Omdat Hij was gekomen door het geloof van een maagd.
Maar ook het lichaam van Christus groeide en bereikte de leeftijd van een jongeman.60 Christus ondervond er honger en dorst
in,61 Hij at en dronk ermee,62 Hij raakte erin vermoeid,63 Hij rustte
en viel in slaap.64 Dat alles gebeurde in dat lichaam, maar zonde
heerste daar nergens. In dat lichaam heeft Hij geleden. Daarin
heeft de ongeziene God zich als mens zichtbaar gemaakt. Zo zocht
Hij in een mensengestalte de mens, zocht Hij de verloren mens
door die als zijn kind op te nemen.65 In dat lichaam heeft Hij zich
ten bate van de mens onwaardig laten bejegenen. Het was een echt
lichaam dat door de joden werd gearresteerd 66 en met de leerlingen
het Paaslam at.67 De joden gaven een echt lichaam vuistslagen68 en
plaatsten daarop een doornenkroon.69 Ongelovigen hingen een
echt lichaam aan het kruis.70 En toen het leven al geweken was,
doorboorden armzalige ongelovigen met een lans een echt
lichaam.71 Een echt lichaam haalden de leerlingen van het kruis72
en legden het in het graf.73 De Waarheid wekte een echt lichaam
weer tot leven.74 De Waarheid toonde na de verrijzenis een echt
lichaam aan de leerlingen.75 De Waarheid liet de littekens van een
echt lichaam voelen aan de handen van hen die Hem wilden aanraken.76 Laat de leugen zich dus schamen, omdat de Waarheid heeft
overwonnen.
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Sermo 376(a)1
Als zwaluwjongen het nest verlaten
[1] Toen het heilig evangelie werd voorgelezen, heeft u, geliefden,
gehoord dat onze Heer en Heiland Jezus Christus na zijn verrijzenis
door gesloten deuren bij zijn leerlingen is binnengekomen.2 Een
groot wonder! Maar u verwondert zich niet langer als u zich bedenkt dat Hij God is. Het zou namelijk een wonder zijn als een gewoon mens dit had gedaan. Betrek het op de almacht, niet op de
verbeelding.
‘Maar Hij trad door gesloten deuren naar binnen.’3
Ik antwoord: U moet weten dat het een echt lichaam was wat Hij
te zien gaf. Hij toonde zijn littekens om die te laten aanraken.4
‘Maar,’ zegt u, ‘zoals een natuurlijk lichaam niet in staat is om
door een gesloten deur heen naar binnen te gaan, zo is een natuurlijk
lichaam ook niet in staat om over de golven van het meer te wandelen. Hij trad binnen door gesloten deuren. Antwoord mij en laat mij
de stevigheid van zijn lichaam zien. Hij wandelde over de wateren
van het meer. Laat mij ook het gewicht van zijn lichaam zien.’
Wilt u weten dat almacht daartoe in staat is? Hij gaf het ook aan
Petrus.5 De Heer gaf aan anderen wat Hij wilde, maar Hij bewaarde
voor zichzelf wat van Hem was: door gesloten deuren trad Hij, die
bij zijn geboorte de maagdelijkheid van zijn moeder niet geschonden heeft, levend binnen.
Broeders en zusters, laten wij uit verwondering tot geloof komen
en wanneer wij geloven gehoor geven. Door gehoor te geven mogen wij hopen op wat is beloofd, als wij volbrengen wat is opgedragen. Hij van wie wij de vervulling van de belofte verwachten, helpt
ons immers om te doen wat is opgedragen.
[2] Deze dag wordt het octaaf van de infantes genoemd.6 Hun
hoofden mogen worden ontbloot. Dat is een aanduiding van hun
vrijheid.7 Die geestelijke geboorte brengt immers vrijheid met zich
mee. Een kenmerk van lichamelijke geboorte is slavernij. Er zijn inderdaad twee geboorten van een mens: een geboorte en een wedergeboorte. Wij worden geboren voor een moeizaam leven. Wedergeboren worden wij voor een vreedzaam leven. Wij worden
geboren voor kommer en kwel. Wedergeboren worden wij voor
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het eeuwig geluk. Want al die jongens en meisjes, kleuters, peuters,
zuigelingen, allen aan wie genade wordt verleend zonder dat zij er
zich – zoals u zelf ziet – bewust van zijn, worden onmondig genoemd. Zij hebben vandaag hun octaafdag. Maar ook die ouderen,
volwassenen en jongeren: allen zijn infantes, kinderen. Het ene kindschap leidt immers tot veroudering, het andere tot vernieuwing.
Want die u pasgeboren ziet, worden oud geboren. Onze oude mens,
uit wie wij geboren worden, heet Adam. De nieuwe mens, door wie
wij wedergeboren worden, heet Christus. De oude mensen zijn dus
nieuw en wedergeboren tot een ander leven. Bij de pasgeborenen is
er een nieuwe ouderdom, als men dat kan zeggen.
[3] Kijk, vandaag vermengen onze infantes zich tussen de gelovigen. Ze vliegen als het ware weg uit een nest. Het is dus noodzakelijk dat wij hen als ouders toespreken.8 Mijn geliefde broeders en
zusters, u herinnert zich de moeders van zwaluwen of huismussen.
Wanneer de jongen het nest uitvliegen, fladderen de moeders onrustig om hen heen en maken met hun bezorgd geluid de gevaren voor
hun jongen kenbaar. Wij weten toch dat velen die gelovigen worden genoemd, slecht leven en hun gedrag niet laten overeenstemmen met de genade die zij hebben ontvangen. Zij loven God met de
tong maar krenken Hem met hun leven. Wij weten echter dat er
vele anderen onder hen als graan tussen veel en overvloedig kaf
zuchten bij het dorsen maar zich getroosten met de hoop op de korenschuur. Die twee soorten mensen kennen wij in de kerk. De
kerk van de Heer kennen we als een dorsvloer. Op de dag van het
oordeel verwachten we het wannen. Bij de verrijzenis verlangen we
naar een grote hoeveelheid koren. Bij het eeuwige leven begeren
we een graanschuur aan te treffen. Daar zal geen kaf zijn, zoals in de
hel geen koren.
Welnu, mijn geliefde broeders en zusters, hoewel wij weten dat
er in de kerk twee soorten mensen zijn, gewetensvolle en gewetenloze, goede en slechte mensen, godvrezenden en godsverachters, wij
weten niet waardoor zij met elkaar worden verenigd. Wat wij willen, weten zij ook: of onze gebeden over hen worden vervuld, daarover tobben onwetende mensen zich angstig af en zij maken zich
soms druk over ongegronde verwachtingen. Hiervan leert men hier
op aarde, waar men niet zonder bekoring leeft.
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Ik spoor u dus aan, gewijde stekken. Ik spoor u aan, jonge planten
op de akker van de Heer. Dan wordt over u niet gezegd wat over de
wijngaard van de Heer is gezegd: ‘Ik verwachtte dat hij druiven zou
dragen, maar hij bracht slechts wilde bessen voort.’9 Laat Hij bij u
druiventrossen vinden.10 Hijzelf is om ons als druiventros vertrapt.
Breng druiven voort door goed te leven. De apostel Paulus zegt: ‘De
vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.’ 11 Ooit zal onze
wijnbouwer naar ons toekomen. Wij zijn zijn arbeiders. Hij geeft
wasdom van binnenuit. Want wij weten dat wij aan de buitenkant
planten en begieten, maar de apostel zegt: ‘Noch hij die plant, betekent iets, noch hij die begiet, maar alleen God, die de wasdom
geeft.’12 Hij ziet nu hoe u luistert, Hij beziet nu hoe u vreest of al
begint te vrezen. Wanneer die wijnbouwer komt, laat Hij dan bij u
vinden wat de apostel noemt: ‘Mijn vreugde en mijn kroon, houd
stand in de Heer.’13
[4] Broeders en zusters, allerzoetste en liefste kinderen, volg de
goede mensen na en hoed u voor kwade lieden. Ik weet namelijk dat
er bij u kwade lieden zullen komen die u tot drankzucht aanzetten
en tegen u gaan zeggen: ‘Waarom niet? Zijn ook wij dan geen zeer
trouwe gelovigen?’ Ik weet het. Daarom ben ik bedroefd en daarom
ben ik bang. U moet dan al vastberaden zeggen: ‘Broeder, ik zou
zelfs niet willen dat u doet wat u doet. Als ik u echter niet naar mijn
goed kan leiden, verleid mij dan niet naar uw kwaad.’
Van zulke mensen krijgt men gewoonlijk hoofdpijn. Uw buurman of buurvrouw zal dan tegen u zeggen: ‘Hier is een tovenaar,
hier is een kwakzalver of ergens een wichelaar.’ Zeg dan: ‘Ik ben
christen. Het is mij niet geoorloofd.’ En als hij u dan zou vragen:
‘Waarom niet? Ik ben toch ook een christen,’ moet u hem antwoorden: ‘Maar ik ben een trouwgelovige.’ Hij zal dan tegen u zeggen:
‘Ik ben ook gedoopt.’ Zij worden boodschappers van de duivel, die
ledematen van Christus. Want de vijand bezit hen en probeert ook
een ander mee te sleuren.
Laat Hij, die u op zulke dingen heeft voorbereid, u ook voorbereid aantreffen. Daarom spreek ik, daarom getuig ik, daarom zwijg
ik niet, daarom schud ik mijn kleren uit en daarom houd ik mijzelf
verontschuldigd bij de troon van mijn God. Ik zal zeggen tegen mijn
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God: ‘Heer, ik heb niet gezwegen. Heer, het talent dat U mij hebt
gegeven, heb ik niet verborgen maar uitgegeven.’ Dan zal Hij tegen
mij kunnen zeggen: ‘Slechte dienaar, u zou geven, Ik zou invorderen.’14 Kijk eens, Heer, ik heb gegeven, U moet invorderen.
Maar als de oude gewoonte u misschien prikkelt, hebt u iemand
die u tegenhoudt. De Helper is groter dan de bestrijder. Daarom
zucht u, daarom bidt u en daarom zegt u: ‘Leid ons niet in bekoring.’15 Mijn geliefde broeders en zusters, houd ook vast wat u eerder
zei: ‘Vergeef ons onze schulden.’16 Zo kunt u doen wat volgt: ‘Zoals
ook wij vergeven hebben onze schuldenaren.’17 U geeft een aalmoes
en u ontvangt een aalmoes. U vergeeft en u zal vergeven worden. U
geeft uit en er zal aan u worden uitgegeven. Hoor God zeggen:
‘Vergeef en u zal vergeven worden. Geef en u zal gegeven worden.’18 Houd de armen in gedachten. Tegen ieder zeg ik: Geef aalmoezen, geliefde broeders en zusters. Geef en u zult niets verliezen.
Vertrouw op God. Niet alleen zeg ik u: U verliest niets van wat u
aan de armen geeft. Maar ik zeg u uitdrukkelijk: Dat alleen verliest u
niet. Het overige verliest u. Kijk, laten wij zien of u vandaag de armen kunt opvrolijken. U bent hun eigen graanschuren, zodat God u
kan geven vanwaar u geeft en Hij u kan vergeven waarin u misschien zondigt. Sluit de aalmoes in het hart van de armen en die zal
voor u de Heer vermurwen.19 Aan Hem is de eer en glorie tot in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
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Sermo over het belang van het vasten1
Niemand haat zijn eigen vlees
[1] Ik moet iets zeggen over het belang van het vasten: God vraagt
het en de tijd van het jaar vraagt het. Deze praktijk, deze geestelijke
inspanning, deze tuchtiging van het lichaam die gewin voor de geest
betekent, wordt namelijk niet door engelen aan God opgedragen.
Want in de wereld van de engelen is overvloed aan alles en bestaat er
altijddurende verzadiging. Er is bij hen geen gebrek omdat ze God
volkomen zijn toegedaan. Daar is het brood van de engelen. En God
is mens geworden2 om de mensen dat engelenbrood te kunnen laten
eten.3 Hier dragen alle zielen een aards lichaam en vullen hun buik
met de opbrengst van de aarde. Maar bij de engelen geven met rede
begaafde geesten leiding aan hemelse lichamen en verzadigen zich
aan God. Zowel hier als daar is er voedsel. Maar als het voedsel van
hier kracht herstelt, raakt het zelf uitgeput; terwijl het een ander
vult, wordt het zelf verteerd. Maar het voedsel van daarboven verzadigt en blijft ongeschonden.
Christus roept ons op om naar dit voedsel te hongeren wanneer Hij
zegt: ‘Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want
zij zullen verzadigd worden.’4 Die uitspraak is dus bestemd voor mensen die een sterfelijk leven leiden: zij moeten hongeren en dorsten naar
de gerechtigheid.5 Maar verzadigd worden met de gerechtigheid heeft
te maken met een ander leven. Van dat brood, van dat voedsel zijn de
engelen vervuld. Wanneer mensen echter hongeren, strekken ze zich
uit.6 Door zich uit te strekken, worden ze groter. Door groter te worden, krijgen ze ruimte en die ruimte zal bij gelegenheid worden gevuld. Wat betekent dat nu? Ontvangen zij die hongeren en dorsten
naar gerechtigheid hier niets?7 Natuurlijk ontvangen zij iets. Maar het
maakt nogal wat uit of het gaat over de verkwikking van mensen onderweg of over het volmaakte geluk van de zaligen.
Luister naar de apostel Paulus. Hij hongerde en dorstte, naar de
gerechtigheid uiteraard,8 zoveel als in dit leven maar mogelijk is en
zoveel als de gerechtigheid uitvoerbaar is. Wie van ons durft zich
met hem te vergelijken, laat staan zich boven hem te plaatsen? Maar
wat zegt hij? Hij zegt: ‘Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet
volmaakt!’9 Let op wie hier aan het woord is: een vat van uitverkie-
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zing10 en bij wijze van spreken de laatste franje aan het kleed van de
Heer.11 Maar hij raakt de Heer aan die hem vanwege zijn geloof van
zijn bloedvloeiing geneest.12 Paulus is de allerlaatste en de minste
apostel zoals hij zelf zegt: ‘Ik ben de laatste der apostelen.’ 13 En: ‘Ik
ben de minste van de apostelen.’ En nog eens: ‘Ja, ik ben niet waard
apostel te heten, want ik heb Gods kerk vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen, niet ik, maar
de genade van God met mij.’14 Wanneer u dat hoort, denkt u iets
volkomen volmaakts te horen.
U hebt gehoord wat uit zijn hart komt. Hoor ook waarnaar hij
hongert. Hij zegt: ‘Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet
volmaakt! Nee, broeders en zusters, ik beeld mij niet in er al te zijn.
Alleen dit: vergetend wat achter me ligt, mij uitstrekkend naar wat
voor me ligt, storm ik af op het doel: de prijs van Gods hemelse roeping in Christus Jezus.’15 Paulus zegt dat hij nog niet volmaakt is. Hij
heeft het immers nog niet bereikt; hij is er nog niet. Hij zegt zich uit
te strekken en af te stormen op de prijs van de hemelse roeping.
Onderweg is hij. Hij hongert en wil verzadigd worden. Hij spant
zich in en verlangt te bereiken. Vurig begeert hij. Niets duldt voor
hem zo weinig uitstel als heen te gaan en met Christus te zijn.16
[2] Lieve mensen, er bestaat dus voedsel van de aarde waarmee
het zwakke vlees zich voedt. Maar er bestaat ook hemels voedsel
waarmee de vrome geest zich verzadigt. Het aardse voedsel is met
het ene leven verbonden; het hemels voedsel dient het andere. Het
ene voedsel dient het leven van de mensen; het andere het leven van
de engelen.
Gelovige mensen zijn in hun hart al afgezonderd van de ongelovige massa. Omhoog gericht naar God horen zij ‘Verhef uw hart’ en
koesteren zij een andere hoop. En omdat zij weten in deze wereld
vreemdelingen te zijn, bekleden zij een soort middenpositie: ze mogen niet worden gelijkgesteld met hen voor wie het genieten van
aardse genoegens het enige goede is; ze mogen ook nog niet worden
gelijkgesteld met die verheven hemelbewoners voor wie het enige
genot dat Brood is, dat hen heeft geschapen. 17
De mensen die, gebogen naar de aarde, alleen in het vleselijke
voeding en genoegen zoeken, worden met dieren vergeleken. 18 Zij
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staan ver van de engelen af, zowel in hun wezen als in hun leven: in
hun wezen, omdat zij sterfelijk zijn; in hun leven, omdat zij losbandig zijn. Ergens tussen dat volk in de hemel en dat volk op aarde
zweefde de apostel Paulus. Hij ging weg van de aarde, hij reikte naar
de hemel. Naar de hemel was zijn gang, van de aarde steeg hij op.
Toch was hij nog steeds niet bij de hemelingen, want dan zou hij
zeggen: ‘Ik ben al volmaakt!’19 Maar hij behoorde evenmin tot de
aardse wezens die traag zijn, lamlendig, slaperig en dromerig. Zij
denken dat er niets anders is dan wat zij zien en wat voorbijgaat;20 dat
ze geboren zijn en zullen sterven en daarmee basta. Want als hij tot
de aardse wezens behoorde, zou hij niet zeggen: ‘Ik storm af op het
doel: de prijs van de hemelse roeping.’21
Wij moeten dus ons vasten ergens op afstemmen. Zoals ik zei, is
dat geen werk voor de engelen. Maar het is ook geen werk voor de
mensen die slaaf zijn van hun eigen buik. 22 Het past bij onze middenpositie, waardoor wij afgezonderd leven van de ongelovigen en
er gretig naar verlangen samen te zijn met de engelen. Wij zijn nog
niet aangekomen, maar zijn al onderweg.23 Het is nog niet zover dat
we ons daar verheugen, maar hier smachten wij er al naar.
Wat baat het ons dan ons enigszins van voedsel en vleselijk genot
te onthouden? Het vlees dwingt ons tot de aarde. De geest reikt naar
omhoog. Door liefde wordt die meegetrokken, maar door zwaarte
afgeremd. Daarover spreekt de Schrift als volgt: ‘Het vergankelijke
lichaam bezwaart de ziel en de aardse tent is een last voor de geest
met zijn vele gedachten.’24 Het vlees neigt dus naar de aarde en
vormt zo een last voor de ziel en een zwaar gewicht dat haar hindert
in haar vlucht terug. Hoe meer genoegen wij dus vinden in het leven van boven, des te meer ontdoen wij ons van onze aardse last.
Kijk, dat is de bedoeling van ons vasten.
[3] Men moet het vasten dus niet zien als iets wat onbeduidend
of overbodig is. Anders zou iemand die vast volgens de kerkelijke
gewoonte, misschien gaan denken en bij zichzelf zeggen – of de verleider in zijn binnenste horen fluisteren: ‘Wat doe je eigenlijk met
dat vasten? Je doet jezelf tekort.25 Je gunt jezelf niet wat je prettig
vindt. Je pijnigt jezelf en je bent je eigen folteraar en beul. Heeft
God er dan plezier in dat je jezelf afbeult? Dan is Hij wel wreed, als
Hij plezier heeft in jouw pijn.’
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Antwoord aan zo’n verleider: ‘Zeker, ik kwel mijzelf in de hoop
dat God mij spaart. Ik pijnig mijzelf in de hoop dat Hij mij helpt om
een lust voor zijn ogen te zijn en te genieten van zijn vriendelijkheid. Want een offerdier wordt ook gekweld om het op het altaar te
leggen. Mijn vlees zal mijn geest zo minder belasten.’ En u moet
zo’n boze tegenspreker, zo’n buikslaaf, ook antwoord geven met de
volgende vergelijking: ‘Als jij eens op een muilezel zat of een paard
bereed, dat jou van zich af kon gooien door te steigeren: zou je het
onstuimige dier dat je met de teugel niet aankunt, voor een veilige
reis dan geen voedsel onthouden en het met honger naar je hand
zetten? Mijn lijf is mijn ezel en ik ben op weg naar Jeruzalem. Dikwijls sleurt het me mee en probeert het me van de weg af te gooien.
Maar mijn weg is Christus.26 Zal ik zo’n dartel dier niet met vasten in
toom houden?’ Wie dat begrijpt, kan ook uit eigen ondervinding
ervaren hoe nuttig vasten is.
En dat vlees dat nu wordt getemd, zal heus niet voorgoed getemd
zijn. Zolang het aan de grillen van de tijd onderworpen is, zolang
het door zijn sterfelijke staat omlaag wordt gedrukt, vertoont het die
onmiskenbare dartelheid die zo gevaarlijk is voor onze geest. Het vlees
is toch nog steeds vergankelijk en het is nog niet verrezen. Het zal niet
altijd zo zijn, maar nu bezit het nog niet de hemelse staat. Wij zijn namelijk nog niet gelijk geworden aan de engelen van God.27
[4] Lieve mensen, u moet nu niet denken dat het lichaam een vijand is van de geest alsof er een schepper is van het lichaam en een andere van de geest. Velen hebben dat inderdaad gedacht.28 Zij zijn juist
door toedoen van het vlees op hol geslagen en op een dwaalspoor beland. Zij stellen dat het vlees en de geest ieder hun eigen schepper hebben. Zij baseren zich op wat dan een apostolisch getuigenis heet, een
tekst die ze niet begrijpen: ‘Het vlees begeert tegen de geest en de geest
tegen het vlees.’29 Dat is waar. Maar waarom let u dan niet op nog een
ander getuigenis? ‘Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Integendeel, men voedt en koestert het zoals Christus de kerk.’30 In de eerste
zin die ik vermeldde, lijkt er wel sprake van een worsteling tussen twee
vijanden, het vlees en de geest. Want het vlees begeert tegen de geest
en de geest tegen het vlees.31 In de tweede lijkt er wel sprake van een
samenzijn van gehuwden: niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat.
Integendeel, men voedt en koestert het zoals Christus de kerk.32
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Wat doen wij met die twee zinnen? Als zij elkaar tegenspreken,
welke zullen wij dan verwerpen en welke bewaren? Maar zij spreken
elkaar niet tegen. Let maar op, lieve mensen. Ik stel voorop dat ik ze
allebei accepteer en ik zal zo goed mogelijk hun samengaan aantonen.
Maar u, wie u ook bent die het vlees en de geest ieder hun eigen
schepper toekent, wat doet u met: ‘Niemand heeft ooit zijn eigen
vlees gehaat. Integendeel, men voedt en koestert het zoals Christus
de kerk.’33 Schrikt alleen al die vergelijking u dan niet af: men voedt
en koestert zijn eigen vlees zoals Christus de kerk?34 U beschouwt
het lichaam als een blok aan het been. Wie bemint er nou zoiets? U
beschouwt het lichaam als een kerker. Wie bemint zijn eigen kerker? Niemand heeft immers ooit zijn eigen vlees gehaat.35 Wie zou
de riem niet haten die hem boeit? Wie zou de foltering niet haten
die hem treft? Maar toch: ‘Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Integendeel, men voedt en koestert het zoals Christus de
kerk.’36 Maar u die stelt dat het vlees en de geest ieder hun eigen
schepper hebben, zult de ene schepper moeten toewijzen aan de
kerk en de andere aan Christus. Wie zo denkt, is dwaas.
Iedereen bemint dus zijn eigen vlees. De apostel zegt het, maar
afgezien van het apostelwoord: iedereen ervaart het bij zichzelf. Hoezeer je namelijk je lichaam ook temt, hoe streng en fel je er ook tegen
tekeergaat, ik weet zeker dat je de ogen sluit als iemand je wil slaan.
[5] Er bestaat dus zoiets als een huwelijksband tussen de geest en
het lichaam. Hoe kan het dan dat het vlees tegen de geest begeert en
de geest tegen het vlees?37 Vanwaar die straf die is voortgekomen uit
de aflegger van de dood?38 Waarom is er gezegd: ‘Allen sterven in
Adam’?39 En waarom zegt de apostel Paulus: ‘Uit onszelf waren wij
kinderen van de toorn zoals de anderen’?40 Adam werd immers gestraft met de dood.41 Wij zijn uit hem geboren en van hem is afkomstig wat we moeten overwinnen. Daarom begeren we tegen het
vlees om het te temmen, aan ons te onderwerpen en het zo tot gehoorzaamheid te brengen. Wij haten het toch niet, als we verlangen
dat het ons gehoorzaamt? Iedere man geeft thuis toch ook dikwijls
zijn vrouw op haar kop:42 je legt haar je eigen wil op als ze dwars ligt.
Maar je bestraft haar niet als een vijand. Je tuchtigt je kind zodat het
je gehoorzaamt. Dan haat je het toch niet? Dan beschouw je het
toch niet als een vijand? Je slaaf bemin je tenslotte ook. Toch straf je
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hem en door hem te straffen maak je hem gehoorzaam. Daarover bezit
je een duidelijke en nauwkeurige opvatting van de apostel Paulus: ‘Ik
loop dan ook niet zomaar wat, ik ben geen bokser die in de lucht slaat.
Ik hard mijn lichaam en houd mij onder strikte tucht om niet na voor
anderen gepredikt te hebben, zelf verworpen te worden.’43 Vanwege
zijn sterfelijke natuur bezit het lichaam dus in zekere zin bepaalde eigen aardse begeerten. Die mag je beteugelen. Je moet leiding krijgen
van wie boven je staat. Dan kun je leiding geven aan wie onder je
staat. Je lichaam staat onder je; je God staat boven je. Als je wilt dat je
lichaam je dient, wordt je gewezen hoe je je God moet dienen.
U besteedt aandacht aan wat onder u staat. Besteed dan ook aandacht aan wat boven u staat. U bezit slechts volmachten over een
mindere als u ze van een meerdere hebt ontvangen.44 U bent een
slaaf en u bezit een slaaf. Maar de Heer bezit twee slaven. Uw slaaf
staat meer onder de macht van uw Heer dan onder die van u.45
Welnu, u wilt dat uw vlees u gehoorzaamt. Maar dat kan toch
niet in alle omstandigheden? Het gehoorzaamt in alle omstandigheden aan uw Heer, maar niet aan u.
‘Hoezo?’ vraagt u.
U loopt: u beweegt de benen, en het lichaam gaat mee. Maar het
zal toch niet zover met u meegaan als u wilt? Het lichaam wordt
door u bezield. Toch niet zolang als u wilt? Heeft u soms pijn wanneer u het wilt? Bent u gezond wanneer u wilt? Dikwijls pakt uw
Heer u aan door uw dienaar. U hebt uw eigen Heer veracht: dan
wordt u terecht door uw eigen dienaar verbeterd.
[6] Maar wat betekent dat nu voor u? Lichamelijk genot niet laten gaan tot wat ongeoorloofd is en het soms weerhouden van wat
geoorloofd is. Want wie het geoorloofde nooit laat staan, komt dicht
bij wat ongeoorloofd is.
Het is dus zo, broeders en zusters: de huwelijksgemeenschap is
geoorloofd maar overspel is niet geoorloofd. Maar om ver verwijderd te blijven van overspel dat niet geoorloofd is, beperken mannen
met zelfbeheersing zich toch enigermate in de omgang die geoorloofd is. Zich verzadigd te voelen is geoorloofd, maar dronkenschap
is niet geoorloofd. Maar om zich verre te houden van schandalige
dronkenschap bedwingen matige mensen nog al eens hun begeerte
naar geoorloofde verzadiging.46
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Broeders en zusters, laten wij ons dus zo gedragen en ons beheersen. Laten wij ons er bewust van worden waarom we doen wat we
doen. Onthouding van lichamelijke voldoening geeft geestelijke
voldoening.
[7] Zo is dus het doel van ons vasten afgestemd op onze tocht.
Wij moeten nagaan wat die tocht zelf omvat en waarheen wij op
weg zijn. Want soms vasten ook de heidenen maar zij kennen het
land niet waarheen wij op weg zijn. Ook de joden vasten soms, maar
zij hebben niet de weg gevonden waarop wij lopen. Het is net alsof
iemand een paard temt om ermee te verdwalen. De ketters vasten: ik
zie hoe ze onderweg zijn en ik vraag naar hun bestemming: ‘Wie
doet u met uw vasten een plezier?’47
Hun antwoord luidt: ‘God.’
Denkt u dat Hij de gave aanvaardt? Kijk dan toch eerst naar wat
de Heer zegt: ‘Laat uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw
broeder verzoenen.’48 U bedwingt uw lichaam toch niet op de juiste
manier als u het lichaam van Christus uiteenscheurt? ‘Uw stem
wordt in geschreeuw gehoord,’ zegt Jesaja, ‘en u kwelt wie onder
uw juk zijn en slaat er met de vuisten op los. Zo’n vasten verkies ik
niet, zegt de Heer.’49 Uw vasten zou dus niet worden aanvaard als u
al te onbeheerst en streng tegen uw slaaf zou optreden. Zal uw vasten aanvaardbaar worden als u uw broeder niet erkent? Ik vraag u
niet van welk voedsel u zich onthoudt maar welk voedsel uw voorkeur heeft. Zeg mij naar welk voedsel uw voorkeur uitgaat, dan kan
ik goedkeuren dat u zich van dat voedsel onthoudt. Houdt u van
rechtvaardigheid?50
‘Ik denk van wel,’ antwoordt u.
Laat dan uw rechtvaardigheid blijken. Ik denk namelijk dat het
rechtvaardig is dat u uw meerdere dient. Dan mag u van uw mindere
verwachten dat die u gehoorzaamt.
Wij zeiden over het vlees dat het de mindere is van de geest en dat
het beteugeld en beheerst moet worden: u gaat er zo mee om dat het
u gehoorzaamt en u ontneemt het zijn voedsel omdat u het graag aan
u ondergeschikt wilt hebben. Erken uw meerdere, erken wie boven
u staat. Dan zal uw mindere zich in goede orde naar u schikken.
Wat gebeurt er als uw vlees aan u gehoorzaamt, maar u niet aan
uw God? Zou u dan niet juist door dat vlees worden veroordeeld, als
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het u gehoorzaamt? Zou het niet door zijn gehoorzaamheid juist tegen u getuigen?
[8] ‘Maar aan welke meerdere moet ik dan gehoorzamen?’ vraagt
u dan.
Kijkt u eens, u die zich minnaar van de rechtvaardigheid noemde.
Christus zegt: ‘Ik geef u een nieuw gebod: heb elkaar lief.’51 Luister
dan naar uw Heer: Hij geeft u het gebod dat wij elkaar moeten liefhebben. Met ons allen als ledematen bouwt Hij zijn lichaam op en
dat lichaam heeft Hemzelf, Heer en Heiland, als zijn ene hoofd.
Maar u scheurt zich los van Christus’ lichaam en houdt niet van de
eenheid.52 Zou u niet schrikken als dit bij uw eigen lichaam zou gebeuren? Als u uw vinger had verdraaid, zou u dan niet haastig naar
een dokter gaan om dat te laten behandelen? Natuurlijk, uw lichaam
is in orde wanneer alle lichaamsdelen eensgezind samenleven: u heet
dan gezond en voelt zich goed. Maar als een bepaalde lichaamsfunctie het laat afweten, zoekt u iemand op die dat kan herstellen. Waarom zoekt u dan niet naar genezing zodat u weer plaats krijgt in het
organisme van Christus’ lichaam? Dan zijn het lichaam van Hem en
dat van uzelf weer in orde.
Uw haren zijn toch zeker minder waard dan uw andere lichaamsdelen? Wat is er aan uw lichaam nu minder waard dan uw haar? Wat
is er nu onbelangrijker en wat onbeduidender?53 Maar als uw kapper
u slecht knipt, bent u boos op hem omdat hij uw haren niet in het
juiste model heeft gehouden. En u bewaart niet eens de eenheid onder Christus’ ledematen? Wat stellen uw vastenpraktijken dan nog
voor? Waartoe dienen zij dan nog? U meent dat God het niet waard
is om in eenheid te worden gediend door allen die in Hem geloven.
Toch wilt u wel eenheid bewaren in uw ledematen, uw lichaam en
uw haren. Uw eigen lichaam spreekt duidelijke taal. Uw ledematen
leggen een waar getuigenis tegen u af. Maar u legt een vals getuigenis af tegen het lichaam van Christus.
[9] Hebt u zich afgezet tegen het vasten van de heidenen? Dat
denkt u en daarom waant u zich veilig. ‘Ik vast immers voor Christus,’ zegt u, ‘zij echter voor afgoden en demonen.’ Ik ben het eens
met wat u zegt. Inderdaad, er bestaat verschil. Dat ontken ik niet.
Maar kijk, ik vermeldde zojuist hoe uw ledematen tegen u getuigden. Mijn bedoeling daarvan was u een aanwijzing te geven hoe uw
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houding moet zijn tegenover het lichaam van Christus, uw God.
Laat dan ook de heidenen, met het vasten van wie u niets te maken
wilt hebben, u een aanwijzing geven over uw eenheid in Christus.
Kijk, zij vereren vele onechte goden zonder onderling verdeeld te
zijn. Wij hebben toch niet de ene ware God gevonden om niet één
onder Hem te zijn? Zij kennen vele onechte goden, wij de ene ware.
Zij kennen geen verdeeldheid met hun vele onechte goden; maar met
de enige ware bewaren wij de eenheid niet. Doet u dat geen verdriet?
Vindt u dat niet treurig? Schaamt u zich niet daarvoor?
Nog iets anders. De heidenen vereren niet alleen vele onechte
goden, maar de meesten daarvan zijn ook nog elkaars tegenstanders
en vijanden. Laat ik enkele ervan als voorbeeld noemen, want ik kan
ze niet allemaal opsommen. Hercules en Juno waren vijanden. Zij
waren namelijk zoals mensen: de ene was de stiefzoon, de andere de
stiefmoeder.54 De heidenen hebben voor hen allebei tempels gebouwd, zowel voor Juno als voor Hercules. Zij aanbidden zowel
hem als haar. Zij gaan samen naar Juno en samen naar Hercules. Die
zijn wel boos op elkaar maar de vereerders zijn eendrachtig. Vulcanus en Mars zijn vijanden. En Vulcanus heeft er een goede reden
voor.55 Maar waar is de rechter die naar hem luistert? Het overspel van
zijn vrouw zit de ongelukkige dwars. Toch durft hij zijn vereerders
niet af te houden van de tempel van Mars. Die aanbidden de twee goden samen. Als zij hun goden navolgen, maken zij zelf ook ruzie. Zij
lopen van de Marstempel naar die van Vulcanus. Het is een schande!
Maar ze zijn niet bang dat de wettige echtgenoot boos op hen is omdat
ze naar hem toekomen vanuit de tempel van de overspelige Mars. Zij
zijn verstandig genoeg en weten dat steen niets in de gaten heeft. Kijk,
zij vereren vele, onechte, verschillende en met elkaar vechtende goden. Toch bewaren zij in hun verering een zekere eenheid.
Kijk, zelfs ook de heidenen, met het vasten van wie u niets te
maken wilt hebben, getuigen tegen u. Kom dus tot eenheid, broeder. Wij vereren de ene God. Wij hebben toch nooit de Vader en de
Zoon ruzie zien maken?56 En laten de heidenen niet boos op mij
worden om wat ik over hun goden heb gezegd. Want waarom zouden zij boos worden op mijn woorden in plaats van op hun eigen
geschriften? Laten zij die eerst vernietigen als ze dat kunnen, of beter
gezegd: als ze dat willen. Laten de leraren hun scholen opdoeken en
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niet langer onderwijs in die letteren geven. Wie geld betaalt voor
zulk onderricht aan zijn kind, is boos op mij omdat ik dat zeg.
[10] Welnu, lieve mensen, die heidenen hebben inderdaad zulke
goden; of liever, zij hadden ze. Omdat zij zelf hun goden niet wilden laten vallen, lieten de goden hen vallen. Velen lieten die goden
wel vallen, velen laten ze nog steeds vallen en slechten hun tempels
in hun hart. Maar laten wij blij om hen zijn omdat zij tot eenheid
komen en niet tot verdeeldheid. Laat de heiden geen aanleiding vinden om geen christen te willen zijn.
Broeders en zusters, laten wij eendrachtig de ene God vereren
zodat wij door onze eendracht op een of andere manier ook de heidenen aansporen om die vele goden te laten vallen. Dan komen zij
tot vrede met ons en tot eenheid in de verering van de ene God.
Misschien staat ze dat tegen en verwijten ze ons daarom dat wij,
christenen, geen onderlinge eenheid hebben. Daarom zijn ze zo
sloom en langzaam om naar het heil te komen.
Laat ik ook hen dan kort toespreken en laat mij zeggen wat u hun
moet zeggen. Ze moeten ons niet opzichtig hun zogenaamde eensgezindheid voorhouden. Ze moeten zich niet laten voorstaan op wat
ze hun eenheid noemen. Want van de vijand die wij te verduren
hebben, hebben zij geen last. Die heeft hen in zijn macht, ook als zij
zich niet met zulke zaken bezighouden. Hij ziet dat zij onechte goden aanbidden. Hij ziet dat zij slaven zijn, en wel slaven van demonen. Wat heeft hij te winnen als zij ruzie maken? Wat heeft hij te
verliezen als ze dat niet doen? Die vijand heeft de heidenen in zijn
macht vanwege hun onderlinge eensgezindheid en vanwege hun
ene overtuiging, hoe onjuist en verkeerd die ook is.
Maar de vijand verloor zijn aanhangers. Velen liepen over naar de
ene God. Zij lieten zijn heiligschennende riten in de steek, verwoestten de tempels, sloegen de godenbeelden kapot en verhinderden de offers. Zo zag de vijand dat hij de slaven in zijn macht verloren had. Hij bemerkte dat ze zijn bende vaarwel hadden gezegd en
tot de kennis van de ware God waren gekomen. Wat moest hij nu
doen? Hoe moest hij hen nu belagen? Hij weet dat hij ons niet in
zijn macht kan krijgen zolang wij één van hart zijn. De ene God kan
hij voor ons niet tot vele goden maken. Hij kan ons geen onechte
goden aanpraten. Hij merkte dat liefde ons leven is en tweespalt

sermo over het belang van het vasten

255

onze dood betekent. Omdat hij de christenen geen veelgodendom
kon bezorgen, zaaide hij geschilpunten tussen hen. Hij veroorzaakte
een veelheid van sekten, zaaide dwalingen en plantte ketterijen.
Maar wat hij ook deed, hij deed het met het kaf van de Heer.
Kijk, dat stelt ons gerust. De vijand gaat wel tekeer, hij ligt ook op
de loer en zaait allerlei tweespalt onder de christenen. Maar als wij
onze God erkennen, als wij de eendracht behouden, als wij het geloof bewaren, kunnen we gerust zijn.
Broeders en zusters, het graan blijft op de dorsvloer liggen of valt
erop terug. De wind van de bekoring doet een beetje kaf opstuiven.
Dat betekent voor ons niet de tocht naar het verderf, maar het doorstaan van de beproeving. Misschien blijft er kaf liggen, maar ook dat
moet uiteindelijk allemaal worden weggeblazen:57 alle kaf komt uitsluitend in het vuur terecht.
Broeders en zusters, zolang er tijd is, moeten wij ons dus met al
onze krachten en volledige inzet inspannen om zo mogelijk ook het
kaf weer op de dorsvloer te krijgen, maar wel op zo’n manier dat er
geen graan verloren gaat. Hierin wordt onze liefde op de proef gesteld. Hierin wacht ons leven een grote taak. Wij zouden niet ontdekken hoezeer wij onze broeders en zusters moeten liefhebben, als
niemand in de problemen kwam. Het zou niet duidelijk worden
hoe sterk onze wens was om dat na te zoeken, als er in de afgrond
van het verderf niets te vinden was.
[11] Broeders en zusters, laten wij ons omwille van die mensen
onverdroten inspannen met het oog op elkaar, met al onze kracht en
in liefdevolle overgave aan God. Als we het oude geschil met hen
willen bijleggen, voorkomen wij nieuwe onderlinge conflicten. Laten wij er vooral op bedacht zijn een zeer sterke onderlinge liefde te
bewaren. Zij liggen bevroren in hun boosheden. Hoe kunt u in hen
het ijs van hun boosheid laten smelten als u niet gloeit van het vuur
van de liefde?58 Laten wij het ons niet aantrekken dat ze ons lastig
vinden als we hen aanklagen.59 Laten wij er goed op letten waarom
wij hen aanklagen. Die gedachte kan ons geruststellen. Wij voeren
hen immers niet ten dode. Integendeel, we doen niets liever dan hen
aan de dood te laten ontkomen!
In elk geval moeten wij met alle mogelijke middelen de oude wonden behandelen, zolang we dat maar voorzichtig doen. We moeten

sermo over het belang van het vasten

256

ook op onze hoede zijn dat de patiënt niet bezwijkt onder de handen
van een dokter.60 Moeten we er ons dan druk over maken dat een
kind huilt als het naar school wordt gebracht? Moeten we er zorg over
hebben dat wie geopereerd wordt, de hand van de dokter wegduwt?
De apostelen waren vissers. En de Heer zei hun: ‘Ik zal u vissers
van mensen maken.’61 Door de mond van een profeet62 wordt gezegd dat God eerst vissers zou sturen en daarna jagers. Eerst zond Hij
vissers, daarna zendt Hij jagers. Waarom vissers en waarom jagers?
Uit de afgrond en diepte van de zee van bijgeloof en afgodendienst
zijn de gelovigen opgevist met de netten van het geloof. Maar waar
zijn de jagers voor gezonden? Dat was omdat sommigen van die gelovigen ronddoolden over bergen en heuvels,63 dat wil zeggen: over
hoogmoedige mensen en gezwollen stukken land. De ene berg is
Donatus,64 de andere Arius,65 weer een andere Photinus66 en de volgende berg Novatus.67 Over zulke bergen zwierven zij rond en hun
dwaaltocht vereiste het optreden van jagers. De taken van vissers en
jagers zijn dan ook verdeeld. Anders zouden de ketters ons kunnen
vragen: ‘Waarom hebben de apostelen niemand gedwongen of niemand een duw gegeven?’ De apostelen zijn vissers: ze gooien hun
netten in het water en halen op wat er inzwemt. Maar de jagers omsingelen de bossen, doorzoeken het struikgewas, drijven hun verschrikte prooi van alle kanten steeds maar weer op en jagen ze zo de
netten in. ‘Hier niet doorlaten, daar niet doorlaten!’ En dan: ‘Van
die kant eropaf,’ vervolgens: ‘Van deze kant slaan,’ en: ‘Tegenhouden!’ En dan: ‘Laat hem niet gaan, laat hem niet ontsnappen!’
Die netten betekenen levensbehoud, tenminste als de liefde bewaard blijft. U moet er niet op letten hoe lastig u voor hem bent,
maar hoe dierbaar hij voor u is. Er is toch geen sprake van genegenheid, als u hem spaart en hij sterft?
[12] Broeders en zusters, u moet ook eens aan de volgende gelijkenis denken, een vergelijking. Eén onderwerp kan immers vele
vergelijkingspunten hebben. De mensen worden geboren met de
bijzonderheid dat ieder mens door eigen kinderen opgevolgd wil
worden. Iedereen verlangt en verhoopt in zijn familie deze regelmaat: ouders doen afstand en hun kinderen zijn de opvolgers.
Stel u eens een zieke oude vader voor. Ik heb het dus niet over
een vader die zijn zoon helpt, in wie hij zijn erfgenaam ziet en die
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hij als zijn opvolger wil; hij heeft hem verwekt om als hij dood is zijn
leven door te laten gaan. Over zo’n vader heb ik het nu niet. Nee, er
is sprake van een oude zieke vader. Hij staat op het punt heen te
gaan en ziet de dood al in de ogen. Hij aanvaardt de loop van de natuur en heeft niets meer te hopen. Nu is hij ziek en zijn zoon staat
hem liefdevol terzijde. De dokter ziet dat een levensgevaarlijke slaap
de oude man bedreigt. Hij is ten dode opgeschreven en heeft nog
maar een paar dagen te leven. Daarom betracht de dokter geduld
met hem. De zoon staat bij het ziekbed, bezorgd voor zijn vader. Nu
hoort hij de dokter zeggen: ‘Deze man heeft misschien slaapzucht.
Hij kan eraan sterven als we hem toestaan te slapen. Als u wilt dat hij
blijft leven, mag hij niet in slaap vallen.’ Die gevaarlijke slaap bedreigt
hem, gevaarlijk en zoet tegelijk. Maar zijn zoon staat er na die waarschuwing van de dokter bezorgd bij. Hij valt zijn vader lastig door
hem aan te stoten. Als het aanstoten niet helpt, knijpt hij hem. En als
knijpen niets uithaalt, geeft hij hem een por. Hij maakt het zijn vader
inderdaad lastig. Hij zou geen goede zoon zijn als hij dat niet deed.
Maar de vader, die graag wil sterven, zegt tegen zijn zoon met een
verdrietig gezicht en een bevende stem: ‘Laat mij toch met rust!
Waarom val je me zo lastig?’ Maar de zoon: ‘De dokter zegt dat u
doodgaat als u in slaap valt.’ Dan antwoordt de vader: ‘Laat me maar.
Ik wil sterven.’ De oude man zegt: ‘Ik wil sterven.’ Toch zou de
zoon liefdeloos zijn als hij niet zou zeggen: ‘Dat wil ik niet.’
En in dat geval gaat het om een tijdelijk leven. De vader, die last
heeft van zijn zoon die hem wakker wil houden, zal niet voor altijd
blijven leven. De zoon, die de vader na diens overlijden op zal volgen, evenmin. Voor beiden betekent dit leven een doorgang; voor
beiden een vlucht die naar elders voert. En toch schieten ze als vader
en zoon tekort als ze elkaar niet helpen voor dit tijdelijke leven, desnoods door lastig voor elkaar te zijn.
Nu zie ik mijn broeder of zuster in slaap sukkelen door een slechte gewoonte.68 Zou ik hen dan niet wakker schudden omdat ik hen
niet lastig wil vallen in hun slaap en ondergang? Dat zou ik toch
nooit mogen doen! Zelfs niet als ons erfdeel kleiner werd wanneer
zij zouden blijven leven. Maar nu blijkt wat wij ooit gaan ontvangen
niet te verdelen. Het groter aantal erfgenamen maakt het erfdeel niet
kleiner. Moet ik hen dan niet prikkelen en lastig voor hen zijn om
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wakker te blijven, de slaap van de aloude dwaling van zich af te
schudden en met mij gelukkig te zijn in het bezit van de eenheid die
onze erfenis is? Natuurlijk zal ik dat doen. Als ik wakker blijf, zal ik
het doen. Als ik het niet doe, slaap ik zelf ook.
[13] Lieve mensen, toen de Heer de menigte toesprak, werd Hij
door iemand in de rede gevallen die Hem zei: ‘Heer, zeg aan mijn
broer dat hij de erfenis met mij deelt.’ Maar de Heer antwoordde
hem: ‘Zeg mij, man, wie heeft Mij over u beiden tot verdeler van de
erfenis aangesteld.’69 Natuurlijk wees Hij het niet af om de begeerte
te beteugelen, maar weigerde Hij wel scheidsrechter te worden bij
de verdeling van de erfenis.
Lieve mensen, wij van onze kant moeten niet van Hem verlangen
om scheidsrechter te zijn over zulke zaken, want onze erfenis is niet
van dien aard. We moeten onze Heer met eerlijke vrijmoedigheid
en met een zuiver geweten in de rede vallen.70 Ieder van ons moet
Hem zeggen: ‘Heer, zeg mijn broer niet dat hij de erfenis met mij
deelt, maar dat hij die met mij in bezit neemt.’71 Wat wilt u eigenlijk
verdelen, broeder? Wat de Heer ons heeft nagelaten, kan toch niet
worden verdeeld. Gaat het soms om goud, zodat Hij een weegschaal
te voorschijn moet halen om het te verdelen? Gaat het om zilver?
Gaat het om geld, om slaven, om vee, om boomgaarden of akkers?
Al dat soort zaken kan immers worden verdeeld. Maar men kan niet
verdelen: ‘Mijn vrede geef Ik u. Mijn vrede laat Ik u na.’72
Ten slotte: bij die aardse erfenissen brengt verdeling vermindering teweeg. Stel dat er twee broers zijn met één vader. Wat de vader bezit, is helemaal van hen beiden, zowel van de één als van de
ander. Als je hen dan over hun eigen bezittingen zou ondervragen
en tegen één van hen zou zeggen: ‘Van wie is bijvoorbeeld dat paard?’
dan zal hij antwoorden: ‘Het is van ons.’ Vraagt je dan verder: ‘Van
wie is dat landgoed? Van wie de slaaf?’ Telkens zal hij antwoorden:
‘Van ons.’ Maar als ze de boedel verdelen, is het antwoord anders.
‘Van wie is dat paard?’
‘Van mij.’
‘En van wie is dat andere paard?’
‘Van mijn broer.’
U ziet wat verdeling voor u betekent. U hebt er niet een bij gekregen, maar u hebt er een verloren. Als wij dus ook zo’n erfenis
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zouden hebben die verdeeld kon worden, moesten we die maar niet
verdelen: we zouden er onze rijkdommen mee verkleinen. En trouwens, niets is zo onbehoorlijk voor kinderen als de erfenis te willen
verdelen wanneer de vader nog leeft. Want als ze daarop aansturen,
als zij met gesteggel en gekonkel erop aansturen dat ieder het eigen
aandeel krijgt, dan roept de oude man uit: ‘Wat doen jullie? Ik leef
nog steeds. Wacht nog even op mijn dood, dan kunnen jullie mijn
boedel verdelen.’ Wat ons betreft, wij hebben God als Vader. Waarom dan overgaan tot verdelen? Waarom zouden wij gaan steggelen?
We moeten maar wachten: als Hij eventueel komt te sterven, laten
we dan gaan verdelen.
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Sermo 198
1. Datum: 1 januari 404; plaats:
Carthago; tekst: Dolbeau 1992, 90141 (= s.Dolbeau 26: tractatus contra
paganos) Vgl. Dolbeau 1996, 366417 en 633-636. De tekst van deze
preek omvat onder meer de voormalige s. 197, 198 en 198a.
2. Ps 105 (106),47. Het woord gentes
heeft in deze preek naar het bijbelse
taalgebruik tevens de betekenis van
niet-gelovigen en als zodanig van
heidenen.
3. Ps 105 (106),47.
4. Augustinus heeft het hier over de
zogenaamde strenae, de geluksca-
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gaven ter ere van de geluksgodin
Strena. Vgl. Hill 1997, 229 n. 4.
5. Ps 105 (106),47.
6. Ps 105 (106),47.
7. Vgl. Dt 32,17.
8. 1 Kor 10,20.
9. 1 Kor 10,20.
10. Vgl. 1 Kor 9,15 en 2 Tim 2,5.
11. Vgl. Mt 19,21 en Lc 12,33.
12. Ps 105 (106),47.
13. Mt 25,34.
14. Mt 25,41.
15. Mt 25,41.
16. 1 Joh 4,17-18.
17. Vgl. 1 Joh 4,17-18.
18. Ps 105 (106),47.
19. Vgl. 2 Kor 6,14.
20. Ps 34 (35),13.
21. Vgl. Mt 11,18-10, Mc 11,1114.10-11.
22. Ps 34 (35),13. Augustinus vat
hier Gods menswording met het
psalmwoord als bekleedt Hij zich
met een rouwzak.
23. Vgl. Mt 25,33.
24. Vgl. Fil 2,7.
25. Vgl. Ps 34 (35),13.
26. Vgl. Joh 19,34.
27. 1 Joh 3,16.
28. Ps 105 (106),47.
29. Vgl. Ps 105 (106),47.
30. Vgl. Ps 105 (106),47.
31. Ps 9,6 volgens de Latijnse tekst.
32. Vgl. Ps 4,3 volgens de Latijnse
tekst.
33. Mt 11,28.
34. Augustinus zinspeelt hier op de
viering van de eucharistie. Zie
hierover uitvoeriger de aantekening
aan het einde van paragraaf 11.
35. Lc 21,34.
36. Kol 2,8-10.
37. Augustinus zinspeelt hier
waarschijnlijk op de opvattingen van
de Romeinse geleerde Varro (116-
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27), die goden in verband bracht
met de verschillende natuurelementen en werelddelen. Vgl. ciu. 8,5.
38. Hill 1997, 130 n. 16 vraagt zich
hier voorzichtig af of dit gebruik al
iets te maken kan hebben met de
idee om de zuilen in de kerk als
symbolen van de apostelen op te
vatten. Vgl. Gal 2,9.
39. Vgl. Mt 6,6.
40. Vgl. Joh 4,21 en 23-24.
41. Vgl. Joh 14,23.
42. Hnd 7,49-50. Vgl. Js 66,1-2.
43. Js 66,2 volgens de Latijnse tekst.
44. Vgl. Gal 4,7.
45. Vgl. Fil 1,17.
46. Fil 1,18 volgens de Latijnse
tekst.
47. Ps 22 (23),5.
48. Augustinus zinspeelt hier op de
zogenaamde disciplina arcani. Catechumenen werden na hun doop
volledig ingewijd in de betekenis
van de eucharistische geheimen. In
Augustinus’ tijd lieten gelovigen
zich dikwijls zo laat mogelijk in hun
leven dopen omdat bij het doopsel
alle zonden werden gewist. Door
een doop op late leeftijd was de kans
kleiner dat door zware zonden de
genade van het doopsel werd
verspeeld. Vandaar de neiging om
het doopsel alsmaar uit te stellen.
49. Hnd 14,12 volgens de Latijnse
tekst.
50. Vgl. Hnd 14,14-17.
51. Hnd 14,15. Vgl. Ex 20,11, Dt
5,12 en Ps 146,6.
52. Vgl. Hnd 3,1-10.
53. Hnd 3,12-13 volgens de Latijnse
tekst. Vgl. Ex 3,6.15 en Js 52,13.
54. Vgl. Mt 25,41.
55. Vgl. Js 14,13 en 14 volgens de
Latijnse tekst.
56. Vgl. Hl 1,6 (7) volgens de
Latijnse tekst.
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57. Hl 1,6 (7) volgens de Latijnse
tekst.
58. Vgl. Js 14,13 en 14 volgens de
Latijnse tekst.
59. Vgl. Apk 19,10 en 22,8-9.
60. Ps 83 (84),11.
61. Vgl. Hnd 8,18-20.
62. 1 Kor 3,7.
63. 1 Kor 3,6. Deze laatste verwijzing staat alleen in de oude versie
van s. 197,3. Vgl. aantekening 1.
64. 1 Kor 1,13.
65. Het tussen «» geplaatste fragment bevat de tekst van s. 197,3 (=
s.frg.Verbr. 17). Vgl. Ef 5,25-33.
66. Vgl. 1 Kor 1,31.
67. Vgl. Mt 25,21 en 23.
68. Vgl. Mt 22,30 en Mc 12,25.
69. Vgl. 1 Kor 3,7.
70. Het tussen «» geplaatste fragment bevat de tekst van s. 197,3 (=
s.frg.Verbr. 17).
71. Vgl. Mt 22,30 en Mc 12,25.
72. Lc 20,36.
73. Vgl. Apk 19,10 en 22,8-9.
74. Apk 19,10 (22,9) volgens de
Latijnse tekst.
75. Hnd 14,15. Vgl. Ex 20,11 en Ps
146,6.
76. Vgl. Gn 1,24.
77. Augustinus benut hier verschillende betekenissen van het Latijnse
colere. In combinatie met goden
betekent dit woord ‘vereren’ en in
combinatie met akkerland betekent
het ‘bebouwen.’
78. Vgl. Lc 19,8.
79. Vgl. Mc 12,42 en Lc 21,2.
80. Vgl. Mt 10,42 en Mc 9,41.
81. Kol 1,8.
82. Het tussen «» geplaatste fragment bevat de tekst van s. 197,6 (=
s.frg.Verbr. 20).
83. Vgl. laatste aantekening van
paragraaf 19.
84. Vgl. Ps 15 (16),2 volgens de

270
Latijnse tekst.
85. Vgl. Js 14,13 en 14 volgens de
Latijnse tekst.
86. Augustinus gebruikt hier het
woord ingenium. Het verstand krijgt
hier de betekenis van vernuft en
scherpzinnigheid. Mercurius was de
god van handel en winst. Daarom
werd hij in het bijzonder in verband
gebracht met het menselijk vernuft,
de handelsgeest waarmee men tussen
partijen bemiddelt, en met het
verstand.
87. Het verstand is immers een
onzichtbare zelfstandigheid en iets
van hoge rang, aangezien het een
vorm van leven is. Het is hoger in
waarde dan elke zichtbare zelfstandigheid, omdat al het zichtbare
lichamelijkheid insluit.
88. Apk 19,10 en 22,9.
89. Vgl. Js 14,13 en 14 volgens de
Latijnse tekst.
90. Vgl. Kol 1,16.
91. Ef 2,2.
92. Ef 6,12.
93. Vgl. Ef 2,2.
94. Ef 6,12.
95. Ef 5,8.
96. Vgl. Gn 1,14-17 en 26.
97. Vgl. Js 14,13 en 14 volgens de
Latijnse tekst.
98. Vgl. 1 Kor 2,9.
99. Vgl. Js 14,13 en 14 volgens de
Latijnse tekst.
100. Augustinus zinspeelt hier op de
inzichten van de neoplatonist
Porphyrius (231-300). Vgl. ciu. 10,9
en 12,27.
101. Vgl. W 14,20.
102. Ef 4,27.
103. Vgl. Hnd 17,16-34.
104. Hnd 17,28. Dit gedeelte bevat
woorden die ontleend zijn aan de
Griekse dichter Epimenides van
Cnossus, op Kreta (6de eeuw
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v.Chr.). Deze dichter wordt door
Paulus ook aangehaald in Tit 1,12.
In hetzelfde vers worden woorden
geciteerd die ontleend zijn aan de
dichter Aratus (271-213). Varianten
van dit laatste gedeelte komen ook
bij andere dichters voor, bijvoorbeeld bij Kleanthes (* 330 v.Chr.).
105. Rom 1,18.
106. Rom 1,18.
107. Rom 1,18.
108. Rom 1,18.
109. Rom 1,19.
110. Rom 1,20.
111. Rom 1,20.
112. Rom 1,18-19.
113. Rom 1,20.
114. Rom 1,20.
114. Rom 1,20.
116. Rom 1,18.
117. Rom 1,21.
118. Rom 1,21.
119. Rom 1,21.
120. Vgl. Mt 11,25-27, Lc 10,21-22
en Lc 1,52.
121. Joh 8,56 volgens de Latijnse
tekst.
122. Rom 1,21-22.
123. Vgl. Lc 15,13-20.
124. Vgl. Ps 33 (34),19.
125. Rom 1,23. Vgl. Ex 32,1-35, Dt
4,16-18, Ps 105 (106),20, W 11,15;
12,24 en 13,10-15,13.
126. Rom 1,23.
127. Rom 1,23.
128. Rom 1,23-24.
129. Rom 1,24.
130. Het tussen «» geplaatste
fragment bevat het eerste gedeelte
van de tekst van s. 197,1 (=
s.frg.Verbr. 15).
131. Sir 10,15 volgens de Latijnse
tekst.
132. Vgl. 1 Tim 6,10.
133. Joh 14,8.
134. Tit 1,12.
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135. Vergilius, Aeneis 8,698-700.
Vgl. Augustinus, Confessiones 8,3.
136. Vgl. Dt 32,17.
137. 1 Kor 10,19-20.
138. Wellicht bevindt zich op deze
plaats een lacune in de tekst.
139. Rom 1,24-25.
140. Rom 1,23.
141. Rom 1,25.
142. Vgl. Rom 1,25.
143. Vgl. Rom 1,25.
144. Vgl. Rom 1,25.
145. Rom 1,15. Het tussen «»
geplaatste fragment bevat het tweede
gedeelte van de tekst van s. 197,1 (=
s.frg.Verbr. 15).
146. Vgl. Rom 1,25.
147. Vgl. Rom 1,21.
148. Vgl. Rom 7,24-25.
149. Vgl. Rom 1,25.
150. Vgl. Ps 115 (116),11 en Rom
3,4.
151. Vgl. 1 Tim 4,1.
152. Vgl. Ef 4,27.
153. Rom 1,23. Vgl. Ex 32,1-35, Dt
4,16-18, Ps 105 (106),20, W 11,15;
12,14 en 13,10-15,13.
154. Vgl. Ex 7,11.22; 8,7 en 18.
155. Vgl. 1 Tim 2,5.
156. Vgl. Joh 1,14.
157. Joh 14,6.
158. Vgl. Gn 14,18 en Heb 7,1.
159. Vgl. Gn 14,19 en Heb 7,1.
160. Vgl. Job 2,7-8.
161. Vgl. Job 1,1.
162. Vgl. Rom 1,20.
163. Vgl. Rom 1,25.
164. 1 Tim 6,16.
165. Vgl. Joh 10,30.
166. Js 59,1-2.
167. Fil 2,7.
168. Vgl. Joh 1,1-3.
169. Augustinus doelt hier op het
dooppraktijk van de donatisten: zij
erkenden niet het doopsel van de
katholieke kerk.
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170. Vgl. Rom 8,17 en Ef 4,3.
171. Vgl. 2 Kor 11,14-15.
172. Vgl. Ps 109 (110),4, Heb 5,6;
7,17 en 21.
173. Vgl. 1 Joh 2,2.
174. Ef 5,31.
175. Ef 5,32.
176. Ps 18 (19),6.
177. Ps 1,1.
178. Vgl. Lc 10,30.
179. Vgl. Lc 10,33-34.
180. Ps 109 (110),7.
181. W 5,3-6.
182. Mt 5,45.
183. Vgl. Mal 4,2 (3,20) en W 5,6.
184. W 5,8-9.
185. Vgl. Ps 109 (110),7.
186. Vgl. Ps 109 (110),7.
187. Ps 109 (110),7.
188. Vgl. Ef 5,23 en Kol 1,18.
189. Vgl. de apostolische geloofsbelijdenis.
190. Rom 8,24 en 23 volgens de
Latijnse tekst.
191. Vgl. Joh 1,1.
192. Vgl. Fil 2,6.
193. 1 Tim 2,5.
194. Vgl. Fil 2,7.
195. Joh 1,14.
196. Jr 17,5.
197. Gal 1,8.
198. Vgl. 2 Kor 11,14.
199. Augustinus bedoelt met
katholieke gelovigen de leden van
de algemeen bekende geloofsgemeenschap die over de toenmalige
bewoonde wereld was verspreid.
200. Over de achtergronden van de
donatisten zie aantekening 16 van de
Inleiding.
201. Het tussen «» geplaatste
fragment bevat de tekst van s. 197,4
(= s.frg.Verbr. 18).
202. Vgl. Jr 17,5.
203. Over de circumcelliones zie
eveneens aantekening 16 van de

272
inleiding. Augustinus zinspeelt hier
op een incident dat waarschijnlijk
plaatsvond in de zomer of in het
najaar 403.
204. Ps 119 (120),7 (6-7) volgens de
Latijnse tekst.
205. Vgl. Apk 19,10 en 22,9.
206. Vgl. Rom 8,6.
207. Mt 4,10 en Lc 4,8. Vgl. Dt
6,13 en 10,20.
208. Vgl. 2 Kor 11,14.
209. Saturnus is de vader van Jupiter
en alle andere belangrijke goden;
Jupiter is de god van de hemelse
machten; Pluto is de god van de
onderwereld; Neptunus is van de
zee, Mars van de oorlog en Ceres
van de groeikracht.
210. Vgl. onder andere Da 8,26 en
9,21 over Gabriël en Da 10,13.21 en
12,1 over Michaël.
211. 1 Kor 11,14.
212. Vgl. Apk 19,10 en 22,9.
213. Tob 12,12.
214. De uitgever heeft hier een
hiaat in de tekst aangegeven. Hier
begint in het handschrift een nieuwe
kolom.
215. Vgl. Hnd 4,32.
216. Vgl. Hnd 2,41 en 4,4.
217. Vgl. Hnd 2,44.
218. Vgl. Hnd 4,34-35.
219. Vgl. Rom 15,26.
220. Vgl. Gal 4,26.
221. Vgl. Fil 2,6-7.
222. Vgl. Rom 6,9.
223. Rom 6,9.
224. Vgl. Lv 21,17-21. Het tussen «»
geplaatste fragment bevat de tekst uit
s. 198a (= s.frg.Verbr. 23).
225. Vgl. 1 Pe 2,9.
226. Vgl. Rom 1,3.
227. Vgl. Lv 24,5-9 en 1 S 21,7.
228. Vgl. Mt 12,3-4, Mc 2,25-26 en
Lc 6,3-4.
229. Vgl. Rom 1,3.
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230. Vgl. Lc 2,48.
231. Vgl. Mt 1,18-22.
232. Vgl. Rom 1,3.
233. Vgl. Lc 1,5.
234. Lc 1,36.
235. 1 Kor 15,25. Vgl. Ps 109
(110),1.
236. Vgl. 1 Kor 15,26.
237. Vgl. Mt 4,1-11 en Lc 4,1-13.
238. Het tussen «» geplaatste
fragment bevat de tekst uit s. 198a
(= s.frg.Verbr. 21).
239. Vgl. Mt 14,16-20 en Mc 6,4044.
240. Vgl. Mt 15,34-38 en Mc 8,5-8.
241. Vgl. Joh 6,13. Verder Mt
14,20, Mc 6,43 en Lc 9,17.
242. Vgl. Apk 3,1; 4,5 en 5,6.
243. Vgl. Js 11,2-3 volgens de
Latijnse tekst.
244. Vgl. Mt 15,37.
245. Vgl. Apk 1,4.
246. Vgl. Ef 1,22-23 en Kol 1,24.
247. Vgl. Heb 1,3.
248. 1 Tim 2,5.
249. Vgl. Ef 1,22-23 en Kol 1,24.
250. Vgl. Joh 3,29.
251. 1 Kor 1,13.
252. 1 Tim 2,5.
253. 2 Kor 11,2.
254. Vgl. Mt 22,11-13.
255. Vgl. 1 Kor 6,15; 12,27 en Ef
5,30.
256. Vgl. Ex 30,10, Lv 16,2-29 en
Heb 9,7.
257. Vgl. Ex 30,10, Lv 16,34 en
Heb 9,7.
258. Vgl. 1 Tes 4,17.
259. Mt 25,21 en 23.
260. Vgl. Ex 30,10 en Lv 16,2-29.
261. Vgl. Rom 8,23-24. Het tussen
«» geplaatste fragment bevat de tekst
uit s. 198a (= s.frg.Verbr. 22).
262. Vgl. Rom 8,34.
263. Vgl. de algemene geloofsbelijdenis.
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264. Vgl. W 5,6.
265. Rom 4,25.
266. 2 Kor 13,3.
267. 1 Kor 3,7.
268. Gal 4,14.
269. Mt 25,35.
270. Vgl. Mt 25,35.
271. Het tussen «» geplaatste
fragment bevat de tekst van s. 197,5
(= s.frg.Verbr. 19).
272. Vgl. Ef 1,22-23 en Kol 1,24.
273. Vgl. Mt 14,23-24 en Mc 6,4647.
274. 1 Joh 2,1-2.
275. Joh 1,1.
276. Vgl. 1 Joh 2,1-2.
277. Vgl. 1 Joh 2,1-2.
278. Op deze plaats ontbreken
ongeveer acht tekens in de Latijnse
tekst van het handschrift uit Mainz.
279. Vgl. Ez 13,10-15, Mt 23,27 en
Hnd 23,3.
280. Op deze plaats ontbreken
ongeveer zeventien tekens in de
Latijnse tekst van het handschrift uit
Mainz.
281. 1 Joh 2,1.
282. Vgl. 1 Joh 2,2.
283. 1 Joh 1,8.
284. Vgl. 1 Joh 2,2.
285. Vgl. Mt 5,16.
286. Vgl. 1 Kor 10,31 en Kol 3,17.
287. Vgl. 2 Kor 8,9.
288. Vgl. Mt 6,12 en Lc 11,4.
289. Lc 23,34.
290. Vgl. Ef 4,27.
291. Vgl. Rom 12,4-5.
292. Vgl. 1 Kor 12,25-26.
293. Het tussen «» geplaatste
fragment wordt gelezen bij Beda in
ep.cath. 7 over 1 Joh 2,1.
294. Kol 4,3.
295. Vgl. Hnd 12,5.
296. Het tussen «» geplaatste
fragment wordt gelezen bij Beda in
ep.cath. 7 over 1 Joh 2,1.
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297. Vgl. Ef 2,14-16.
298. Vgl. Heb 9,11-12.
299. 1 Joh 2,2.
300. Vgl. Rom 1,21.
301. Vgl. Rom 11,36.
302. Vgl. Joh 14,6.
303. Vgl. 1 Kor 1,27-28.
304. Vgl. 1 S 16,11.
305. Vgl. 1 Kor 1,27-28.
306. Cyprianus was bisschop van
Carthago vanaf 248 tot aan zijn
marteldood in 258.
307. Het tussen «» geplaatste
fragment bevat de tekst van s. 197,1
(= s.frg.Verbr. 16).
308. Vgl. Joh 1,3.
309. Joh 1,14.
310. Vgl. Kol 2,3.
311. Vgl. Kol 2,10.
312. Vgl. Joh 1,3.
313. Op deze plaats ontbreken
ongeveer achtenveertig tekens in de
Latijnse tekst van het handschrift uit
Mainz.
314. Vgl. Joh 1,3.
315. Vgl. Joh 1,14.
316. Vgl. 2 Tes 2,9.
317. Vgl. Joh 19,11.
318. Vgl. Job 1,12.
319. 1 Kor 10,13.
320. Vgl. Joh 14,6.
321. Vgl. 1 Kor 10,13.

Sermo 223c
1. Datum: paasnacht; plaats: Hippo;
tekst: Morin 1930, 460-462 (=
s.Guelferbytanus 6 en PLS 2,552554). Vgl. Verbraken 1976, 183.
2. Vgl. Kol 2,14.
3. Mt 26,41 en Mc 14,38. Vgl. Lc
22,46.
4. Ps 3,6 volgens de Latijnse tekst.
Het slapen en zich te slapen leggen
slaan op de slaap van de dood, de
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grafrust van de stille zaterdag.
5. Vgl. Joh 10,18.
6. Ps 56 (57),5 volgens de Latijnse
tekst.
7. Vgl. Mt 27,22-23, Mc 15,13-14
en Lc 23,21.
8. Vgl. Mt 27,26, Mc 15,15, Lc
23,25 en Joh 19,16.
9. Ps 56 (57),5 volgens de Latijnse
tekst.
10. Ps 40 (41),9 volgens de Latijnse
tekst.
11. Vgl. Ps 101 (102),8.
12. Vgl. Rom 8,34.
13. Vgl. Rom 6,9.
14. Vgl. Ps 120 (121),4.
15. Vgl. Joh 18,36 en 19,15.
16. Ps 40 (41),11.
17. Vgl. Joh 5,29.
18. Vgl. Joh 3,14; 8,28; 12,32 en 34.
19. Vgl. Gn 49,9.
20. Vgl. Apk 5,5.
21. Vgl. Gn 49,10.
22. Vgl. de apostolische geloofsbelijdenis.

Sermo 223h
1. Datum: paasnacht; plaats: Hippo;
tekst: Morin 1930, 716-717 (=
s.Wilmart 14 en PLS 2,739). Vgl.
Verbraken 1976, 195.
2. Fil 2,8.
3. Vgl. Ps 45 (46), 3.
4. Vgl. Mt 17,20 en Lc 17,6.
5. Ps 35 (36),7.
6. Ps 75 (76),5 volgens de Latijnse
tekst.
7. Vgl. Joh 1,9.
8. Apk 19,16.
9. Vgl. Js 2,2.
10. Vgl. Mt 17,20 en Lc 17,6.
11. Vgl. Mt 13,32, Mc 4,32 en Lc
13,19.
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Sermo 223i

Sermo 228a

1. Datum: paasnacht; plaats: Hippo;
tekst: Morin 1930, 717-718 (=
s.Wilmart 15 en PLS 2,740). Vgl.
Verbraken 1976, 195.
2. Ps 12 (13),4-5.
3. Vgl. Gn 1,2-3.
4. Vgl. 2 Kor 4,6.
5. Ps 36 (37),6.
6. Vgl. Ps 90 (91),5-6 volgens de
Latijnse tekst.
7. Vgl. Ps 103 (104),20-21.

1. Datum: paasnacht tussen 400 en
410; plaats: Hippo; tekst: Revue
Bénédictine 84 (1974), 263 (fragment).
Vgl. Verbraken 1976, 190.
2. Rom 6,10-11.
3. Vgl. Rom 6,4.

Sermo 223j
1. Datum: paasnacht; plaats: Hippo;
tekst: Morin 1930, 718 (= s.Wilmart
16 en PLS 2, 741). Vgl. Verbraken
1976, 196.
2. Vgl. Kol 4,2.
3. Ef 5,14.
4. Mt 8,22. Vgl. Lc 9,60.
5. Vgl. Mt 22,30, Mc 12,25 en Lc
20,36.

Sermo 223k
1. Datum: paasnacht; plaats: Hippo;
tekst: Morin 1930, 718-719 (=
s.Wilmart 17 en PLS 2, 741-742).
Vgl. Verbraken 1976, 196.
2. 1 Tes 5,5-8 volgens de Latijnse
tekst.
3. Vgl. Ps 117 (118),24. Hiermee
zinspeelt Augustinus op Jezus
Christus.
4. Mt 26,41, Mc 14,38. Vgl. Lc
22,46.
5. Ps 12 (13),4.

Sermo 228b
1. Datum: Pasen; plaats: Hippo;
tekst: Morin 1930, 18-20 (= s.Denis
3 en PL 46, 826-828). Over de
authenticiteit van deze preek bestaat
geen overeenstemming. Vgl.
Verbraken 1976, 160.
2. Vgl. Gal 4,19.
3. Vgl. Kol 2,17 en Heb 10,1.
4. Vgl. Mal 1,11 en Ps 112 (113),3.
5. Ps 109 (110),4.
6. Vgl. Gn 14,18-20.
7. Vgl. Joh 19,34.
8. Vgl. Fil 2,12.
9. Vgl. Fil 2,13.
10. Vgl. Rom 8,3.
11. Vgl. 1 Kor 11,24.
12. Vgl. Mt 26,28.
13. Vgl. Heb 10,22.
14. Vgl. Ps 33 (34),6.
15. Vgl. Joh 13,34.
16. Vgl. Joh 6,53-54.
17. Vgl. Joh 6,51.
18. Joh 6,53 volgens de Latijnse
tekst.
19. Ef 5,31-32.
20. 1 Kor 10,17.
21. 1 Kor 11,27-29 volgens de
Latijnse tekst.
22. Vgl. 1 Kor 5,8.
23. Vgl. Lc 13,21.
24. Vgl. Gn 9,18-19.
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Sermo 229
1. Datum: Pasen; plaats: Hippo;
tekst: Morin 1930, 29-32 (= s.Denis
6 en PL 46,834-836). Vgl. Verbraken 1976, 110.
2. Joh 1,1.
3. Joh 1,14.
4. Vgl. Gn 1,27.
5. Vgl. de apostolische geloofsbelijdenis.
6. Vgl. 1 Kor 9,9.
7. Het heerlijk brood is hier als
vertaling van panis dominicus op te
vatten in de oorspronkelijke
betekenis van het woord: brood van
de Heer.
8. apud acta dei respondetis, letterlijk:
u geeft antwoord bij de beschikkingen van God. Wellicht zinspeelt
Augustinus hier op de acta principis,
de notulen van senaatsvergaderingen
waarin de besluiten waren vastgelegd. Plechtige geloften werden op
deze acta afgelegd. In de context van
deze preek klinkt bij deze woorden
mee wat God ons heeft nagelaten in
de mysteriën van doop en eucharistie en verwijzen de acta naar de
liturgie van de paasnacht.
9. Vgl. Mt 6,12 en Lc 11,4.
10. Vgl. 1 Kor 11,29.

Sermo 229c
1. Datum: Pasen in een jaar waarin
joden en christenen tegelijkertijd
hun paasfeest vierden; plaats: Hippo;
tekst: Morin 1930, 691-692 (=
s.Wilmart 8 en PLS 2,691-692). Vgl.
Verbraken 1976, 194.
2. Vgl. 1 Kor 5,7.
3. Vgl. Lc 16,29.
4. Vgl. Ex 12,1-13.
5. Vgl. Js 53,7.
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6. Vgl. 1 Kor 11,26.
7. Vgl. 1 Kor 5,7-8.

Sermo 229g
1. Datum: dinsdag in de eerste week
van Pasen tussen 412 en 417; plaats
Hippo; tekst: Morin 1930,
474-478 (= s.Guelferbytanus 11 en
PLS 2,564-568). Vgl. Verbraken
1976, 184.
2. Vgl. de geloofsbelijdenis van
Nicea-Constantinopel.
3. Joh 14,8.
4. Joh 14,8.
5. Joh 14,9 volgens de Latijnse tekst.
6. Joh 14,9 volgens de Latijnse tekst.
7. Joh 14,9 volgens de Latijnse tekst.
8. Joh 14,8.
9. Fil 2,6 volgens de Latijnse tekst.
10. Vgl. Gn 3,5.
11. Ps 81 (82),6.
12. Ps 81 (82),6.
13. Vgl. Lc 20,36.
14. 1 Kor 13,12.
15. Joh 14,9 volgens de Latijnse
tekst.
16. Joh 14,9 volgens de Latijnse
tekst.
17. De sabellianen zijn genoemd
naar Sabellius die in ongeveer 215
door paus Calixtus i werd geëxcommuniceerd. Naar de opvatting van
Sabellius was Christus een bijzondere verschijningswijze van God en
geen zelfstandige persoon. Deze
opvatting om Gods enigheid te
benadrukken leidde gemakkelijk tot
de opvatting dat God de Vader op
eenzelfde manier als de Zoon op het
kruis had geleden.
18. Joh 14,9 volgens de Latijnse
tekst.
19. In het Latijn wordt met de
woorden dii en duo gemakkelijk een
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misverstand opgeroepen.
20. Js 7,9 volgens de Latijnse tekst.
21. Js 7,9 volgens de Latijnse tekst.
22. Joh 14,28.
23. Vgl. Joh 14,28.
24. Joh 14,28.
25. Fil 2,7.
26. Heb 2,7. Vgl. Ps 8,6 volgens de
Latijnse tekst.
27. Joh 14,28.
28. Joh 10,30.
29. Arianen waren volgelingen van
Arius (250-336). Deze was verbonden met de Antiocheense school. Hij
verdedigde en verbreidde de opvatting dat Christus geen God was, maar
ondergeschikt aan de Vader. Christus
is daarom als Zoon van de Vader en
als Woord van God voortgebracht en
geschapen, in tegenstelling tot God
de Vader die niet is voortgebracht en
evenmin is geschapen. Arius huldigde
de opvatting dat de Zoon van het
gelijke wezen is als de Vader. Hij
beoogde met zijn opvattingen
nadrukkelijk de visie te verwoorden
dat er slechts één God is in plaats van
twee of drie goden. Bovendien
trachtte hij in zijn zienswijze de
verbondenheid van Christus met de
mensen en met de schepping uit te
drukken. De opvattingen van Arius
werden weerlegd op het eerste
algemene concilie van Nicea in 325
onder invloed van Athanasius (295373), die leerde dat het Woord, de
Zoon van God, door God de Vader
wel is voortgebracht maar niet
geschapen: de Zoon is één in wezen
met de Vader. Arius stierf daags
voordat hij op last van keizer
Constantijn (280-337) met de kerk
zou worden verzoend. Na de dood
van Constantijn speelde dit theologische verschil van inzicht een rol in
de politieke verhoudingen tussen de

277
opvolgers van Constantijn: Constantius (317-361) in het Oost-Romeinse Rijk en Constans (320-325) in het
West-Romeinse Rijk. Daarin
wierpen zich de vertegenwoordigers
van de Oost-Romeinse dynastie op
als pleitbezorgers voor het arianisme.
De vertegenwoordigers van de
West-Romeinse tak hielden vast aan
de opvattingen als in Nicea vastgesteld. Door bemiddeling van
Hilarius van Poitiers (315-367) bij
Athanasius en door bemiddeling van
de drie Kappadocische Vaders –
Basilius de Grote (ca. 330-379), zijn
broer Gregorius van Nyssa (ca. 335394) en hun beider vriend Gregorius
van Nazianze (329/330-389/390) –
werden de opvattingen van Nicea
op het concilie van Constantinopel
in 381 bekrachtigd. De ariaanse
opvattingen leefden nadien nog sterk
voort bij de toen pas gekerstende
Germaanse volkeren, die er voor
een gedeelte hun politieke identiteit
aan ontleenden in hun weerstand
tegen en de aanvallen op het WestRomeinse Rijk. De leden aan het
Milanese hof waren deels van
Gotische afkomst en dus ariaan.
Augustinus heeft in zijn leven slechts
enkele keren rechtstreeks met
arianen te maken gehad. In zijn
leven zijn zij vooral van betekenis
door de manier waarop Ambrosius
ariaanse machtsaanspraken weerstaat.
30. Joh 10,30.
31. Joh 10,30.
32. Joh 10,30.
33. Joh 10,30.
34. Joh 10,30.
35. Joh 10,30.
36. Joh 10,30.
37. Vgl. Js 7,9 volgens de Latijnse
tekst.
38. Ps 56 (57),5.

aantekeningen
39. Lc 23,34.
40. Hnd 2,41.
41. Hnd 4,32. In het Latijn staat
letterlijk: Er was in hen één ziel en
één hart.
42. Vgl. Rom 14,23.
43. Joh 1,1.
44. Vgl. Gn 1,1.
45. Vgl. Joh 1,1.
46. Joh 1,14.

Sermo 229i
1. Schrifttekst: Lc 24,36-49; datum:
woensdag in de eerste week van
Pasen tussen 393 en 405; plaats:
Hippo; tekst: Morin 1930, 324-327
(= s.Mai 86 en PLS 2,475-478). Vgl.
Verbraken 1976, 175.
2. Lc 24,39.
3. Vgl. Lc 24,37.
4. Lc 24,44.
5. Lc 24,44-45.
6. Lc 24,46-47 volgens de Latijnse
tekst.
7. Lc 24,47 volgens de Latijnse
tekst.
8. Vgl. Ps 112 (113),3.
9. Lc 24,47.
10. Vgl. Lc 24,49.
11. Vgl. Hnd 2,1-11.
12. Vgl. Hnd 2,14-36.
13. Vgl. Hnd 2,37-41.
14. Vgl. Mt 27,39 en Mc 15,29.
Vgl. Ps 21 (22),8.
15. Vgl. Ps 29 (30),7 en Ps 111
(112),6.
16. Vgl. Hnd 2,37.41.
17. Vgl. Hnd 6,1-11.
18. Vgl. Hnd 7,54-60.
19. Vgl. Hnd 8,1.
20. Vgl. Lc 24,48 en Hnd 1,8.
21. Vgl. Rom 11,18.
22. Vgl. Lc 24,47.
23. Vgl. Ps 62 (63),12.
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Sermo 229k
1. Schrifttekst: Joh 20,1-18; datum:
donderdag in de eerste week van
Pasen in of na 412; plaats: Hippo;
tekst: Morin 1930, 483-485 (=
s.Guelberbytanus 13 en PLS 2,572574). Vgl. Verbraken 1976, 184.
2. Joh 20,17.
3. Vgl. Lc 24,39.
4. Hnd 9,4, 22,7 en 26,14.
5. Vgl. de apostolische geloofsbelijdenis.
6. Vgl. de geloofsbelijdenis van
Nicea-Constantinopel.
7. Vgl. Mt 25,40.
8. Joh 20,17.
9. Vgl. Mt 9,20-21, Mc 5,25-28 en
Lc 8,43-44.
10. Lc 8,45.
11. Mc 5,31.
12. Joh 20,17.
13. Joh 20,2.
14. Vgl. Fil 2,6-7.
15. Joh 20,17.
16. Mt 28,20.
Sermo 229m
1. Schrifttekst: Joh 21,1-14; datum:
vrijdag in de eerste week van Pasen
niet eerder dan in 412; plaats:
Hippo; tekst: Morin 1930, 488-491
(= s.Guelferbytanus 15 en PLS 2,
576-579). Vgl. Verbraken 1976,
184-185.
2. Vgl. Joh 21,1.
3. Vgl. Joh 21,3.
4. Vgl. Mt 4,18-22, Mc 1,16-20 en
Lc 5,1-11.
5. Vgl. Lc 5,4.
6. Vgl. Lc 5,4.
7. Hier ontbreekt iets in het
manuscript.
8. Vgl. Lc 5,6-7.
9. Vgl. Lc 5,7.

aantekeningen
10. Joh 21,6.
11. Vgl. Lc 5,6-7.
12. Ps 39 (40),6 volgens de Latijnse
tekst.
13. Vgl. Ef 2,14-17.
14. Vgl. Joh 21,11.
15. Vgl. Apk 7,4-9.
16. Apk 7,9 volgens de Latijnse
tekst.
17. Rom 7,7. Vgl. Ex 20,17 en Dt
5,21.
18. Rom 7,11.
19. Rom 5,20.
20. Rom 13,10.
21. Rom 5,5.
22. Js 11,2-3 volgens de Latijnse
tekst.
23. Vgl. Ex 24,12 en Dt 9,9-14.
24. 2 Kor 3,3.
25. 2 Kor 3,5-6.
26. Vgl. Mt 3,15.

Sermo 236
1. Schrifttekst: Lc 24,13-35; datum:
dinsdag of woensdag in de eerste
week van Pasen tussen 410 en 412;
plaats: Hippo; tekst: M 1700, V 690692 (= PL 38, 1120-1122). Vgl.
Verbraken 1976, 114.
2. Vgl. Rom 4,25.
3. Rom 6,4 volgens de Latijnse
tekst.
4. Rom 4,25.
5. Vgl. Lc 24,14-15 en Joh 14,6.
6. Vgl. Lc 24,16-17.
7. Vgl. Lc 24,18-19.
8. Vgl. Lc 24,20-21.
9. Vgl. Lc 24,26-27.
10. Vgl. Lc 24,26.
11. Vgl. Lc 24,29.
12. Vgl. Lc 24,28-34.
13. Mt 25,35.
14. Mt 25,38 volgens de Latijnse
tekst.
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15.
16.
17.
18.

Vgl. Mt 25,31-40.
Vgl. 1 Kor 2,9.
Vgl. Ef 3,20.
Ps 83 (84),5.

Sermo 236a
1. Schrifttekst: Lc 24,13-35; datum:
maandag in de eerste week van
Pasen; tekst: PLS 2,1073-1075 (=
s.Caillau 2,60,1-4). Vgl. Verbraken
1976, 159-160. Het betreft hier een
fragment, waarvan het vervolg niet
op Augustinus zelf teruggaat.
2. Vgl. Mt 27,35, Mc 15,24, Lc
23,33 en Joh 19,18.
3. Vgl. Mt 27,57-61, Mc 15,42-47,
Lc 23,50-55 en Joh 19,38-42.
4. Vgl. Mt 28,1-15, Mc 16,1-8, Lc
24,1-10 en Joh 20,1-10.
5. Mt 28,9.
6. Vgl. Lc 24,15-16.
7. Vgl. Lc 24,29-31.
8. Vgl. Mt 28,17, Mc 16,12.14, Lc
24,13-53 en Joh 20,19-21,14.
9. Vgl. Lc 24,39 en Joh 20,27.
10. Vgl. Ps 44 (45),2.
11. Vgl. Lc 24,15.
12. Vgl. Lc 24,17.
13. Lc 24,18.
14. Vgl. Lc 24,19-20.
15. Mt 16,13. Vgl. Mc 8,27 en Lc
9,18.
16. Mt 16,14. Vgl. Mc 8,28 en Lc
9,19.
17. Vgl. Lc 24,19.
18. Vgl. Mt 16,15-18.
19. Mt 16,18.
20. Mt 16,16.
21. Mt 16,18.
22. Vgl. Mt 7,24-27.
23. Vgl. Lc 11,23.
24. Lc 24,21.
25. Lc 24,21.
26. Lc 23,42.

aantekeningen
27.
28.
29.
30.

Vgl. Lc 24,21.
Vgl. Joh 14,6.
Mt 16,16.
Vgl. Lc 22,61.

Sermo 238
1. Schrifttekst: Lc 24,36-53; datum:
dinsdag of woensdag in de eerste
week van Pasen tussen 400 en 412;
plaats: Hippo; tekst: M 1700, V 694695 (= PL 38, 1125-1126). Vgl.
Verbraken 1976, 114.
2. Vgl. de apostolische geloofsbelijdenis.
3. Vgl. Lc 24,36.
4. Vgl. Lc 24,37.
5. In het manicheïsme verzamelden
zich volgelingen van Mani (216276), die zich apostel van Jezus
Christus wist. Hij werd omgebracht
door de koning van Perzië. Zijn
volgelingen verspreidden zich
razendsnel over een gebied dat zich
uitstrekte vanaf China in het oosten
tot en met Spanje en Marokko in
het westen. Vanaf 297 waren er
manicheeërs in Carthago aanwezig.
Achter het manicheïsme gingen
verschillende stromingen schuil. Het
valt daarom moeilijk om de beweging met enkele karakteristieken te
beschrijven.
Globaal gesproken schrijft men er
vier kenmerken aan toe: ten eerste
wordt Christus voor het geestelijk
leven als het volmaakte middelpunt
van het bestaan beschouwd. Aan zijn
openbaring in woord en geschrift
moet daarom een even grote
volmaaktheid kunnen worden
toegekend. De boeken van de
Heilige Schrift kunnen door hun
literaire onvolkomenheden en hun
inhoudelijke tegenstrijdigheden dan

280
ook niet goed over Hem getuigen.
In de kringen van het manicheïsme
wordt het canonieke gezag van
talrijke bijbelboeken daarom niet
erkend, met name van die van het
Oude Testament. Ten tweede
huldigt men in het manicheïsme een
dualistische opvatting over de
oorzaken van goed en kwaad in de
wereld. Naast de schepper van het
goede erkent men een afzonderlijke
kwade macht. Ten derde is men van
mening dat iemand het goede kan
ontdekken door te zoeken naar
diepere kennis of gnosis. Deze
verkrijgt men door verlichting en
openbaring. Ten slotte acht men het
binnen het manicheïsme mogelijk
om met behulp van ascetische
levenspraktijken de gevoeligheid
voor deze verlichting te bevorderen.
Het manicheïsme kon voor
Augustinus onder andere tot een
toevluchtsoord uitgroeien omdat
daar na zijn teleurstellende kennismaking met de bijbel als catechumeen ruimte bestond voor bijbelkritiek. Bovendien raakte Augustinus
steeds opnieuw gefascineerd door de
vragen over het ontstaan en het
wezen van het kwaad.
6. De priscillianisten schrijven de
schepping van de wereld toe aan het
beginsel van het kwade en menen
dat de ziel van goddelijke substantie
is. Ze verwerpen het huwelijk en
het eten van vlees.
7. Joh 1,1-2.
8. Joh 19,30.
9. Vgl. Lc 24,37.
10. Lc 24,38.
11. Vgl. Lc 24,38-39.
12. Lc 24,41.
13. Vgl. Lc 24,43.
14. Vgl. Lc 24,41.
15. Vgl. Lc 24,44.

aantekeningen
16. Lc 24,41.
17. Vgl. Lc 24,44-46.
18. Vgl. Lc 24,46.
19. Vgl. Lc 24,47.
20. Vgl. Lc 24,47.
21. Met het begrip catholica benadrukt Augustinus de algemene
verspreiding van de christelijke
geloofsgemeenschap in de hem
bekende wereld van het Romeinse
Rijk.

Sermo 248
1. Schrifttekst: Joh 21,1-14; datum:
vrijdag in de eerste week van Pasen
tussen 410 en 416; plaats Hippo;
tekst: M 1700, V 715-716 (= PL 38,
1158-1161). Vgl. Verbraken 1976,
117. In PL 47, 1179 een overzicht
met tekstvarianten van deze preek.
2. Vgl. Joh 21,1.
3. Vgl. Joh 21,3.
4. Vgl. Mt 4,18-22, Mc 1,16-20 en
Lc 5,1-11.
5. Vgl. Lc 5,4.
6. Vgl. Lc 5,5.
7. Vgl. Lc 5,6-7.
8. Mt 4,19. Vgl. Mc 1,17.
9. Vgl. Ef 2,11-22.
10. Vgl. Joh 21,1.6.
11. Joh 21,6.
12. Vgl. Mt 25,41.
13. Vgl. Mt 25,34.
14. Joh 21,6.
15. Vgl. Ps 39 (40),6.
16. Vgl. Ex 32,32, Ps 68 (69),29, Js
4,3, Da 12,1 en Apk 3,5.
17. Vgl. Mt 22,30, Mc 12,25 en Lc
20,36.
18. Vgl. Apk 7,4-8.
19. Vgl. Apk 14,5.
20. Vgl. Apk 7,9.
21. Vgl. Ex 20,3-6 en Dt 5,6-10.
22. Vgl. Ex 20,7 en Dt 5,11.
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23. Vgl. Ex 20,8-11 en Dt 5,12-15.
24. Dt 6,5.
25. Lv 19,18.
26. Mt 22,37-40, Mc 12,29-31 en
Lc 10,27.
27. Vgl. Ex 20,12 en Dt 5,16.
28. Vgl. Ex 20,14 en Dt 5,18.
29. Ex 20,13 en Dt 5,17.
30. Ex 20,15 en Dt 5,19.
31. Ex 20,16 en Dt 5,20.
32. Vgl. Ex 20,17 en Dt 5,21.
33. Vgl. Ex 20,17 en Dt 5,21.
34. Vgl. Js 11,2-3 volgens de
Latijnse tekst.
35. Sir 1,16 volgens de Latijnse
tekst.

Sermo 249
1. Schrifttekst: Joh 21,1-14; datum:
vrijdag na Pasen tussen 412 en 418;
plaats: Hippo; tekst: M 1700, V 716718 (= PL 38, 1161-1163). Vgl.
Verbraken 1976, 117-118.
2. Mt 4,19. Vgl. Mc 1,17 en Lc
5,10.
3. Vgl. Lc 5,4-7.
4. Joh 21,6.
5. Lc 5,4.
6. Lc 5,7.
7. Mt 4,19. Vgl. Mc 1,17 en Lc
5,10.
8. Vgl. Joh 21,4-5.
9. Vgl. Joh 21,3.
10. Joh 21,6.
11. Joh 21,6.
12. Vgl. Joh 21,11.
13. Joh 21,11.
14. Vgl. Lc 5,7.
15. Hier wordt gelezen: pene
mergentes.
16. Vgl. Ex 20,14 en Dt 5,18.
17. Vgl. Ex 20,15 en Dt 5,19.
18. Vgl. Ex 20,16 en Dt 5,20.
19. Vgl. Dt 5,22.

aantekeningen
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20. Vgl. Mt 22,37-40.
21. Gal 3,21.
22. 2 Kor 3,6.
23. 2 Kor 3,6.
24. Vgl. Js 11,2-3 volgens de
Latijnse tekst.
25. 2 Kor 3,6.
26. Gal 3,21 volgens de Latijnse
tekst.

25. Ps 23 (24),1.
26. Ps 83 (84),8 volgens de Latijnse
tekst.
27. Spr 3,16 volgens de Latijnse
tekst.
28. Vgl. Js 11,2-3 volgens de
Latijnse tekst.
29. Ps 26 (27),9,10.
30. Mt 6,9.

Sermo 252a

Sermo 255a

1. Schrifttekst: Joh 21,1-14; datum:
vrijdag in de eerste week van Pasen
tussen 400 en 412; plaats: Hippo;
tekst: Morin 1930, 712-715 (=
s.Wilmart 13 en PLS 2,735-739).
Vgl. Verbraken 1976, 195.
2. Vgl. Joh 21,1-14.
3. Vgl. Mt 4,18-22, Mc 1,16-20 en
Lc 5,1-11.
4. Vgl. Lc 5,11.
5. Vgl. Lc 5,4-5.
6. Vgl. Lc 5,7.
7. Vgl. Lc 5,6-7.
8. Mt 4,19. Vgl. Mc 1,17 en Lc
5,10.
9. Vgl. Ps 117 (118),22, Mt 21,42,
Hnd 4,11 en 1 Pe 2,4.7.
10. Vgl. Ef 2,14.
11. Vgl. Lc 5,7.
12. Joh 21,6.
13. Mt 13,47-48.
14. Mt 13,49-50.
15. Joh 21,6.
16. Mt 25,34.
17. Ps 39 (40),6 volgens de Latijnse
tekst.
18. Vgl. Joh 21,11.
19. Joh 21,11.
20. Joh 21,11.
21. Vgl. Apk 5,11.
22. Vgl. Ex 20,1-17 en Ex 34,1-35.
23. Gal. 3,21-22.
24. Vgl. Ex 20,17.

1. Datum: achtste dag van Pasen in
of na 410; plaats: Hippo; tekst:
Morin 1930, 719 + 332-333 (=
s.Wilmart 18 + s.Mai 92 en PLS
2,742 + 482-483). Vgl. Verbraken
1976, 196.
2. Augustinus zinspeelt hier op de
doop.
3. Vgl. Ps 35 (36),9.

Sermo 257
1. Schrifttekst: Ps 115 (116),11;
datum: achtste dag van Pasen tussen
410 en 413; plaats: Hippo; tekst:
Poque 1966, 338-342 (= SC 116).
Vgl. Verbraken 1976, 120.
2. Vgl. Ps 30 (31),23.
3. Ps 115 (116),11.
4. Vgl. Joh 20,24-31.
5. Vgl. Joh 20,25-26.
6. Vgl. Joh 20,26-27. Augustinus
zinspeelt hier op de gewoonte om in
de eerste week van Pasen de
verrijzenisverhalen uit het evangelie
op achtereenvolgende dagen tijdens
de vieringen voor te laten dragen en
erover te preken. Vgl. bijvoorbeeld
s. 229i,1.
7. Ps 115 (116),11.
8. Ps 115 (116),11.
9. Ps 5,7 (6).

aantekeningen
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ps 5,7 (6).
Vgl. Ps 115 (116),11.
Mt 16,16.
Mt 16,17.
Vgl. Mt 16,17.
Vgl. Mt 16,17.
Vgl. Mt 16,21.
Mt 16,22.
Ps 115 (116),11.
Mt 16,17.
Vgl. Mt 16,23.
Ps 115 (116),11.
Ps 115 (116),11.

Sermo 260
1. Schrifttekst: Joh 20,19-29; datum:
achtste dag van Pasen in of na 412;
plaats: Hippo; tekst: M 1700, V 741742 (= PL 38, 1201-1202). Vgl.
Verbraken 1976, 121 en Verbraken 1991, 487.
2. Vgl. Gn 17,12.
3. Joz 5,2.
4. Vgl. 1 Kor 10,4.
5. Vgl. 2 Tim 4,1.
6. Vgl. Mt 7,12 en Lc 6,31.
7. Vgl. Fil 4,9.

Sermo 260a
1. Datum: achtste dag van Pasen
tussen 393 en 405; plaats: Hippo;
tekst: Morin 1930, 35-38 (= s.Denis
8 en PL 46,838-841). Vgl. Verbraken 1976, 161.
2. Vgl. Fil 4,1.
3. Vgl. Rom 13,12-14.
4. Gal 3,27-28.
5. Vgl. Rom 6,4.
6. Vgl. 2 Kor 5,6.
7. Vgl. Joh 14,6.
8. Vgl. Ps 30 (31),20.
9. 1 Joh 3,2.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Vgl. Joh 14,21.
Vgl. Joh 14,28 en Fil 2,6-7.
2 Kor 7,1.
Vgl. Ef 4,1-3.
Vgl. Gal 3,27.
Vgl. 2 Tim 3,5.
Hnd 8,21.
Vgl. W 5,5.
Vgl. Hnd 8,5-17.
Vgl. Hnd 10,44-48.
Am 6,1 volgens de Latijnse tekst.
Lc 11,23.
Vgl. Ef 4,2-6 en Gal 5,22.
Vgl. Ef 4,3.
Vgl. Gn 17,11-14.
Kol 3,1-4.

Sermo 260b
1. Datum: achtste dag van Pasen;
plaats: Hippo; tekst: Morin 1930,
330-332 (= s.Mai 89 en PLS 2, 481482). Vgl. Verbraken 1976, 176.
2. Vgl. 1 Kor 3,7.
3. Vgl. Ex 12,37.
4. Vgl. Ex 14,29.
5. Vgl. Ex 14,6-25.
6. Vgl. Ex 14,30.
7. Vgl. Ex 15,22-16,2.
8. Vgl. Ex 16,4-36.
9. Vgl. Ex 17,6, Ps 77 (78),15 en Ps
80 (81),17.
10. 1 Kor 10,4 volgens de Latijnse
tekst.
11. Vgl. Nu 14,16 en Ps 77 (78),31.
12. Vgl. Nu 11,4.34 en Ps 105
(106),14-39.
13. Ex 32,6.
14. Vgl. Nu 25,1-9.
15. Vgl. Nu 21,5-6.
16. Vgl. Ex 16,2-3, Nu 14,2.36 en
17,6-15.
17. 1 Kor 10,5-11.
18. Vgl. Ex 14,29.
19. Vgl. Nu 21,5-6.

aantekeningen
20. Vgl. Kol 2,17.
21. Vgl. de geloofsbelijdenis van
Nicea-Constantinopel.

Sermo 260c
1. Datum: achtste dag van Pasen;
plaats: Hippo; tekst: Morin 1930,
333-339 (= s.Mai 94 en PLS 2,483488). Vgl. Verbraken 1976, 176.
2. Ps 15 (16),5.
3. Vgl. 1 Joh 4,8.16.
4. Vgl. 1 Kor 13,4.
5. Augustinus zinspeelt hier op de
gewoonte dat pasgedoopten gedurende de eerste acht dagen van de
Paastijd in hun witte doopkleren
gehuld bleven en op een aparte
plaats deelnamen aan de vieringen in
de basiliek. Op de achtste dag
legden de pasgedoopten hun witte
doopgewaden af en gingen vanaf
dan weer gewoon gekleed. Vanaf
die dag begaven zij zich weer onder
de andere gelovigen. Meer hierover
in paragraaf 7 van deze preek.
6. Vgl. Gn 6,10.18.
7. Ps 6,1.
8. Ps 6,2.
9. Ps 11 (12),1.
10. Vgl. Ps 11 (12).
11. Vgl. Mt 24,12.
12. Vgl. Mt 10,22.
13. Vgl. Ps 11 (12),2.
14. Vgl. Ps 11 (12),8.
15. Vgl. 2 Kor 3,18.
16. Vgl. Js 57,19 volgens de Latijnse
tekst.
17. Vgl. Gn 1,31 en 2,3.
18. Job 5,19 volgens de Latijnse
tekst.
19. Ps 11 (12),1.
20. Vgl. Ps 11 (12),8.
21. Ps 11 (12),9.
22. Vgl. Gn 3.
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23. Vgl. 1 Kor 15,26.
24. Vgl. Lc 15,22.
25. Vgl. Lc 15,11-32.
26. Vgl. Rom 6,9.
27. Vgl. Mt 20,22 en Mc 10,38.
28. Ps 11 (12),1.
29. Ps 11 (12),9 volgens de Latijnse
tekst.
30. Vgl. Rom 4,17.
31. Vgl. Rom 11,25-26.
32. Rom 11,33.
33. Vgl. Kol 3,3-4.
34. Vgl. Fil 3,13-14.
35. Vgl. 2 Kor 5,3.
36. Vgl. 1 Kor 13,12.
37. Vgl. 1 Kor 15,33-34.
38. Vgl. Gn 3,1-6.
39. 2 Kor 11,2-3.
40. Vgl. Mt 7,13.
41. Vgl. Jak 1,2.
42. Ps 11 (12),1-3.
43. Ps 4,3 volgens de Latijnse tekst.
44. Rom 11,3 en 3 Reg (= 1 K)
19,10.14.
45. Rom 11,4 en 3 Reg (= 1 K)
19,18.
46. Vgl. Ps 11 (12),9 volgens de
Latijnse tekst.

Sermo 262
1. Datum: Hemelvaartsdag, donderdag 4 mei 411; plaats: Hippo; tekst:
M 1700, V 745-746 (= PL 38, 12071209). Vgl. Verbraken 1976, 122.
2. Vgl. Hnd 1,3.
3. Leontius was ongeveer een eeuw
eerder dan Augustinus bisschop van
Hippo. Hij stierf als martelaar tijdens
de grote kerkvervolging van 303-313.
4. Ps 18 (19),4-5.
5. Ps 56 (57),6.12.
6. Vgl. Mt 2,18-21, Lc 1,30-35 en
2,6-7.
7. Vgl. Lc 2,7.

aantekeningen
8. Vgl. Lc 2,22-35.
9. Vgl. Lc 2,36-38.
10. Vgl. Mt 4,2 en Lc 4,2.
11. Vgl. Joh 4,7 en Joh 19,28.
12. Vgl. Joh 4,6.
13. Vgl. Joh 6,35, Joh 4,13 en Joh
14,6.
14. Vgl. Ps 120 (121),4.
15. Vgl. Mt 27,3-5.
16. Vgl. Joh 18,12.
17. Vgl. Joh 18,12.
18. Vgl. Mt 27,26, Mc 15,15 en Joh
19,1.
19. Vgl. Mt 27,29, Mc 15,17 en Joh
19,2.
20. Vgl. Mt 27,35, Mc 15,24-25, Lc
23,33 en Joh 19,18.
21. Vgl. Joh 19,34.
22. Vgl. Mt 27,50, Mc 15,37, Lc
23,46 en Joh 19,30.
23. Vgl. Mt 27,60, Mc 15,46, Lc
23,53 en Joh 19,41-42.
24. Ps 56 (57),6.12.
25. Ps 56 (57),6.12.
26. Vgl. Ps 112 (113),7.
27. Vgl. Ps 112 (113),8.
28. Mt 19,28.
29. Ps 56 (57),6.12.
30. Ps 56 (57),6.12.
31. Ps 56 (57),6.12.
32. 1 Kor 11,7.

Sermo 272a
1. Datum: Pinksteren; tekst: Revue
Bénédictine 84 (1974),264-265 (=
s.frg.Verbr 38 = PL 39,1729). Vgl.
Verbraken 1976, 191.
2. Vgl. Mt 1,18 en Lc 1,31.
3. Vgl Mt 1,25 en Lc 2,7.
4. Vgl. Mt 27,50, Mc 15,37, Lc
23,46 en Joh 19,30.
5. Vgl. Mt 28,6, Mc 16,6, Lc 24,6.
6. Vgl. Lc 24,50-52 en Hnd 1,3-12.
7. Vgl. Mc 16,19.
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Sermo 369
1. Schrifttekst: Joh 12,25; datum: 25
december 412; plaats: Carthago;
tekst: Revue Bénédictine 79 (1969),
124-128. Vgl. Verbraken 1976, 151.
Wat betreft de tekst is deze preek te
vergelijken met die in de Appendix
Arnobii et Serapionis conflictus (= PL
53, 316). G. Morin ontkent het
auteurschap van Augustinus in Revue
Charlemagne 1 (1911), 161 n1 en in
Miscellanea Agostiniana 1, Roma
1930, 279. C. Lambot houdt deze
preek voor authentiek:
‘L’authenticité du sermon ccclxix
de saint Augustin pour le fête de
Noël’, Revue Bénédictine 79 (1969),
115-128 (= Colligere Fragmenta,
Beuron 1952, 103-112). Sindsdien
wordt aan de authenticiteit niet
meer getwijfeld. Auteurschap
opnieuw bevestigd in: Martijn
Schrama, ‘Augustinus preekt in
Carthago op het feest van ’s Heren
geboorte: de authenticiteit van
sermo 369’, in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 13 (1997), 219-247.
2. Vgl. Mt 6,34.
3. Vgl. Ps 18 (19),1.
4. Vgl. Lc 2,10-14.
5. Vgl. Lc 2,20.
6. Vgl. Mt 2,12.
7. Vgl. Mt 2,3.
8. Vgl. Mt 2,16-18. De slachtoffers
in Betlehem zijn in de kerk al vroeg
als martelaren of als bloedgetuigen
van het geloof erkend ondanks het
feit dat bij hen geen sprake kon zijn
van een bewuste belijdenis. Zij
stierven echter pro Christo, in plaats
van Christus. Op grond hiervan
wordt in de kerk beleden dat hun de
hemelse martelaarskroon is uitgereikt.
9. Vgl. Ex 16,2-35 en Joh 6,48-51.
10. Vgl. Js 1,3.

aantekeningen
11. Augustinus ziet in de ezel een
beeld van de heidenen en in de os
een beeld van de joden. Zie over de
achtergronden hiervan s. 204,2 en
375,begin.
12. Vgl. Ef 2,14.
13. Vgl. Ps 18 (19),6.
14. Vgl. Ps 35 (36),10.
15. Vgl. Bar 3,38.
16. Vgl. Lc 1,26-38,
17. Vgl. Lc 1,41.
18. Vgl. Lc 2,25-35.
19. Vgl. Mt 14,22-33, Mc 6,45-52
en Joh 6,16-21.
20. Vgl. Mt 8,23-27, Mc 4,35-41 en
Lc 8,22-25.
21. Vgl. Joh 11,1-44.
22. Vgl. Mt 27,45, Mc 15,33, en Lc
23,44.
23. Vgl. Mt 28,2.
24. Vgl. Lc 24,51 en Hnd 1,9.
25. Vgl. Mt 1,23.
26. Vgl. Joh 1,1.
27. Vgl. Mt 9,32-33, Mc 7,31-37 en
Lc 11,14-15.
28. Vgl. W 10,21.
29. Hnd 17,28.
30. Vgl. Joh 1,3.
31. Vgl. W 7,26.
32. Vgl. Js 53,8 volgens de Latijnse
tekst.
33. Joh 1,14.
34. Vgl. Mt 1,23.
35. Vgl. Joh 8,32.
36. Vgl. Gn 3,6.

Sermo 370
1. Datum: 25 december; tekst: M
1700, V 1019-1020 (= PL 39, 16571659). Vgl. Verbraken 1976, 152.
De meeste geleerden menen dat van
deze tekst alleen de paragraven 2-4
van Augustinus afkomstig kunnen
zijn. Uitzondering hierop vormt
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Georges Folliet in een niet terug te
vinden recensie in Revue des Études
Augustiniennes 21 (1975).
2. In vele handschriften neemt de
tekst van deze preek op deze plaats
een aanvang.
3. Vgl. Gn 2,7.
4. Vgl. Gn 2,21-22.
5. Vgl. Mt 1,25 en Lc 1,34.
6. Vgl. Gn 3,1-8.
7. Vgl. Gn 3,16 en 4,1-2.
8. Vgl. Mt 1,25 en Lc 2,7.
9. Vgl. Lc 2,38.
10. Vgl. Lc 1,42.
11. Vgl. Lc 2,36.
12. Vgl. Lc 2,26.
13. Js 7,14 volgens de Latijnse tekst.
14. Mt 1,23.
15. Vgl. Mt 13,17.
16. Vgl. Lc 2,26.
17. Vgl. Lc 2,28.
18. Vgl. W 8,1.
19. Vgl. Lc 2,7.
20. Vgl. Lc 2,29.
21. Vgl. Lc 2,30.
22. Ps 95 (96),2.
23. Vgl. Joh 1,1.
24. Vgl. Joh 1,14.

Sermo 371
1. Datum: 25 december; tekst: M
1700, V 1020-1022 (= PL 39, 16591661). Vgl. Verbraken 1976, 152.
Van alle geleerden wordt deze tekst
volgens Verbraken alleen door
André Wilmart als authentiek
beschouwd in: ‘Easter Sermons of
Saint Augustine: General Evidence’,
The Journal of Theological Studies 28
(1926-1927), 113-144. Sermo 371
wordt in dit artikel zonder enige
beoordeling op blz. 115 genoemd als
een uit de reeks sermones dubii,
preken waarvan men betwijfelt of

aantekeningen
die werkelijk door Augustinus
gehouden zijn. Wilmart betoont
zich kritisch ten opzichte van de
beoordelingscriteria van de mauristen, maar lijkt geen conclusies te
verbinden aan de kwaliteit van s.
371 in het bijzonder. Volgens
Bonifatius Fischer, Verzeichnis der
Sigel für Handschriften und Kirchenschriftsteller (= Vetus Latina 1),
Freiburg 1949, 54 is deze tekst niet
van Augustinus, maar de auteur geeft
geen argumenten voor dit standpunt. Cyrille Lambot beschouwt de
tekst evenmin als authentiek: ‘La
tradition manuscrite des sermons de
saint Augustin pour la noël et
l’épiphanie’, Revue Bénédictine 77
(1967), 217-245. Sermo 371 wordt in
dit artikel genoemd op blz. 228 n. 1
en blz. 229 en op blz. 241 als niet
authentiek beschouwd zonder dat
argumenten worden prijsgegeven.
2. Vgl. Fil 2,7.
3. Vgl. Dt 24,1, Mt 5,31, 19,7 en
Mc 10,4. Hierin wordt de idee
uitgedrukt dat de komst van het heil
van God in de geboorte van Jezus
Christus een gevolg is van het
goddelijke initiatief om het heil aan
het uitverkoren volk van Israël te
herstellen en te verbreden voor alle
heidense volkeren.
4. Joh 1,1-3.
5. Mt 1,1.
6. Vgl. Bar 3,38.
7. Vgl. Mt 17,1-6, Mc 9,2-8 en Lc
8,28-36.
8. Augustinus zinspeelt hier op het
sacrament van de doop.
9. Ps 17 (18),12.
10. Joh 14,28.
11. Joh 10,30.
12. Vgl. Fil 2,6-8.
13. Vgl. 2 Kor 12,15.
14. 1 Kor 6,20.
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Sermo 372
1. Datum: 25 december; tekst: M
1700, V 1022-1023 (= PL 39, 16611663). Vgl. Verbraken 1976, 152.
Van alle geleerden wordt deze tekst
volgens Verbraken alleen door
André Wilmart als authentiek
beschouwd in: ‘Easter Sermons of
Saint Augustine: General Evidence’,
The Journal of Theological Studies 28
(1926-1927), 113-144. Sermo 372
wordt in dit artikel zonder enige
beoordeling op blz. 115 genoemd als
een uit de reeks sermones dubii.
Wilmart betoont zich kritisch ten
opzichte van de beoordelingscriteria
van de mauristen, maar lijkt geen
conclusies te verbinden aan de
kwaliteit van s. 372 in het bijzonder.
Cyrille Lambot beschouwt de tekst
als niet-authentiek: ‘La tradition
manuscrite des sermons de saint
Augustin pour la noël et
l’épiphanie’, Revue Bénédictine 77
(1967), 217-245. Sermo 372 wordt in
dit artikel genoemd op blz. 229 en
op blz. 241 als niet authentiek
beschouwd zonder dat argumenten
worden prijsgegeven.
2. Bij de eerste geboorte uit de
Vader ontstond het Woord waarmee
God de wereld heeft geschapen.
3. Vgl. Fil 2,6-8.
4. Js 53,8 volgens de Latijnse tekst.
5. Ps 18 (19),6 (5-6).
6. 2 Kor 11,2.
7. Mt 22,8.
8. Vgl. Ps 67 (68),19.
9. Vgl. Ps 18 (19),6.
10. Ps 18 (19),6.
11. Ps 44 (45),3.
12. Ps 23 (24),8.
13. Js 63,1.
14. Ps 18 (19),6.
15. Vgl. Joh 14,6.

aantekeningen
16. Vgl. Ps 109 (110),7.
17. In plaats van in republica wordt
als alternatief in re labili voorgesteld.
18. Ps 18 (19),6.
19. Bedoeld is hier de hymne
Intende qui regis Israel. Voor tekst en
vertaling zie: F. van der Meer,
Lofzangen der Latijnse Kerk, Utrecht/
Antwerpen 1970, 162-163.

Sermo 373
1. Datum: 6 januari; tekst: M 1700,
V 1023-1024 (= PL 39,1663-1666).
Vgl. Verbraken 1976, 152. Cyrille
Lambot huldigt in ‘Critique interne
et sermons de saint Augustin’, Texte
und Untersuchungen 63 (1957), 112127 (119) (= Revue Bénédictine 79
(1969), 134-147 (140)), het standpunt dat de tekst door een latere
redacteur is samengesteld en
rangschikt deze preek onder de te
snoeien teksten. De argumenten
ervoor worden hier echter niet door
hem prijsgegeven. Alle andere
geleerden beschouwen de tekst als
van Augustinus. De meesten van
hen verkiezen bovendien de
ononderbroken overgeleverde tekst.
2. Vgl. Mt 2,11.
3. Vgl. Ef 2,11-22.
4. Vgl. Lc 2,8-14.
5. Vgl. Mt 2,2-11.
6. Vgl. Ps 18 (19),1.
7. Vgl. Ps 18 (19),5 en Rom 10,18.
8. Vgl. 2 Kor 4,13.
9. De tussen [] geplaatste teksten
worden niet in alle handschriften
overgeleverd.
10. Vgl. Mt 2,3.
11. Vgl. Mt 2,16-18.
12. Vgl. Mt 2,11.
13. Vgl. Mt 2,16-18.
14. Augustinus richt zich hier tegen
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de tegenstanders van de kinderdoop.
Zij waren van mening dat een
heilzame doop alleen kon worden
toegediend als een dopeling zelf de
geloofsbelijdenis kon opzeggen, en
verzetten zich tegen praktijken
waarin doopouders namens kinderen
de geloofsbelijdenis aflegden.
15. Vgl. Mt 18,11 en Lc 19,10.
16. Vgl. Lc 2,8-15.
17. Vgl. Mt 2,2-10.
18. Vgl. Mt 2,11.
19. Vgl. Lc 23,34.
20. Vgl. Mt 2,5-6 en Mi 5,1.
21. Vgl. Gn 6,5-7,24. De uitleg van
Augustinus laat zich niet baseren op
de betreffende bijbelpassage.
22. Mt 2,5-6. Vgl. Mi 5,1.
23. Vgl. Lc 2,8-15.
24. Vgl. Lc 2,20.
25. Vgl. Ps 18 (19),1.
26. Vgl. Mt 2,2.
27. Vgl. Mt 2,3.
28. Vgl. Mt 2,5-6.
29. Vgl. Mt 2,11.
30. Vgl. Mt 2,16.
31. Vgl. Mt 2,16.
32. Vgl. Joh 1,3.
33. Vgl. Joh 1,14.

Sermo 374
1. Datum: 6 januari 409; tekst in F.
Dolbeau, ‘Le sermon 374 de saint
Augustin sur l’Épiphanie: Édition du
texte original’, in: R. Gryson (ed),
Philologia Sacra (= Vetus Latina 24),
Freiburg 1993, 2, 523-559 (=
s.Dolbeau 23). Vgl. Dolbeau 1996,
579-615 + 641. De gedeelten tussen
>< biedt de extra tekst die afkomstig is uit het vijftiende-eeuwse
handschrift van de Stadtbibliothek in
Mainz (i,9 f.194-201) 59.
2. Vgl. Hnd 15,9.

aantekeningen
3. Vgl. 1 Kor 2,9 en Js 64,3.
4. Mt 5,8.
5. Augustinus leest Gods eerste
scheppingsdaad in Gn 1,3-4 als een
bericht over het ontstaan van de
engelen: zij zijn het licht dat goed is.
In ciu. 11 wordt deze uitleg uitvoerig
toegelicht en verantwoord.
6. Ps 13 (14),1 en 52 (53),2.
7. Ps 13 (14),1 en 52 (53),2.
8. Vgl. Mt 22,44 en Ps 109 (110),1.
9. Vgl. 2 Esr (= Neh) 8,6.
10. Vgl. Mt 28,1-20, Mc 16,1-20,
Lc 24,1-11.44-49.
11. Vgl. Joh 2,1-11.
12. Vgl. Mt 9,27-30; Mt 20,29-34,
Mc 10,46-52 en Lc 18,35-43; Mc
8,22-26 en Joh 9,1-7.
13. Vgl. Mc 7,31-37.
14. Vgl. Mt 9,32-33 en Lc 11,14.
15. Vgl. Mt 2,1-2.
16. Vgl. Mt 2,11.
17. Vgl. Lc 2,8-17.
18. Vgl. Mc 3,12 en Lc 4,41.
19. In de tekst van de mauristen
leest men hier: et simul indicate qualis
et quantus natus.
20. Vgl. Mt 2,11.
21. Vgl. Mt 2,2.
22. In de tekst van de mauristen
leest men: Attendite quia et nunc fiunt
primitiae gentium magi.
23. Mt 2,2.
24. Vgl. Mt 2,4.
25. Mt 2,5.
26. In de tekst van de mauristen
wordt gelezen: et aliquando audent, ut
dicant.
27. Vgl. Vergilius, Aeneis 6, 752892. De schim van Ancises wijst in
de onderwereld de schimmen aan
die eens de grote Romeinen zouden
doen leven.
28. In de tekst van de mauristen
leest men: in quibus haec legantur
tanquam praedicta.
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29. Jr 31,31. Vgl. Heb 8,8.
30. Jr 31,31. Vgl. Heb 8,8.
31. Vgl. Ex 19,1-24.
32. Jr 31,31. Vgl. Heb 8,8.
33. Jr 31,31. Vgl. Heb 8,8.
34. Jr 31,31-32. Vgl. Heb 8,8-9.
35. Vgl. Mt 2,11.
36. Vgl. Mt 2,11.
37. Jr 31,31-32. Vgl. Heb 8,8-9.
38. Augustinus zinspeelt hier op het
feit dat alleen de gedoopte gelovigen
waren toegelaten tot de viering van
de eucharistie en over de betekenis
ervan waren onderricht.
39. Augustinus zinspeelt hier op de
inzameling van de gaven van brood
en wijn en de uitdeling van de gaven
waarover de dankzegging is uitgesproken tijdens de eucharistie.
40. Ps 109 (110),4. Vgl. Heb 5,6 en
7,17.
41. Vgl. Ex 28,1-3.
42. Ps 109 (110),4. Vgl. Heb 5,6 en
7,17.
43. Js 43,18.
44. Js 43,18.
45. Js 43,18-19 volgens de Latijnse
tekst.
46. Js 43,19 volgens de Latijnse
tekst.
47. Ps 15 (16),2.
48. Ps 15 (16),2.
49. Ps 15 (16),2.
50. Vgl. Kol 2,14.
51. Hl 2,17 en 4,6 volgens de
Latijnse tekst.
52. Js 43,18-19 volgens de Latijnse
tekst.
53. Js 43,19 volgens de Latijnse
tekst.
54. Js 43,19.
55. Js 43,19.
56. Js 43,20.
57. Js 43,20 volgens de Latijnse
tekst.
58. Js 43,20.
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59. Js 43,20.
60. Js 43,21.22-23 volgens de
Latijnse tekst.
61. Js 43,18.
62. Js 43,23 volgens de Latijnse
tekst.
63. Js 43,23-24 volgens de Latijnse
tekst.
64. Js 43,24 volgens de Latijnse
tekst.
65. Js 43,24 volgens de Latijnse
tekst.
66. Rom 3,23.
67. Js 43,24 volgens de Latijnse
tekst.
68. Js 43,25-26 volgens de Latijnse
tekst.
69. Js 43,25-26 volgens de Latijnse
tekst.
70. Js 43,25-26 volgens de Latijnse
tekst.
71. Vgl. Joh 1,14.
72. Js 43,25-26 volgens de Latijnse
tekst.
73. Js 43,25-26 volgens de Latijnse
tekst.
74. Mt 2,12.

Sermo 375a
1. Datum: Pasen 396 of 397; plaats:
Hippo; tekst: Morin 1930, 21-22 (=
s.Denis 4 en PL 46, 828-829). Vgl.
Verbraken 1976, 160-161.
2. Vgl. Ps 18 (19),5 en Rom 10,18.
3. 1 Kor 5,7.
4. Js 53,7.
5. Js 53,8 volgens de Latijnse tekst.
6. Vgl. Js 53,7.
7. Vgl. Apk 5,5.
8. Js 53,7.
9. Gn 49,9 volgens de Latijnse tekst.
10. Apk 14,4.
11. Apk 5,5.
12. Joh 1,1.
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13. Joh 1,1.
14. Joh 1,2.
15. Joh 1,3 volgens de Latijnse tekst.
16. Joh 1,14.
17. Vgl. Js 53,8 volgens de Latijnse
tekst.
18. Vgl. Joh 1,14.
19. Vgl. Js 53,2 en 3.
20. Rom 5,6.

Sermo 375c
1. Schrifttekst: Joh 20,24-31; datum:
donderdag in de eerste week van
Pasen tussen 402 en 404 plaats:
Hippo; tekst: MORIN 1930, 340346 (= s.Mai 95 en PLS 2, 489-494).
Vgl. Verbraken 1976, 176.
2. Vgl. Joh 20,24-30.
3. Joh 20,25.
4. Vgl. Joh 20,25.
5. Joh 20,17.
6. Joh 20,17.
7. Vgl. Joh 20,27.
8. Joh 20,15.
9. Joh 20,16.
10. Joh 20,16.
11. Joh 20,17.
12. Vgl. Joh 20,25.
13. Joh 20,27.
14. Ps 76 (77),3 volgens de Latijnse
tekst.
15. Vgl. Joh 20,27.
16. Vgl. Joh 20,25.
17. Vgl. Joh 20,25.
18. Over de achtergronden van de
manicheeërs zie de aantekening bij s.
238,2.
19. Vgl. Joh 20,16.
20. Vgl. Lc 24,30-31.
21. Vgl. Joh 20,1.
22. Vgl. Lc 24,29.
23. Vgl. Lc 24,37.
24. Lc 24,37.
25. Lc 24,38.
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26. Lc 24,38.
27. Vgl. Lc 24,37.
28. Lc 24,39.
29. Joh 20,27.
30. Lc 24,39.
31. Joh 20,28.
32. Joh 20,29.
33. Joh 20,17.
34. Joh 20,17.
35. Joh 20,17.
36. Joh 20,17.
37. Vgl. Fil 2,7.
38. Joh 20,17.
39. Photinus (4de eeuw) was een
leerling van Marcellus van Ancyra.
Hij werd bisschop van Sirmium in
het huidige Hongarije rond 344.
Volgens Augustinus ontkende hij de
preëxistentie van Christus, maar
leerde wel dat Jezus Christus uit een
maagd was geboren en een groot
mens was. De photinianen werden
veroordeeld op het concilie van
Constantinopel in 381.
40. Joh 1,14.
41. Vgl. de apostolische geloofsbelijdenis.
42. Mt 16,16.
43. Vgl. Joh 14,6.
44. Vgl. Joh 1,14.
45. Vgl. Joh 14,6.
46. Vgl. Mt 9,20-22, Mc 5,25-35 en
Lc 8,43-48.
47. Vgl. Mc 5,34 en Lc 8,48.
48. Mt 9,21. Vgl. Mc 5,28 en Lc
8,44.
49. Vgl. Mc 5,30 en Lc 8,45.
50. Vgl. Mc 5,30 en Lc 8,45.
51. Vgl. Mc 5,30 en Lc 8,46.
52. Ps 17 (18),45.
53. Vgl. Mc 5,30 en Lc 8,45.
54. Vgl. Mc 5,31 en Lc 8,45.
55. Lc 8,46.
56. Vgl. Joh 8,58.
57. Vgl. 1 Kor 1,24, Ef 1,21 en Kol
1,11.
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58. Augustinus citeert hier een van
de gebruikelijke geloofsbelijdenissen
van zijn tijd.
59. Vgl. Rom 8,3.
60. Vgl. Lc 2,52.
61. Vgl. Mt 4,2, Lc 4,2, Joh 4,7 en
19,28.
62. Vgl. Lc 14,1 en Joh 19,30.
63. Vgl. Joh 4,6.
64. Vgl. Mt 8,25, Mc 4,38, Lc 8,22.
65. Augustinus gebruikt hier het
Latijnse woord suscipere. Dit woord
duidde ook de handeling aan
waarmee een vader een kind na de
geboorte van de grond tilde en
daarmee als zijn kind erkende.
66. Vgl. Joh 18,12.
67. Vgl. Mt 26,20-30, Mc 14,17-25,
Lc 22,14-23, Joh 13,21-30 en 1 Kor
11,23-25.
68. Vgl. Mt 27,30 en Mc 15,19 en
Joh 19,3 waarin overigens sprake is
van Romeinse soldaten.
69. Vgl. Mt 27,29, Mc 15,17 en Joh
19,2.
70. Vgl. Mt 27,35, Mc 15,25, Lc
23,33 en Joh 19,23.
71. Vgl. Joh 19,34.
72. Mt 27,59, Mc 15,46, Lc 23,53
en Joh 19,38.
73. Vgl. Mt 27,60, Mc 15,46, Lc
23,53 en Joh 19,41.
74. Vgl. Mt 28,6, Mc 16,6 en Lc
24,6.
75. Vgl. Lc 24,13-43 en Joh 20,1121,14.
76. Vgl. Mt 28,9, Lc 24,39 en Joh
20,27.

Sermo 376(a)
1. Datum: achtste dag van Pasen
tussen 410 en 412; plaats: Hippo;
tekst: M 1700 V, 1027-1028 (PL 39,
1669-1671). Vgl. Verbraken 1976,
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153. De meeste geleerden beschouwen alleen de eerste paragraaf van
deze preek als van Augustinus. De
overige paragrafen worden dan als s.
376a beschouwd.
2. Vgl. Joh 20,19.
3. Vgl. Joh 20,19.
4. Vgl. Joh 20,20-27.
5. Vgl. Mt 14,28-29.
6. Met infantes zijn de pasgedoopten
bedoeld die acht dagen tevoren
waren gedoopt in de paasnacht. Zij
leggen op deze dag hun witte
doopkleren af.
7. Wellicht zinspeelt Augustinus
hier op de oude heidense offerpraktijken van de Romeinen om het
hoofd met de toga te bedekken. Vgl.
Hill 1994, 350.
8. Vgl. Gal 4,19.
9. Js 5,2 volgens de Latijnse tekst.
10. Vgl. Lc 13,6-9 en Joh 15,5.
11. Gal 5,22.
12. 1 Kor 3,7.
13. Fil 4,1.
14. Vgl. Mt 25,26-27.
15. Mt 6,13 en Lc 11,4.
16. Mt 6,12 en vgl. Lc 11,4.
17. Mt 6,12 en vgl. Lc 11,4.
18. Lc 6,37-38.
19. Vgl. Eccli 29,15 (Sir 29,12)
volgens de Latijnse tekst.

Over het belang van het vasten
1. De utilitate ieiunii sermo; datum:
waarschijnlijk in mei 411; plaats:
Hippo; tekst: Ruegg 1969, 227-241.
2. Vgl. Joh 1,14.
3. Vgl. Dt 8,3, Ps 77 (78),25, W
16,20, Mt 4,4, Lc 4,4 en Joh 6,3233.48-50.
4. Mt 5,6.
5. Vgl. Mt 5,6.
6. Vgl. Fil 3,13.
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7. Vgl. Mt 5,6.
8. Vgl. Mt 5,6.
9. Fil 3,12.
10. Vgl. Hnd 9,15.
11. Augustinus heeft hiermee voor
ogen dat Paulus zich pas na jaren
christenvervolging tot het christendom bekeert en tot de apostelen
wordt gerekend. Bovendien duidt
zijn naam op de kleinheid van
gestalte. Zo bezien wordt Paulus
vanzelf een franje aan de apostelmantel van de Heer en legt Augustinus een verband met het evangelieverhaal over de bloedvloeiende
vrouw.
12. Vgl. Mt 9,20-22, Mc 5,25-34 en
Lc 8,43-48.
13. Vgl. 1 Kor 15,8.
14. Vgl. 1 Kor 15,9-10.
15. Vgl. Fil 3,12-14.
16. Vgl. Fil 1,23.
17. Vgl. Joh 6,48-51.
18. Vgl. Ps 31 (32),9 en Ps 48
(49),21.
19. Vgl. Fil 3,12.
20. Vgl. 1 Kor 15,32.
21. Vgl. Fil 3,14.
22. Vgl. Fil 3,19.
23. Vgl. Ps 86 (87),1.
24. W 9,15.
25. Vgl. Js 58,3.
26. Vgl. Joh 14,6.
27. Vgl. Mt 22,30 en Lc 20,36.
28. Augustinus zinspeelt hier op de
manicheeërs. Over hun achtergronden zie de aantekening bij s. 238,2.
29. Gal 5,17.
30. Ef 5,29.
31. Gal. 5,17.
32. Ef 5,29.
33. Ef 5,29.
34. Vgl. Ef 5,29.
35. Ef 5,29.
36. Ef 5,29.
37. Vgl. Gal 5,17.

aantekeningen
38. Met de aflegger van de dood
zinspeelt Augustinus op de erfzonde
die als het ware ondergronds
voortwoekert zoals een aflegger, en
in het nageslacht weer bovengronds
de kop opsteekt.
39. 1 Kor 15,22.
40. Vgl. Ef 2,3 volgens de Latijnse
tekst.
41. Vgl. Gn 3,19.
42. Vgl. Rom 7,2.
43. 1 Kor 9,26-27.
44. Vgl. Joh 19,11.
45. Vgl. Mt 18,23-35.
46. In Augustinus’ tijd gebruikte
men om de dorst te lessen niet alleen
water maar ook al of niet met water
aangelengde wijn. Dit was vooral
van belang als de kwaliteit van de
watervoorziening te wensen
overliet.
47. Augustinus zinspeelt hier vooral
op de donatisten. Over hun achtergronden zie aantekening 16 van de
Inleiding.
48. Mt 5,24.
49. Vgl. Js 58,4-5 volgens de
Latijnse tekst.
50. Vgl. Ps 32 (33),5, Ps 44 (45),8,
W 1,1 en Joh 4,32-34.
51. Joh 13,34.
52. Vgl. Rom 7,4; 12,2; 1 Kor 6,15;
12,12.27; Ef 4,4 en Kol 1,8.
53. Vgl. Mt 10,30, Lc 21,18 en Hnd
27,34.
54. Hercules was de zoon van de
oppergod Jupiter en Alcmene, de
dochter van een Myceense koning.
Alleen daarom al werd Hercules
gehaat door Juno. Zij was namelijk
de zus en de echtgenote van Jupiter
en afgunstig op diens buitenechtelijke avonturen.
55. Mars, de god van de oorlog,
werd als minnaar van de liefdesgodin
Venus door de zon aan de vuurgod
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Vulcanus verraden. Deze betrapte
het verliefde paar op heterdaad en
maakte daarvan alle goden tot
getuigen.
56. Vgl. Joh 10,30.
57. Vgl. Mt 3,12, Mt 13,42.50 en Lc
3,17.
58. Vgl. Mt 24,12.
59. In het jaar 411 werd Augustinus
ertoe overgehaald in te stemmen
met de meerderheid van de NoordAfrikaanse bisschoppen. Op verzoek
van de bisschoppensynode werd een
keizerlijk edict afgekondigd tegen de
donatisten. Zij werden nadien op
straffe van zware boetes gedwongen
zich aan te sluiten bij de katholieke
kerk. Zie hierover ep. 89 en 93.
60. Vgl. Lc 5,13.
61. Mt 4,19. Vgl. Mc 1,17 en Lc
5,10.
62. Vgl. Jr 16,16.
63. Vgl. Jr 16,16.
64. Over Donatus en zijn volgelingen zie aantekening 16 van de
Inleiding.
65. Over Arius en zijn volgelingen
zie aantekening 30 in sermo 229g.
66. Over Plotinus en zijn volgelingen zie aantekening 39 in sermo
375c.
67. Novatus (ca. 250) was een
tegenstander van Cyprianus en
leider van een kleine schismatieke
groep in Noord-Afrika.
68. Vgl. Ps 75 (76),6, Mt 25,1-13,
Mc 5,22-24, Joh 11,11-14, 1 Kor
11,30-32 en Ef 5,14.
69. Vgl. Lc 12,13-14.
70. Vgl. 1 Tim 1,5.
71. Vgl. Lc 12,13.
72. Vgl. Joh 14,27.

Overzicht Augustinus’ sermones de tempore in het
Nederlands:

– C. van Boekel, ‘Een preek van Sint Augustinus’, Ons Geestelijk Leven 32
(1966-1967)
– Willibrord Lampen (red), Panis Angelicus, Tielt/’s-Gravenhage 1955
– J.A. van Lieshout, Kerstpreeken van St. Augustinus, ’s-Hertogenbosch 1931
– Christine Mohrmann, Sint Augustinus: Preken voor het volk, Utrecht/Brussel
1948
– Joost van Neer e.a., Aurelius Augustinus: Als licht in het hart, Baarn 1996
– J. van Sint Feijth, Augustinus’ preken voor het volk: kerstpreken, Utrecht z.j.
(dact)
– A. Sizoo/G.C. Berkouwer, Augustinus over het credo, Kampen 1941
– A. Sizoo, Christenen in de antieke wereld, Kampen 1953
– De Stad Gods (Uitgave van de Zusters Augustinessen van Sint-Monica),
Hilversum
– Frans Vromen, Luisteren naar Sint Augustinus: preken voor het liturgisch jaar,
Brugge 1985
– Gerard Wijdeveld, Twintig preken van Aurelius Augustinus, Baarn 1986
– Gerard Wijdeveld, Aurelius Augustinus: Carthaagse preken, Baarn 1988
preeknummer:
184
185
186
187
188
189 (s.Frangipane 4)
190
191
192

liturgische tijd:
kerstmis
kerstmis
kerstmis
kerstmis
kerstmis
kerstmis
kerstmis
kerstmis
kerstmis

193
194
195
196
196a (s.Étaix 2)

kerstmis
kerstmis
kerstmis
kerstmis
besnijdenis
van de Heer
1 januari
1 januari

197
198 (s.Dolbeau 26)

vertaling:
Wijdeveld 1986, 72-76.
Vromen 1985, 15-18.
Van Lieshout 1931, 28-31.
Mohrmann 1948, 293-297.
Van Lieshout 1931, 7-10.
Van Neer 1996, 31-34.
Mohrmann 1948, 298-302.
Van Neer 1996, 34-37.
Van Boekel 1966-1967, 374377.
Vromen 1985, 19-22.
Vromen 1985, 23-28.
Van Neer 1996, 37-39.
Van Sint Feijth z.j. 32-34.
Van Neer 1996, 42-45.
zie onder 198.
Als lopend vuur 43-112.

overzicht augustinus’ sermones de tempore in het nederlands
199
200
201
202
203
204
204a (s.Étaix 4)
205
206
207
208
209
210
211
211a (s.fragm.
Verbraken 24-25)
212
213 (s.Guelferbytanus 1)
214
214a (s.Dolbeau 1
– fragment)
215
216
217 (s.Morin 3)
218 (s.Étaix 5)
218a (s.fragm.
Verbraken 26-28)
218b (s.Guelferbytanus 2)
218c (s.Guelferbytanus 3)
219
220
221 (s.Guelferbytanus 5)

openbaring
van de Heer
openbaring
van de Heer
openbaring
van de Heer
openbaring
van de Heer
openbaring
van de Heer
openbaring
van de Heer
openbaring
van de Heer
begin 40dagentijd
begin 40dagentijd
begin 40dagentijd
begin 40dagentijd
begin 40dagentijd
begin 40dagentijd
begin 40dagentijd
– fragmenten)
geloofsbelijdenis
geloofsbelijdenis
geloofsbelijdenis
geloofsbelijdenis
(fragment)
geloofsbelijdenis
doopleerlingen
over Joh 17,3
Goede Vrijdag
Goede Vrijdag
(fragmenten)
Goede Vrijdag
Goede Vrijdag
Paasnacht
Paasnacht
Paasnacht
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Wijdeveld 1986, 73-76.
Mohrmann 1948, 311-314.
Van Neer 1996, 46-49.
Van Neer 1996, 49-52.
Van Neer 1996, 52-54.
Vromen 1985, 29-32.
Van Neer 1996, 54-55.
Van Neer 1996, 55-58.
Mohrmann 1948, 315-317.
Mohrmann 1948, 318-221.
Van Neer 1996, 60-62.
Mohrmann 1948, 322-324.
Van Neer 1996, 62-71.
Van Neer 1996, 71-76.
–
Vromen 1985, 49-56.
Wijdeveld 1986, 21-31.
Sizoo 1941, 205-216.
–
Mohrmann 1948, 329-336.
Van Neer 1996, 76-85.
Van Neer 1996, 85-90.
Van Neer 1996, 91-95.
–
Van Neer 1996, 95-97.
Mohrmann 1948, 325-328.
Van Neer 1996, 98-99.
Sizoo 1953, 80-81.
Vromen 1985, 81-85.

overzicht augustinus’ sermones de tempore in het nederlands
222
223
223a (s.Denis 2)
223b (s.Guelferbytanus 4)
223c (s.Guelferbytanus 6)
223d (s.Wilmart 4)
223e (s.Wilmart 5)
223f (s.Wilmart 6)
223g (s.Wilmart 7)
223h (s.Wilmart 14)
223i (s.Wilmart 15)
223j (s.Wilmart 16)
223k (s.Wilmart 17)
224
225
226
227
228

Paasnacht
Paasnacht
Paasnacht
Paasnacht
Paasnacht
Paasnacht
Paasnacht
Paasnacht
Paasnacht
Paasnacht
Paasnacht
Paasnacht
Paasnacht
Pasen
Pasen
Pasen
Pasen
Pasen

228a (s.fragm.
Verbraken 29)
228b (s.Denis 3)
229 (s.Denis 6)
229a (s.Guelferbytanus 7)
229b (s.Guelferbytanus 8)

Paasnacht
(fragment)
Pasen
Pasen
Paasnacht
eerste week
van Pasen
Pasen
erste week
van Pasen
eerste week
van Pasen
eerste week
van Pasen
eerste week
van Pasen
eerste week
van Pasen
eerste week
van Pasen
eerste week
van Pasen
eerste week
van Pasen
eerste week
van Pasen
eerste week
van Pasen

229c (s.Wilmart 8)
229d (s.Wilmart 9)
229e (s.Guelferbytanus 9)
229f (s.Guelferbytanus 10)
229g (s.Guelferbytanus 11)
229h (s.Guelferbytanus 12)
229i (s.Mai 86)
229j (s.Guelferbytanus
App. 7)
229k (s.Guelferbytanus 13)
229l (s.Guelferbytanus 14)
229m (s.Guelferbytanus 15)
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Van Neer 1996, 99-100.
Vromen 1985, 75-80.
Van Neer 1996, 101-108.
Van Neer 1996, 108-110.
Als lopend vuur 113-114.
Van Neer 1996, 110-111.
Van Neer 1996, 111-113.
Van Neer 1996, 113-115.
Van Neer 1996, 115-116.
Als lopend vuur 115.
Als lopend vuur 116-117.
Als lopend vuur 118.
Als lopend vuur 119.
Wijdeveld 1986, 87-89.
Mohrmann 1948, 340-344.
Van Neer 1996, 116-117.
Lampen 1955, 46-48.
De Stad Gods 40 (1973-1974),
14-15.
Als lopend vuur 120.
Als lopend vuur 121-123.
Als lopend vuur 124-126.
Wijdeveld 1986, 77-80.
Van Neer 1996, 117-119.
Als lopend vuur 127-128.
Mohrmann 1948, 353-354.
Mohrmann 1948, 355-360.
Van Neer 1996, 119-123.
Als lopend vuur 129-134.
Wijdeveld 1986, 81-86.
Als lopend vuur 135-137.
Van Neer 1996, 123-127.
Als lopend vuur 138-140.
Mohrmann 1948, 414-417.
Als lopend vuur 141-144.

overzicht augustinus’ sermones de tempore in het nederlands
229n (s.Guelferbytanus 16) eerste week
van Pasen
229o (s.Guelferbytanus 17) eerste week
van Pasen
229p (s.Lambot 3)
erste week
van Pasen
229q (verloren gegaan)
over de schepping
229r-z (s.fragm.
over de schepping
Verbraken 30-36) (fragmenten)
230
Paastijd
231
Paastijd
232
Paastijd
233
Paastijd
234
Paastijd
235
eerste week
van Pasen
236
eerste week
van Pasen
236a (s.Caillau 2,60,1-4)
eerste week
van Pasen
237
eerste week
van Pasen
238
eerste week
van Pasen
239
eerste week
van Pasen
240
eerste week
van Pasen
241
eerste week
van Pasen
242
eerste week
van Pasen
242a (s.Mai 87)
eerste week
van Pasen
243
eerste week
van Pasen
244
eerste week
van Pasen
245
eerste week
van Pasen
246
eerste week
van Pasen
247
eerste week
van Pasen
248
eerste week
van Pasen
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Mohrmann 1948, 418-421.
Van Neer 1996, 127-130.
Van Neer 1996, 130-134.
–
–
Vromen 1985, 89-90.
Vromen 1985, 91-100.
Mohrmann 1948, 367-375.
Vromen 1985, 101-108.
Vromen 1985, 109-116.
Van Neer 1996, 134-136.
Als lopend vuur 145-147.
Als lopend vuur 148-150.
Van Neer 1996, 136-141.
Als lopend vuur 151-153.
Van Neer 1996, 141-146.
Mohrmann 1948, 376-380.
Mohrmann 1948, 381-390.
Mohrmann 1948, 391-398.
Van Neer 1996, 146-149.
Van Neer 1996, 149-154.
Mohrmann 1948, 399-405.
Van Neer 1996, 154-158.
Van Neer 1996, 158-162.
Van Neer 1996, 162-165.
Als lopend vuur 154-157.

overzicht augustinus’ sermones de tempore in het nederlands
249
250
251
252
252a (s.Wilmart 13)
253
254 (s.Wilmart 3)
255
255a (s.Wilmart 18
+ s.Mai 92)
256 (s. 256 + s.Wilmart
Add 19)
257
258
259
260
260a (s.Denis 8)
260b (s.Mai 89)
260c (s.Mai 94)
260d (s.Guelferbytanus 18)
260e (s.Guelferbytanus 19)
261
262
263 (s.Guelferbytanus 21)
263a (s.Mai 98)
264
265
265a (s.Liverani 8)
265b (s.Casinensis 2,76-77)
265c (s.Guelferbytanus 20)
265d (s.Morin 17)

eerste week
van Pasen
eerste week
van Pasen
eerste week
van Pasen
eerste week
van Pasen
eerste week
van Pasen
eerste week
van Pasen
paastijd
paastijd
achtste dag
van Pasen
paastijd
achtste dag
van Pasen
achtste dag
van Pasen
achtste dag
van Pasen
achtste dag
van Pasen
achtste dag
van Pasen
achtste dag
van Pasen
achtste dag
van Pasen
achtste dag
van Pasen
achtste dag
van Pasen
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag
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Als lopend vuur 158-161.
Van Neer 1996, 165-170.
Van Neer 1996, 170-176.
Van Neer 1996, 176-187.
Als lopend vuur 162-166.
Van Neer 1996, 187-190.
Wijdeveld 1986, 90-96.
Wijdeveld 1988, 79-85.
Als lopend vuur 167-168.
Van Neer 1996, 190-195.
Als lopend vuur 169-170.
Vromen 1985, 117-122.
Van Neer 1996, 195-202.
Als lopend vuur 171-172.
Als lopend vuur 173-177.
Als lopend vuur 178-179.
Als lopend vuur 180-186.
Van Neer 1996, 202-205.
Van Neer 1996, 205-206.
Wijdeveld 1988, 86-93.
Als lopend vuur 187-189.
Van Neer 1996, 207-209.
Van Neer 1996, 209-212.
Mohrmann 1948, 431-442.
Wijdeveld 1986, 97-107.
Van Neer 1996, 212-216.
Van Neer 1996, 216-218.
Mohrmann 1948, 443-446.
Van Neer 1996, 218-222.

overzicht augustinus’ sermones de tempore in het nederlands
265e (s.Lambot 16
-fragment)
265f (s.Lambot 25)
266
267
268
269
270
271
272
272a (s.fragm.
Verbraken 38)
272b (s.Mai 158)
369
370
371
372
373
374 (s.Dolbeau 23)
375
375a (s.Denis 4)
375b (s.Denis 5)
375c (s.Mai 95)
376
377
378
395
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Hemelvaartsdag

–

Hemelvaartsdag
Pinksteren
Pinksteren
Pinksteren
Pinksteren
Pinksteren
Pinksteren
Pinksteren
Pinksteren

Van Neer 1996, 222-225.
Van Neer 1996, 229-236.
Van Neer 1996, 236-239.
Wijdeveld 1986, 108-112.
Mohrmann 1948, 447-451.
Vromen 1985, 137-156.
Sizoo 1957, 213-214.
Mohrmann 1948, 454-456.
Als lopend vuur 190.

Pinksteren
Kerstmis
Kerstmis
Kerstmis
Kerstmis
openbaring
van de Heer
openbaring
van de Heer
openbaring
van de Heer
Pasen
Pasen
eerste week
van Pasen
achtste dag
van Pasen
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Hemelvaartsdag

Van Neer 1996, 238-244.
Als lopend vuur 191-194.
Als lopend vuur 195-198.
Als lopend vuur 199-202.
Als lopend vuur 203-206.
Als lopend vuur 207-210.
Als lopend vuur 211-231.
Van Neer 1996, 58-59.
Als lopend vuur 232-233.
Mohrmann 1948, 345-352.
Als lopend vuur 234-240.
Als lopend vuur 241-244.
Van Neer 1996, 225-226.
Van Neer 1996, 244-246.
Van Neer 1996, 226-228.

Overzicht sermones de tempore nummering Morin/
Mayer naar nummering Lambot/Verbraken:

s.Caillau 2,60,1-4
s.Casinensis 2,76-77
s.Denis 2
s.Denis 3
s.Denis 4
s.Denis 5
s.Denis 6
s.Denis 8
s.Dolbeau 1
s.Dolbeau 23
s.Dolbeau 26
s.Étaix 2
s.Étaix 4
s.Étaix 5
s.Frangipane 4
s.Guelferbytanus 1
s.Guelferbytanus 2
s.Guelferbytanus 3
s.Guelferbytanus 4
s.Guelferbytanus 5
s.Guelferbytanus 6
s.Guelferbytanus 7
s.Guelferbytanus 8
s.Guelferbytanus 9
s.Guelferbytanus 1
s.Guelferbytanus 11
s.Guelferbytanus 12
s.Guelferbytanus 13
s.Guelferbytanus 14
s.Guelferbytanus 15
s.Guelferbytanus 16
s.Guelferbytanus 17
s.Guelferbytanus 18
s.Guelferbytanus 19
s.Guelferbytanus 20

236a
265b
223a
228b
375a
375b
228c
260a
214a
374
198
196a
204a
218
189
213
218b
218c
223b
221
223c
229a
229b
229e
229f
229g
229h
229k
229l
229m
229n
229o
260d
260e
265c

s.Guelferbytanus 21
s.Guelferbytanus App. 7
s.Lambot 3
s.Lambot 16
s.Lambot 25
s.Liverani 8
s.Mai 86
s.Mai 87
s.Mai 89
s.Mai 92
s.Mai 94
s.Mai 95
s.Mai 98
s.Mai 158
s.Morin 3
s.Morin 17
s.fragm.Verbraken 24-25
s.fragm.Verbraken 26-28
s.fragm.Verbraken 29
s.fragm.Verbraken 30-36
s.fragm.Verbraken 38
s.Wilmart 3
s.Wilmart 4
s.Wilmart 5
s.Wilmart 6
s.Wilmart 7
s.Wilmart 8
s.Wilmart 9
s.Wilmart 13
s.Wilmart 14
s.Wilmart 15
s.Wilmart 16
s.Wilmart 17
s.Wilmart 18
s.Wilmart Add. 19

263
229j
229p
265e
265f
265a
229I
242a
260b
255a
260c
375c
263a
272b
217
265d
211a
218a
228a
229r-z
272a
254
223d
223e
223f
223g
229c
229d
252a
223h
223i
223j
223k
255a
256

Register op bijbelteksten

Een * betekent dat de betreffende bijbeltekst in het Latijn sterk afwijkt van moderne vertalingen op basis van Griekse of Hebreeuwse
grondtekst. Cursiveringen duiden op een vrij gebruikte tekst. In het
register wordt verwezen naar preeknummer en – indien aanwezig –
naar de paragraaf.
Gn 1,1
Gn 1,2-3
Gn 1,14-17
Gn 1,24
Gn 1,26
Gn 1,27
Gn 1,31
Gn 2,3
Gn 2,7
Gn 2,21-22
Gn 3
Gn 3,1-6
Gn 3,1-8
Gn 3,5
Gn 3,6
Gn 3,16
Gn 3,19
Gn 4,1-2
Gn 6,5-7,24
Gn 6,10
Gn 6,18
Gn 9,18-19
Gn 14,18
Gn 14,18-20
Gn 14,19
Gn 17,11-14
Gn 17,12
Gn 49,9*
Gn 49,9
Gn 49,10

229G,6
223I
198,26
198,19
198,26
229,1
260C,4
260C,4
370,1
370,1
260C,5
260C,7
370,1
229G,2
369,3
370,1
ut.ieiun.5
370,1
373,4
260C,2
260C,2
228B,5
198,38
228B,1
198,38
260A,4
260
375A,1
223C
223C

Ex 3,6
Ex 3,15
Ex 7,11
Ex 7,22
Ex 8,7
Ex 8,18
Ex 12,1-13
Ex 12,37
Ex 14,6-25
Ex 14,29
Ex 14,30
Ex 15,22-16,2
Ex 16,2-3
Ex 16,2-35
Ex 16,4-36
Ex 17,6
Ex 19,1-24
Ex 20,1-17
Ex 20,3-6
Ex 20,7
Ex 20,8-11
Ex 20,11
Ex 20,12
Ex 20,13
Ex 20,14
Ex 20,15
Ex 20,15
Ex 20,16
Ex 20,16
Ex 20,17

198,13
198,13
198,38
198,38
198,38
198,38
229C,1
260B,1
260B,1
260B,1; 260B,3
260B,1
260B,1
260B,2
369,1
260B,1
260B,1
374,17
252A,6
248,4
248,4
248,4
198,13; 198,18
248,4
248,4
248,4; 249,2
248,4
249,2
248,4
249,2
229M,2; 248,4;
252A,6

304

register op bijbelteksten
Ex 24,12
Ex 28,1-3
Ex 30,10
Ex 32,1-35
Ex 32,6
Ex 32,32
Ex 34,1-35
Lv 16,2-29
Lv 16,34
Lv 19,18
Lv 21,17-21
Lv 24,5-9
Nu 11,4
Nu 11,34
Nu 14,2
Nu 14,16
Nu 14,36
Nu 17,6-15
Nu 21,5-6
Nu 25,1-9
Dt 4,16-18
Dt 5,6-10
Dt 5,11
Dt 5,12
Dt 5,12-15
Dt 5,16
Dt 5,17
Dt 5,18
Dt 5,19
Dt 5,19
Dt 5,20
Dt 5,21
Dt 5,22
Dt 5,26
Dt 6,5
Dt 6,13
Dt 8,3
Dt 9,9-14
Dt 10,20
Dt 24,1
Dt 32,17
1 S 16,11
1 S 21,7
1 K 19,10
1 K 19,14
1 K 19,18

229M,2
374,19
198,53
198,33; 198,37
260B,2
248,3
252A,6
198,53
198,53
248,4
198,49
198,50
260B,2
260B,2
260B,2
260B,2
260B,2
260B,2
260B,2; 260B,3
260B,2
198,33; 198,37
248,4
248,4
198,13
248,4
248,4
248,4
248,4; 249,2
248,4
249,2
249,2
229M,2; 248,4
249,3
198,18
248,4
198,46
ut.ieiun.1
229M,2
198,46
371,1
198,3; 198,34
198,60
198,50
260C,8
260C,8
260C,8

Neh 8,6
Tob 12,12
Job 1,1
Job 1,12
Job 2,7-8
Job 5,19*
Ps 1,1
Ps 3,6
Ps 4,3*
Ps 5,7 (6)
Ps 6,1
Ps 6,2
Ps 8,6*
Ps 9,6*
Ps 11 (12),1
Ps 11 (12),1-3
Ps 11 (12),2
Ps 11 (12),2-9
Ps 11 (12),8
Ps 11 (12),9*
Ps 12 (13),4
Ps 12 (13),4-5
Ps 13 (14),1
Ps 15 (16),2
Ps 15 (16),2*
Ps 15 (16),5
Ps 17 (18),12
Ps 17 (18),45
Ps 18 (19),1
Ps 18 (19),5
Ps 18 (19),4-5
Ps 18 (19),6
Ps 18 (19),6
Ps 21 (22),8
Ps 22 (23),5
Ps 23 (24),1
Ps 23 (24),8
Ps 26 (27),9
Ps 26 (27),10
Ps 29 (30),7
Ps 30 (31),20
Ps 30 (31),23
Ps 31 (32),9

374,10
198,48
198,38
198,63
198,38
260C,4
198,43
223C
198,8; 260C,8
257,2
260C,3
260C,3
229G,4
198,8
260C,3; 260C,4;
260C,6
260C,7
260C,3
260C,3
260C,3; 260C,4
260C,4; 260C,6;
260C,8
223K
223I
374,9
374,20
198,22
260C,1
371,2
375C,6
369,1; 373,1; 373,5
373,1; 375A,1
262,3
198,43; 372,2;
372,3
369,1; 372,2
229I,3
198,12
252A,6
372,2
252A,6
252A,6
229I,3
260A,1
257,2
ut.ieiun.2
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register op bijbelteksten
Ps 32 (33),5
Ps 33 (34),6
Ps 33 (34),19
Ps 34 (35),13
Ps 34 (35),13
Ps 35 (36),7
Ps 35 (36),9
Ps 35 (36),10
Ps 36 (37),6
Ps 39 (40),6*
Ps 39 (40),6*
Ps 40 (41),9
Ps 40 (41),11
Ps 44 (45),2
Ps 44 (45),3
Ps 45 (46),3
Ps 48 (49),21
Ps 52 (53),2
Ps 56 (57),5
Ps 56 (57),5
Ps 56 (57),6
Ps 56 (57),12
Ps 62 (63),12
Ps 67 (68),19
Ps 68 (69),29
Ps 75 (76),5*
Ps 75 (76),6
Ps 76 (77),3*
Ps 77 (78),15
Ps 77 (78),25
Ps 77 (78),31
Ps 80 (81),17
Ps 81 (82),6
Ps 83 (84),5
Ps 83 (84),8*
Ps 83 (84),11
Ps 86 (87),1
Ps 90 (91),5-6
Ps 95 (96),2
Ps 101 (102),8
Ps 103 (104),20-21
Ps 105 (106),14-39
Ps 105 (106),20
Ps 105 (106),47
Ps 105 (106),47

ut.ieiun.7
228B,3
198,33
198,5
198,5
223H
255A
369,1
223I
229M,1; 252A,4
248,3
223C
223C
236A,2
372,2
223H
ut.ieiun.2
374,9
229G,5
223C
262,4; 262,5
262,4; 262,5
229I,4
372,2
248,3
223H
ut.ieiun.12
375C,2
260B,1
ut.ieiun.1
260B,2
260B,1
229G,3
236,3
252A,6
198,15
ut.ieiun.2
223I
370,3
223C
223I
260B,2
198,33; 198,37
198,1; 198,2;
198,4; 198,7
198,7

Ps 109 (110),1
Ps 109 (110),4
Ps 109 (110),4
Ps 109 (110),7
Ps 109 (110),7
Ps 111 (112),6
Ps 112 (113),3
Ps 112 (113),7
Ps 112 (113),8
Ps 115 (116),11
Ps 115 (116),11
Ps 117 (118),22
Ps 117 (118),24
Ps 119,7 (120,
6-7)*
Ps 120 (121),4
Ps 146,6
Spr 3,16*
Hl 1,6 (7)*
Hl 2,17*
Hl 4,6*
W 5,3-6
W 5,5
W 5,6
W 5,8-9
W 7,26
W 8,1
W 9,15
W 10,21
W 11,15
W 12,24
W 13,10-15,13
W 14,20
W 16,20
Sir 1,16*
Sir 10,15*
Sir 29,15 (12)*
Js 1,3
Js 2,2
Js 4,3
Js 5,2*
Js 7,9*
Js 7,14*
Js 11,2-3*

198,50; 374,10
228B,1; 374,19
198,43
198,43
198,43; 372,3
229I,3
228B,1; 229I,2
262,4
262,4
257,2; 257,3
198,36
252A,2
223K
198,45
223C; 262,4
198,13; 198,18
252A,6
198,14
374,20
374,20
198,43
260A,2
198,43; 198,53
198,43
369,2
370,3
ut.ieiun.2
369,2
198,33; 198,37
198,33; 198,37
198,33; 198,37
198,28
ut.ieiun.1
248,4
198,33
376(A),4
369,1
223H
248,3
376(A),3
229G,4; 229G,5
370,3
198,51; 229M,2;
248,4; 249,3;
252A,5
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Js 14,13.14*
Js 43,18
Js 43,18-19*
Js 43,19
Js 43,19*
Js 43,20
Js 43,20
Js 43,21-23*
Js 43,23*
Js 43,23-24*
Js 43,24*
Js 43,25-26*
Js 52,13
Js 53,2-3
Js 53,7
Js 53,7
Js 53,8*
Js 57,19*
Js 58,3
Js 58,4-5*
Js 59,1-2
Js 63,1
Js 64,3
Js 66,1-2
Js 66,2*
Jr 16,16
Jr 17,5
Jr 17,5
Jr 31,31
Jr 31,31-32
Ba 3,38
Da 8,16
Da 9,21
Da 10,13
Da 10,21
Da 12,1
Am 6,1*
Mi 5,1
Mal 1,11
Mal 4,2 (3,20)
Mt 1,1
Mt 1,18
Mt 1,23
Mt 1,23

198,14; 198,22;
198,24; 198,27
374,20; 374,21
374,20
374,21
374,20
374,21
374,21
374,21
374,21
374,21
374,22
374,23
198,13
375A,2
229C,1; 375A,1
375A,1
369,2; 372,1;
375A,1; 375A,2
260C,4
ut.ieiun.3
ut.ieiun.7
198,39
372,2
374,1
198,11
198,11
ut.ieiun.11
198,44
198,45
374,17
374,17; 374,18
369,1; 371,2
198,47
198,47
198,47
198,47
198,47; 248,3
260A,3
373,4
228B,1
198,43
371,1
272A
370,3
369,1; 369,3

Mt 1,25
Mt 2,1-2
Mt 2,2
Mt 2,2
Mt 2,2-10
Mt 2,2-11
Mt 2,3
Mt 2,4
Mt 2,5
Mt 2,5-6
Mt 2,5-6
Mt 2,11
Mt 2,12
Mt 2,12
Mt 2,16
Mt 2,16-18
Mt 2,18-21
Mt 2,18-22
Mt 3,12
Mt 3,15
Mt 4,1-11
Mt 4,2
Mt 4,4
Mt 4,10
Mt 4,18-22
Mt 4,19
Mt 5,6
Mt 5,6
Mt 5,8
Mt 5,16
Mt 5,24
Mt 5,31
Mt 5,45
Mt 6,6
Mt 6,9
Mt 6,12
Mt 6,13
Mt 6,34
Mt 7,12
Mt 7,13
Mt 7,24-27

272A; 370,1; 370,2
374,12
374,14
373,5; 374,14
373,3
373,1
369,1; 373,3; 373,5
374,14
374,14
373,4
373,4; 373,5
373,1; 373,3;
373,5; 374,13;
374,18
374,23
369,1
373,5
369,1; 373,3
262,4
198,50
ut.ieiun.10
229M,2
198,50
262,4; 375C,7
ut.ieiun.1
198,46
229M,1; 248,1;
252A,2
248,2; 249,1;
252A,2;
ut.ieiun.11
ut.ieiun.1
ut.ieiun.1
374,1
198,56
ut.ieiun.7
371,1
198,43
198,11
252A,6
198,56; 229,3
376(A),4
369,1
260
260C,7
236A,3
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Mt 8,22
Mt 8,23-27
Mt 8,25
Mt 9,20-21
Mt 9,20-22
Mt 9,21
Mt 9,27-30
Mt 9,32-33
Mt 10,22
Mt 10,30
Mt 10,42
Mt 11,25-27
Mt 11,28
Mt 12,3-4
Mt 13,17
Mt 13,32
Mt 13,42
Mt 13,47-48
Mt 13,49-50
Mt 13,50
Mt 14,16-20
Mt 14,20
Mt 14,22-33
Mt 14,23-24
Mt 14,28-29
Mt 15,34-38
Mt 15,37
Mt 16,13
Mt 16,14
Mt 16,15-18
Mt 16,16
Mt 16,17
Mt 16,17
Mt 16,18
Mt 16,21
Mt 16,22
Mt 17,1-6
Mt 17,20
Mt 18,11
Mt 18,23-35
Mt 19,7
Mt 19,21
Mt 19,28
Mt 20,22
Mt 20,29-34

223J
369,1
375C,7
229K,1
375C,6; ut.ieiun.1
375C,6
374,11
369,2; 374,11
260C,3
ut.ieiun.8
198,20
198,32
198,9
198,50
370,3
223H
ut.ieiun.10
252A,3
252A,3
ut.ieiun.10
198,51
198,51
369,1
198,54
376(A),1
198,51
198,51
236A,3
236A,3
236A,3
236A,3; 236A,4;
257,3; 375C,5
257,3
257,3
236A,3
257,3
257,3
371,2
223H
373,3
ut.ieiun.5
371,1
198,4
262,4
260C,5
374,11

Mt 21,18-20
Mt 21,42
Mt 22,1-13
Mt 22,8
Mt 22,30
Mt 22,37-40
Mt 22,37-40
Mt 22,44
Mt 23,27
Mt 24,12
Mt 25,1-13
Mt 25,21
Mt 25,21
Mt 25,23
Mt 25,23
Mt 25,26-27
Mt 25,31-40
Mt 25,33
Mt 25,34
Mt 25,34
Mt 25,35
Mt 25,35
Mt 25,38
Mt 25,40
Mt 25,41
Mt 25,41
Mt 26,20-30
Mt 26,28
Mt 26,41
Mt 27,3-5
Mt 27,22-23
Mt 27,26
Mt 27,29
Mt 27,30
Mt 27,35
Mt 27,39
Mt 27,45
Mt 27,50
Mt 27,56
Mt 27,57-61
Mt 27,59
Mt 27,60
Mt 28,1-15

198,5
252A,2
198,52
372,2
198,15; 223J;
248,3; ut.ieiun.3
248,4
249,3
374,10
198,55
260C,3;
ut.ieiun.11
ut.ieiun.12
198,53
198,15
198,15
198,53
376(A),4
236,3
198,5
252A,4
248,3
198,53; 236,3
198,53
236,3
229K,1
198,4
198,14; 248,3
375C,7
228B,3
223C; 223K
262,4
223C
262,4
262,4; 375C,7
375C,7
236A,1; 262,4;
375C,7
229I,3
369,1
262,4; 272A
223C
236A,1
375C,7
262,4; 375C,7
236A,1
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Mt 28,1-20
Mt 28,2
Mt 28,6
Mt 28,9
Mt 28,9
Mt 28,17
Mt 28,20
Mc 1,16-20
Mc 1,17
Mc 2,25-26
Mc 3,12
Mc 4,32
Mc 4,35-51
Mc 4,38
Mc 5,22-24
Mc 5,25-28
Mc 5,25-34
Mc 5,25-35
Mc 5,28
Mc 5,30
Mc 5,31
Mc 5,31
Mc 5,34
Mc 6,40-44
Mc 6,43
Mc 6,45-52
Mc 6,46-47
Mc 7,31-37
Mc 8,5-8
Mc 8,22-26
Mc 8,27
Mc 8,28
Mc 9,2-8
Mc 9,41
Mc 10,4
Mc 10,38
Mc 10,46-52
Mc 11,12-14
Mc 11,20-21
Mc 12,29-31
Mc 12,25
Mc 12,42
Mc 14,17-25

374,11
369,1
272A; 375C,7
236A,2
375C,7
236A,2
229K,2
229M,1; 248,1;
252A,2
248,2; 249,1;
252A,2;
ut.ieiun.11
198,50
374,13
223H
369,1
375C,7
ut.ieiun.12
229K,1
ut.ieiun.1
375C,6
375C,6
375C,6
229K,1
375C,6
375C,6
198,51
198,51
369,1
198,54
369,2; 374,11
198,51
374,11
236A,3
236A,3
371,2
198,20
371,1
260C,5
374,11
198,5
198,5
248,4
198,15; 223J; 248,3
198,20
375C,7

Mc 14,38
Mc 15,13-14
Mc 15,15
Mc 15,17
Mc 15,19
Mc 15,24
Mc 15,24-25
Mc 15,25
Mc 15,29
Mc 15,33
Mc 15,37
Mc 15,42-47
Mc 15,46
Mc 16,1-8
Mc 16,1-20
Mc 16,6
Mc 16,12
Mc 16,14
Mc 16,19
Lc 1,5
Lc 1,26-28
Lc 1,30-35
Lc 1,31
Lc 1,34
Lc 1,36
Lc 1,41
Lc 1,42
Lc 1,52
Lc 2,6-7
Lc 2,7
Lc 2,8-14
Lc 2,8-15
Lc 2,8-17
Lc 2,10-14
Lc 2,20
Lc 2,22-35
Lc 2,25-35
Lc 2,26
Lc 2,28
Lc 2,29
Lc 2,30
Lc 2,36
Lc 2,36-38
Lc 2,38
Lc 2,48
Lc 2,52

223C; 223K
223C
223C; 262,4
262,4; 375C,7
375C,4
236A,1
262,4
375C,7
229I,3
369,1
262,4; 272A
236A,1
262,4; 375C,7
236A,1
374,11
272A; 375C,7
236A,2
236A,2
272A
198,50
369,1
262,4
272A
370,1
198,50
369,1
370,2
198,32
262,4
272A; 370,2; 370,3
373,1
373,3; 373,5
374,13
369,1
369,1; 373,5
262,4
369,1
370,2; 370,3
370,3
370,3
370,3
370,2
262,4
370,2
198,50
375C,7
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Lc 4,1-13
Lc 4,2
Lc 4,4
Lc 4,8
Lc 4,41
Lc 5,1-11
Lc 5,4
Lc 5,4
Lc 5,4-5
Lc 5,4-7
Lc 5,5
Lc 5,6-7
Lc 5,7
Lc 5,7
Lc 5,10
Lc 5,11
Lc 5,13
Lc 6,3-4
Lc 6,31
Lc 6,37-38
Lc 8,22
Lc 8,22-25
Lc 8,28-36
Lc 8,43-44
Lc 8,43-48
Lc 8,44
Lc 8,45
Lc 8,45
Lc 8,46
Lc 8,48
Lc 9,17
Lc 9,18
Lc 9,19
Lc 9,60
Lc 10,21-22
Lc 10,27
Lc 10,30
Lc 10,30-34
Lc 11,4
Lc 11,4
Lc 11,14

198,50
262,4; 375C,4
ut.ieiun.1
198,46
374,13
229M,1; 248,1;
252A,2
249,1
229M,1; 248,2
252A,2
249,1
248,2
229M,1; 248,2;
252A,2
249,1
229M,1; 249,2;
252A,2
249,1; 252A,2;
ut.ieiun.11
252A,2
ut.ieiun.11
198,50
260
376(A),4
375C,7
369,1
371,2
229K,1
375C,6; ut.ieiun.1
375C,6
229K,1
375C,6
375C,6
375C,6
198,51
236A,3
236A,3
223J
198,32
248,4
198,43
198,43
376(A),4
198,56; 229,3;
376(A),4
374,11

Lc 11,14-15
Lc 11,23
Lc 11,23
Lc 12,13
Lc 12,13-14
Lc 12,33
Lc 13,6-9
Lc 13,19
Lc 13,21
Lc 14,1
Lc 15,11-32
Lc 15,13-20
Lc 15,22
Lc 16,29
Lc 17,6
Lc 18,35-43
Lc 19,8
Lc 19,10
Lc 20,36
Lc 20,36
Lc 21,2
Lc 21,18
Lc 21,34
Lc 22,14-23
Lc 22,46
Lc 22,61
Lc 23,21
Lc 23,25
Lc 23,33
Lc 23,34
Lc 23,34
Lc 23,42
Lc 23,44
Lc 23,46
Lc 23,50-55
Lc 23,53
Lc 24,1-10
Lc 24,1-11
Lc 24,6
Lc 24,13-53
Lc 24,14-15
Lc 24,15
Lc 24,15-16
Lc 24,16-17

369,2
260A,3
236A,3
ut.ieiun.13
ut.ieiun.13
198,4
376(A),3
223H
228B,5
375C,7
260C,5
198,33
260C,5
229C,1
223H
374,11
198,20
373,3
198,15
223J; 229G,3;
248,3; ut.ieiun.3
198,20
ut.ieiun.8
198,9
375C,7
223C; 223K
236A,4
223C
223C
236A,1; 262,4;
375C,7
198,56; 229G,5
373,3
236A,4
369,1
262,4; 272A
236A,1
262,4; 375C,7
236A,1
374,11
272A; 375C,7
236A,2
236,2
236A,3
236A,2
236,2
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Lc 24,17
Lc 24,18
Lc 24,18-19
Lc 24,19
Lc 24,19-20
Lc 24,20-21
Lc 24,21
Lc 24,21
Lc 24,26
Lc 24,26-27
Lc 24,28-34
Lc 24,29
Lc 24,29-31
Lc 24,30-31
Lc 24,36
Lc 24,37
Lc 24,37
Lc 24,38
Lc 24,38-39
Lc 24,39
Lc 24,39
Lc 24,41
Lc 24,41
Lc 24,43
Lc 24,44
Lc 24,44
Lc 24,44-45
Lc 24,44-46
Lc 24,44-49
Lc 24,46-47
Lc 24,46
Lc 24,47
Lc 24,47
Lc 24,48
Lc 24,49
Lc 24,51
Lc 24,50-52
Joh 1,1
Joh 1,1
Joh 1,1-2
Joh 1,1-3

236A,3
236A,3
236,2
236A,3
236A,3
236,2
236A,4
236A,4
236,3
236,2
236,3
236,3
236A,2; 375C,3
375C,3
238,2
375C,3
229I,1; 238,2;
375C,3
238,2; 375C,3
238,2
229I,1; 375C,3;
375,4
229K,1; 236A,2;
375C,7
238,3
238,3
238,3
229I,1
238,3
229I,1
238,3
374,11
229I,2
238,3
229I,2
229I,4; 238,3
229I,4
229I,2
369,1
272A
198,55; 229,1;
229G,6; 375A,2
198,44; 229G,6;
369,2; 370,4
238,2
371,1

Joh 1,2
Joh 1,3*
Joh 1,3
Joh 1,1-3
Joh 1,9
Joh 1,14
Joh 1,14

Joh 2,1-11
Joh 3,14
Joh 3,29
Joh 4,6
Joh 4,7
Joh 4,13
Joh 4,21
Joh 4,23-24
Joh 5,29
Joh 6,13
Joh 6,16-21
Joh 6,32-33
Joh 6,35
Joh 6,48-50
Joh 6,48-51
Joh 6,51
Joh 6,53
Joh 6,53-54
Joh 8,28
Joh 8,32
Joh 8,56*
Joh 8,58
Joh 9,1-7
Joh 10,18
Joh 10,30
Joh 10,30
Joh 11,1-44
Joh 11,11-14
Joh 12,32
Joh 12,34
Joh 13,21-30
Joh 13,34

375A,2
375A,2
198,61; 198,62;
369,2; 373,5
198,40
223H
198,61; 229,1;
229G,6; 369,2;
375A,2; 375C,5
198,38; 198,44;
198,62; 370,4;
373,5; 374,23;
375A,2; ut.ieiun.1
374,11
223C
198,52
262,4; 375C,7
262,4; 375C,7
262,4
198,11
198,11
223C
198,51
369,1
ut.ieiun.1
262,4
ut.ieiun.1
369,1; ut.ieiun.2
228B,3
228B,3
228B,3
223C
369,3
198,32
375C,7
374,11
223C
229G,4; 229,5;
371,2
198,39; ut.ieiun.9
369,1
ut.ieiun.12
223C
223C
375C,7
ut.ieiun.8
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Joh 13,34
Joh 14,6
Joh 14,6

Joh 14,8
Joh 14,9*
Joh 14,21
Joh 14,27
Joh 14,28
Joh 14,28
Joh 15,5
Joh 18,12
Joh 18,36
Joh 19,1
Joh 19,2
Joh 19,3
Joh 19,15
Joh 19,11
Joh 19,16
Joh 19,18
Joh 19,28
Joh 19,30
Joh 19,30
Joh 19,34
Joh 19,38-42
Joh 19,41
Joh 19,41-42
Joh 20,1
Joh 20,1-10
Joh 20,2
Joh 20,11-21,14
Joh 20,15
Joh 20,16
Joh 20,16
Joh 20,17
Joh 20,19-21,14
Joh 20,27
Joh 19,23
Joh 19,34
Joh 19,38

228B,3
198,38; 375C,5
198,59; 236,2;
236A,4; 260A,1;
262,4; 372,3;
ut.ieiun.3
198,33; 229G,2;
229G,3
229G,3
260A,1
ut.ieiun.13
229G,4; 371,2
229G,4; 260A,1
376(A),3
262,4; 375C,7
223C
262,4
262,4; 375C,7
375C,7
223C
198,63; ut.ieiun.5
223C
236A,1; 262,4
262,4; 375C,7
238,2
262,4; 272A;
375C,7
198,5; 228B,2;
262,4
236A,1
375C,7
262,4
375C,3
236A,1
229K,2
375C,7
375C,1
375C,1
375C,3
229K,1; 229K,2;
375C,1; 375C,4
236A,2
375C,7
375C,7
375C,7
375C,7

Joh 20,19
Joh 20,20-27
Joh 20,24-30
Joh 20,24-31
Joh 20,25
Joh 20,25
Joh 20,26
Joh 20,26-27
Joh 20,27
Joh 20,27
Joh 20,28
Joh 20,29
Joh 21,1
Joh 21,1-14
Joh 21,3
Joh 21,4-5
Joh 21,6
Joh 21,6
Joh 21,11
Joh 21,11
Hnd 1,3
Hnd 1,3-12
Hnd 1,8
Hnd 1,9
Hnd 2,1-11
Hnd 2,14-36
Hnd 2,37-41
Hnd 2,41
Hnd 2,41
Hnd 2,44
Hnd 3,2-10
Hnd 3,12-13*
Hnd 4,4
Hnd 4,11
Hnd 4,32
Hnd 4,32
Hnd 4,34-35
Hnd 6,1-11
Hnd 7,49-50
Hnd 7,54-60

376(A),1
376(A),1
375C,1
257,2
375C,1
375C,2
257,2
257,2
375C,2; 375C,3
236A,2; 375C,1;
375,2
375C,4
375C,4
229M,1; 248,1;
248,3
252A,1
229M,1; 248,1;
249,1
249,1
229M,1; 248,3;
249,1; 252A,3;
252A,4
248,3
249,1; 252A,5
229M,1; 249,1;
252A,5
262,1
272A
229I,4
369,1
229I,3
229I,3
229I,3
229G,5
198,48
198,48
198,13
198,13
198,48
252A,2
229G,5
198,48
198,48
229I,4
198,11
229I,4
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Hnd 8,1
Hnd 8,5-17
Hnd 8,18-20
Hnd 8,21
Hnd 9,4
Hnd 9,15
Hnd 10,44-48
Hnd 12,5
Hnd 14,12*
Hnd 14,15
Hnd 14,14-17
Hnd 15,9
Hnd 17,16-34
Hnd 17,28
Hnd 22,7
Hnd 23,3
Hnd 26,14
Hnd 27,34
Rom 1,3
Rom 1,18
Rom 1,18-19
Rom 1,19
Rom 1,20
Rom 1,20
Rom 1,21
Rom 1,21
Rom 1,21-22
Rom 1,22
Rom 1,23
Rom 1,23-24
Rom 1,24
Rom 1,24-25
Rom 1,25
Rom 1,25
Rom 3,4
Rom 3,23
Rom 4,17
Rom 4,25
Rom 4,25
Rom 5,5
Rom 5,6
Rom 5,20
Rom 6,4*
Rom 6,4
Rom 6,9

229I,4
260A,3
198,15
260A,2
229K,1
ut.ieiun.1
260A,3
198,57
198,13
198,13; 198,18
198,13
374,1
198,29
198,29; 369,2
229K,1
198,55
229K,1
ut.ieiun.8
198,50
198,30; 198,32
198,32
198,30
198,30; 198,32
198,38
198,32
198,35; 198,58
198,33
198,32
198,33; 198,34;
198,37
198,33
198,33
198,34
198,35
198,36; 198,38
198,36
374,23
260C,6
198,53; 236,1
236,1
229M,2
375A,2
229M,2
236,1
228A; 260A,1
198,49

Rom 6,9
Rom 6,10-11
Rom 7,2
Rom 7,4
Rom 7,7
Rom 7,11
Rom 7,24-25
Rom 8,3
Rom 8,6
Rom 8,17
Rom 8,24.23*
Rom 8,23-24
Rom 8,34
Rom 10,18
Rom 11,3
Rom 11,4
Rom 11,18
Rom 11,25-26
Rom 11,33
Rom 11,36
Rom 12,4-5
Rom 12,12
Rom 13,10
Rom 13,12-14
Rom 14,23
Rom 15,26
1 Kor 1,13
1 Kor 1,24
1 Kor 1,27
1 Kor 1,27-28
1 Kor 1,31
1 Kor 2,9
1 Kor 3,7
1 Kor 3,7
1 Kor 5,7
1 Kor 5,7
1 Kor 5,7-8
1 Kor 5,8
1 Kor 6,15
1 Kor 6,20
1 Kor 9,9
1 Kor 9,25
1 Kor 9,26-27

198,49; 223C;
260C,5
228A
ut.ieiun.5
ut.ieiun.8
229M,2
229M,2
198,36
228B,2; 375C,7
198,46
198,42
198,44
198,53
198,53; 223C
373,1; 375A,1
260C,8
260C,8
229I,4
260C,6
260C,6
198,59
198,57
ut.ieiun.8
229M,2
260A,1
229G,6
198,48
198,15; 198,52
375C,7
198,60
198,59
198,15
198,27; 236,3;
374,1
198,15; 198,53;
376(A),3
198,15; 260B,1
375A,1
229C,1
229C,2
228B,5
198,53; ut.ieiun.8
371,4
229,1
198,3
ut.ieiun.5
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1 Kor 10,4
1 Kor 10,5-11
1 Kor 10,13
1 Kor 10,17
1 Kor 10,31
1 Kor 11,7
1 Kor 11,23-25
1 Kor 11,24
1 Kor 11,26
1 Kor 11,27-29
1 Kor 11,29
1 Kor 11,3-32
1 Kor 12,12
1 Kor 12,25-26
1 Kor 12,27
1 Kor 13,4
1 Kor 13,12
1 Kor 13,12
1 Kor 15,8
1 Kor 15,9
1 Kor 15,22
1 Kor 15,25
1 Kor 15,26
1 Kor 15,32
1 Kor 15,33-34
1 Kor 19,19-20
1 Kor 10,20
1 Kor 11,27-29
2 Kor 3,3
2 Kor 3,5-6
2 Kor 3,6
2 Kor 3,18
2 Kor 4,6
2 Kor 4,13
2 Kor 5,3
2 Kor 5,6
2 Kor 6,14
2 Kor 7,1
2 Kor 8,9
2 Kor 11,2
2 Kor 11,2-3
2 Kor 11,14
2 Kor 11,14-15
2 Kor 12,15
2 Kor 13,3

260; 260B,1
260A,2
198,63
228B,4
198,56
262,5
375C,7
228B,2
229C,1
228B,4
229,3
ut.ieiun.12
ut.ieiun.8
198,57
198,53; ut.ieiun.8
260C,1
229G,3
260C,7
ut.ieiun.1
ut.ieiun.1
ut.ieiun.5
198,50
198,50; 260C,5
ut.ieiun.2
260C,7
198,34
198,3
228B,4
229M,2
229M,2
249,3
260C,3
223I
373,1
260C,7
260A,1
198,4
260A,2
198,56
198,52; 372,2
260C,7
198,44; 198,46;
198,48
198,42
371,4
198,53

Gal 1,8
Gal 3,21
Gal 3,21-22
Gal 3,27
Gal 3,27-28
Gal 4,7
Gal 4,14
Gal 4,19
Gal 4,26
Gal 5,17
Gal 5,17
Gal 5,22
Gal 5,22
Ef 1,21
Ef 1,22-23
Ef 2,2
Ef 2,2
Ef 2,3*
Ef 2,14
Ef 2,11-22
Ef 2,14-16
Ef 2,14-17
Ef 3,20
Ef 4,1-3
Ef 4,2-6
Ef 4,3
Ef 4,4
Ef 4,27
Ef 4,27
Ef 5,8
Ef 5,14
Ef 5,14
Ef 5,23
Ef 5,25-33
Ef 5,29
Ef 5,29
Ef 5,30
Ef 5,31
Ef 5,31-32
Ef 5,32
Ef 6,12
Fil 1,17
Fil 1,18*
Fil 1,23
Fil 2,6*

198,44
249,3
252A,6
260A,2
260A,1
198,12
198,53
228B,1; 376(A),3
198,48
ut.ieiun.4
ut.ieiun.5
376(A),3
260A,3
375C,7
198,51; 198,52;
198,54
198,26
198,26
ut.ieiun.5
252A,2; 369,1
248,2; 373,1
198,57
229M,1
236,3
260A,2
260A,3
198,42; 260A,4
ut.ieiun.8
198,29
198,37; 198,56
198,26
223J
ut.ieiun.12
198,44
198,15
ut.ieiun.4
ut.ieiun.4
198,53
198,43
228B,4
198,43
198,26
198,12
198,12
ut.ieiun.1
229G,3
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Fil 2,6
Fil 2,6-7
Fil 2,6-8
Fil 2,7
Fil 2,7
Fil 2,8
Fil 2,12
Fil 2,13
Fil 3,12
Fil 3,12
Fil 3,12-14
Fil 3,13
Fil 3,13-14
Fil 3,14
Fil 3,19
Fil 4,1
Fil 4,1
Fil 4,9
Kol 1,8
Kol 1,11
Kol 1,16
Kol 1,18
Kol 1,24
Kol 2,3
Kol 2,8
Kol 2,8-10
Kol 2,10
Kol 2,14
Kol 2,17
Kol 3,1-4
Kol 3,3-4
Kol 3,17
Kol 4,2
Kol 4,3
1 Tes 4,17
1 Tes 5,5-8
2 Tes 2,9
1 Tim 1,5
1 Tim 2,5
1 Tim 2,5
1 Tim 4,1
1 Tim 6,10
1 Tim 6,16

198,44
198,49; 229K,2;
260A,1
371,3; 372,1
198,40; 229G,4
198,5; 198,44;
375C,4
223H
228B,2
228B,2
ut.ieiun.1
ut.ieiun.2
ut.ieiun.1
ut.ieiun.1
260C,7
ut.ieiun.2
ut.ieiun.2
376(A),3
260A,1
260
ut.ieiun.8
375C,7
198,25
198,44
198,51; 198,52;
198,54
198,62
198,21
198,10
198,62
223C; 374,20
228B,1; 260B,3
260A,4
260C,6
198,56
223J
198,57
198,53
223K
198,62
ut.ieiun.13
198,44; 198,52
198,38
198,37
198,33
198,39

2 Tim 2,5
2 Tim 3,5
2 Tim 4,1
Tit 1,12
Heb 1,3
Heb 2,7
Heb 5,6
Heb 7,17
Heb 8,8
Heb 8,8-9
Heb 7,1
Heb 7,17
Heb 7,21
Heb 9,7
Heb 9,11-12
Heb 10,1
Heb 10,22
Jak 1,2
1 Pe 2,4
1 Pe 2,7
1 Pe 2,9
1 Joh 1,8
1 Joh 2,1
1 Joh 2,1-2
1 Joh 2,1-2
1 Joh 2,2
1 Joh 2,2
1 Joh 3,2
1 Joh 3,16
1 Joh 4,8
1 Joh 4,16
1 Joh 4,17-18
1 Joh 4,17-18
Apk 1,4
Apk 3,1
Apk 3,5
Apk 4,5
Apk 5,5
Apk 5,5
Apk 5,6
Apk 5,11
Apk 7,4-8
Apk 7,4-9
Apk 7,9*
Apk 7,9
Apk 14,4

198,3
260A,2
260
198,34
198,51
229G,4
198,43; 374,19
374,19
374,17
374,17; 374,18
198,38
198,43
198,43
198,53
198,57
228B,1
228B,3
260C,7
252A,2
252A,2
198,49
198,55
198,55
198,55
198,55
198,55; 198,57
198,43; 198,56
260A,1
198,6
260C,1
260C,1
198,4
198,4
198,51
198,51
248,3
198,51
375A,1
223C; 375A,1
198,51
252A,5
248,3
229M,2
229M,2
248,3
375A,1

register op bijbelteksten / niet-bijbelse geschriften
Apk 14,5
Apk 19,10
Apk 19,10*
Apk 19,10
Apk 19,16
Apk 22,8-9*
Apk 22,8-9
Apk 22,9
Apk 22,9

248,3
198,24
198,16
198,14; 198,16;
198,46; 198,48
223H
198,16
198,14; 198,16
198,24
198,46; 198,48

Register op niet-bijbelse
geschriften
Vergilius, De
Aeneis 6,752-892 374,15
Vergilius, De
Aeneis 8,698-700 198,34
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