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VRIJHEID EN GEBONDENHEID
VOLGENS AUGUSTINUS

Tarsicius Jan VAN BAVEL O.S.A.

In elk menselijk hart is er een honger naar vrijheid. Oorlogen om
vrijheid te verwerven of te behouden vullen de bladzijden van onze ge
schiedenisbocken. En bevrijdingstheologie is geen louter modem verschijn-
sel. Het streven naar vrijheid is zo oud als de mensheid zelf. Maar we
moeten meteen de opmerking maken dat er vele vormen van vrijheid be-
staan: sociale, politieke, economische, culturele vrijheid, vrijheid van spre
ken, vrijheid van taal, vrijheid van mening, of vrijheid voor het vrouwelijk
geslacht. Toch moeten we de vraag stellen of persoonlijke vrijheid niet de
meest fundamentele vom van vrijheid is waarop alle andere vormen steu-
nen.

Doch ook met betrekking tot persoonlijke vrijheid moeten we enke
le nuanceringen aanbrengen.

1) Ten cerste kunnen we vrijheid beschouwen als het vermogen om een
vrije keuze te maken, waartoe elke mens van nature in staat is. Iedereen
bezit innerlijk het vermogen om vrij te kiezen. Men kan bijvoorbeeld
kiezen voor een vakantie aan zee of in de bergen, voor muziek of schilder-
kunst enz. Maar vrije keuze alleen put de diepe betekenis van vrijheid niet
uit, want vrije keuze verschilt nog van de diepere, innerlijke vrijheid van
het menselijk hart.
2) Tweedens, we stellen vast dat iedereen verlangt naar een vrijhcid van
uiterlijke of innerlijke dwang, maar deze vom van vrijheid garandeert nog
niet noodzakelijk dat een menselijke persoon zijn of haar vrijheid van
dwang gebruiken zal om de echt menselijke roeping te vervullen. Daamee
bedocl ik: ze garandeern niet dat de mens zal kiezen voor een zedelijk
goed leven, waarin de menselijke roeping bestaat. Daarom is de afwezig-
heid van dwang, hoe belangrijk die ook is, nog niet voldoende. De mens
kan dan nog handelen tegen zijn cigen welzijn. Men kiest bijvoorbeeld
zonder dwang iets dat slecht is voor de gezondheid; men verkiest anderen
te onderdrukken wat de onderdnukker een onrechtvaardige mens maakt.
Afwezigheid van dwang betekent nog niet dat iemand ook innerlijk vrij is
voor wat groter is dan hijzelf, namelijk voor God en de naaste.
3) Ten derde: het is goed een onderscheid te maken tussen vrij zijn van
iets en vrij zijn voor iets. Ik bedoel dat iemand vrij kan zijn van sommige
ondeugden zoals verwaandheid, hoogmoed, gierigheid, gulzigheid, afgunst,
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details; hij was aldjd op zock naar het wezenlijke en naar de gezindheid
van het menselijke hart.

opvliegendheid of drang naar succes, maar deze kwaliteiten uitsluitend
beschouwt als zelf-verheerlijking tot meerdere glorie van zichzelf. Zo'n
vrijheid van ondcugden blijft dan gericht op het cigen ik en is egostisch.
Echte vrijhcid sluit altijd bekommernis voor anderen in cn stelt de cigen
inncrlijke vrijheid ten dienste van anderen. Hier is Jezus ons grote voor
beeld: Hij was de mens die zich vrij voelde tegenover de cisen van zijn
familie, van overdreven bezorgdheid voor kleding, voedsel en onderdak,
vrij van angst voor de beoordeling door anderen, vrij van de behoefte om
zijn cigen identiteit op te bouwen. Maar dit alles om vrij te zijn voor ande-

ren, vnij voor vriend en vijand.

Het is geen toeval dat hij het religieuze leven, zoals hij het voor
het cerst leerde kennen in Milaan en Rome kort na zijn bekering, beschrijft
als volgt: "Zij leven daar samen in christelijke liefde, in heiligheid en in
vrijheid. In zijn beschrijving van het religieuze leven daar verwachten
wij wel de vermelding van liefde en heiligheid, maar minder deze van het
begrip vrijheid. Maar voor Augustinus is religieus leven een oproep om te
leven in blijheid en vrijheid die mogelijk gemaakt zijn door de overvloedi-
ge genade van Christus.

Uit de woorden "De Heer geveu dat u dit alles met licfde onderOp de dag van vandaag bestaat er weinig overeenstemming over de
houdt" kunnen we nog een andere conclusie rekken. De geest waarin wij
de Regel moeten beleven en onderhouden, is niet de mentaliteit van sla-
ven, maar van vrije mannen en vrouwen. Slaven voeren uit wat hen bevo-
len is met vrees; ze vrezen terechtwijzing en straf. Maar de genade maakt
dat wij genieten van de vrijheid van kinderen, die vol vertrouwen opzien
naar God. Deze vrijheid betekent niet dat wij geen enkel voorschrift en
geen enkele wet erkennen. Het betckent wel dat wij alle aandacht besteden
aan de wet van Christus. Die wet is de wet van de liefde en die sluit alle
andere geboden in. Voor Augustinus is liefde het belangrijkste kenmerk
van onze bevrijding door Christus. Daar ligt de reden waarom hij zo dik-
wijls naar de teksten van Paulus verwijst: "Liefde is de vervulling van de
wet" (Rom. 13,10) en "Draag clkaars lasten, en zo zult gij de wet van
Christus vervullen" (Gal. 6,2). Gehoorzamen en zich gebonden weten aan
de wet van de licfde zijn volgens Augustinus nooit in tegenspraak met
vrijheid.

vraag wat eigenlijk echte vrijheid is, en nog minder over de vraag hoe
men die kan bereiken. De bewondering en de lof die men vandaag voor de
vrijhcid heeft, garandeert nog geen juiste opvatting van de vrijheid. Een
juiste opvatting ervan heeft altüjd te maken met cen andere vraag, namelijk
die naar het echte mens-zijn: waarin ligt de volmaaktheid van de mens, in
onszelf of in God?

Deze algemene opmerkingen kunnen ons helpen om Augustinus'
opvatting van vrijheid beter te verstaan.

VRUHEID N DE REGEL VAN AUGUSTINUS

Laten we beginnen met de Regel van Augustinus. Daar is maar één
keer sprake van vrijhcid. In de slotaanmaning van de Regel lezen we:
"De Hecr geve dat u, gegrepen door het verlangen naar gecstelijke schoonheid,
dit alles met liefde onderhoudt... Ga nietals slaven gebukt onder de wet,
maar lccf als vrije mensen onder de genade" (VIII, 1).

DE HUDIGE TOESTAND VAN DE MENSELUKE WILDeze woorden zijn een echo van Paulus' woorden: "Gij staat niet onder de
wet, maar onder de genade.. Gij zijt, God zij gedankt, geen slaven meer
van de zonde" (Rom. 6,14-17) en: "Waar de Geest van de Heer is, daar is
vrijheid" (2 Kor. 3,17). Augustinus wenste de tegenstelling tussen slaaf en
vrije mens bij Paulus toe te passen op hen die zijn Regel volgen. In tegen-
stelling tot vele andere Regels (bijv. die van Benedictus) had Augustinus
nooit de bedocling een uitgewerkt systeem van voorschriften te geven, die
het dagelijkse leven tot in de kleinste details moesten regelen. We vinden
in de Regel geen echte dagorde noch een methode om de gemeenschap te
organiseren. De hcle Regel is gericht op het geven van enkele fundamen-
tele beginselen voor het geestelijk leven van de groep. Het is Augustinus
te doen om de innerlijke inspiratie, waarvan alle leden van de gemeen
schap moeten leven. Hij hicld niet van een massa voorschriften of veel

Als men kijkt naar de geschiedenis van de mensheid, dan vindt
men een wereld vol conflicten, oorlog, honger, onderdrukking. uitroeiing
van rassen en etnische zuiveringen, met andere woorden: een wereld vol
streven naar macht en overheersing, vol cgoïsme en nationalisme, vol
wreedheid. Daarbij maakt het weinig verschil of men naar het verleden of
naar onze hedendaagse geschiedenis kijkt. Maar waar komen al die con-
flicten vandaan? Is het niet van de gebroken en verdeelde wil van de
mens, die gedreven wordt door tegengestelde belangen? Kijkt men zo naar
de geschiedenis van de mensheid, dan verstaat men Augustinus' leer van
de erfzonde beter. Op de achtergrond van de leer van de erfzonde speelt

Over de zedelijke levenswijze van de katholieke kerk 133,70. PL 32,1340.
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de gedachte mee van een gemecnschappelijke verantwoordelijkhcid van
heel de mensheid voor het kwaad en het onrecht in de wereld. Niemand
van ons mag of kan zeggen: met dat kwaad en onrecht heb ik niets te
maken. Het gaat mij niet aan.

Hetzelfde zien we ook op kleinere schaal, bijv. bij iemand die zich niet
kan beheersen in cten of drinken. De Regel van Augustinus vermeldt het
voorbecld van hebzucht: wanneer ik alles wat cen ander heeft, voor mijzelf
wil hebben, dan komt dat verlangen wel voort uit mijn vrije keuze, maar
innerlijk ben ik de slaaf van mijn cgoisme.Maar de erfzonde ontslaat ons evenmin van onze persoonlijke ver

antwoordelijkheid, want wij blijven verantwoordelijk voor het kwaad dat
wijzclf veroorzaken. Augustinus was sterk onder de indruk van de tekst
van Paulus: "De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet het volbren-
gen van het goede. Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik
niet wil" (Rom. 7,18-19). Deze tekst laat de dubbelzinnigheid van onze
vrije wil duidelijk zien. Onze vrijheid is een gewonde vrijheid; onze vrij-
heid is geen absolute, maar een beperkte vrijheid. In zijn Belijdenissen
heeft Augustinus zijn cigen ervaring met de vrije wil beschreven. Hij heeft
ervaren dat de menselijke wil alleen wel genoeg was om kwaad te doen,
maar niet om het goede te doen; daarvoor zijn zowel de menselijke in-
stemming als de goddelijke genade nodig. Daarom is vrijheid cen twee-
snijdend zwaard: aan de ene kant verwijst ze naar de waardigheid en
grootheid van de mens en aan de andere kant naar de kleinheid en zondig
heid van de mens.

Zo is elke zonde het tegendeel van echte vrijheid. Augustinus haalt
hier Jezus' antwoord aan, wanneer men Hem vraagt: "Hoe kunt Gij zeg-
gen: gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, ik
zeg u: alwie zonde doet, is slaaf van de zonde" (Uoh. 8,33-34). Daarom is
onze eerste vrijheid voor Augustinus: zich vrij houden van zonde. Maar hij
zal zijn uitspraak onmiddellijk nuanceren, want zo zegt hij - een vol
maakte vrijheid is hier op aarde onmogelijk, want wij blijven altijd zwakke
mensen, en die zwakheid uit zich minstens in dagelijkse zonden.

Wij kunnen onze menselijke begeerlijkheid nooit radikaal uitroeien.
Wij zijn slechts gedeclelijk vrij. In de mate dat wij God dienen, zijn wij
vrij; maar in de mate dat wij zondig blijven, zijn we niet vriji. Maar dit
betekent niet dat Augustinus onze zondigheid beschouwt als een noodlot
dat wij passief te ondergaan hebben. Onze vrije wil is niet gedoemd tot
machteloosheid. Als dit het geval was, dan zou er voor ons geen hoop
meer zijn. Hier verwijst Augustinus opnieuw naar Paulus: "De goede wil
ligt in mijn bereik, maar niet het volbrengen van het goede" (Rom. 7,18).
En Augustinus merkt daarbij op, dat Paulus niet zegt dat hij helemaal geen
goed kan doen, maar Paulus zegt wel dat het tot volheid brengen van het
goede in deze wereld onbereikbaar is. Hij legt Paulus' uitdrukking "het
goede volbrengen" uit als "tot volheid brengen", dat wil zeggen: "tot vol-
maaktheid brengen". Daarom moeten wij tegen het kwaad strijden door
niet toc te geven aan ons egoisme, ook al zullen wij daar nooit helemaal in
slagen. Juist daarin ligt onze geestelijke vooruitgang'. Augustinus is geen
aanhanger van een statische opvatting van vrijheid, maar wel van cen
vrijheid die steeds in ontwikkeling is. Wij moeten groeien in vrijheid.

Daar ligt de diepere reden waarom Augustinus een onderscheid
maakt tussen vrije keuze en vrijheid. Vrije keuze is onze mogelijkheid om
te kiezen voor goed of voor kwaad, en die mogelijkheid bezit iedere mens.
Maar Augustinus blijft ook hier een realist. Hij wijst er zijn gclovigen op,
dat geen enkele zondaar kiest voor het kwaad als kwaad en geen enkele
zondaar door zijn daden zichzelf wenst
denkt hij daar zelf beter van te worden; een dief steelt omdat hij meent dat
het hem voordeel oplevert en hij er bcter van wordt. Maar hij bedriegt
zichzelf, want door iets minderwaardigs te kiezen schaadt hij zichzelf en
verliest hij zijn waardigheid als mens uit het oog. Hij schiet tekort in zijn
menselijke roeping. Uit dit voorbeeld blijkt dat vrije keuze nog geen echte
vrijheid betekent. Echte vrijheid bestaat in het goede gebruik van onze
vrije keuze. Dit goede gebruik is niet altijd in de mens aanwezig. Het is de
vrucht van cen wil die gesterkt is door de genade, en daardoor standvastig
is in zijn streven naar het goede. Vrijheid veronderstelt dat de mens be.
vrijd is van alle verslaving.

schaden. Als hij kwaad doet,

JEZELF LOsLATEN OM JEZELF TE VvINDEN

Aan zijn oude vriend Romanianus die zich niet tot het christendom
bekeerde zoals de meesten van zijn vroegere vrienden, schrijft Augustinus:
"Nicts blijft er ons over met betrekking tot jou dan tot God te bidden, God die
de zorg voor deze dingen hecft. Wij bidden om van God te verkrijgen, als dat
mogelijk is, dat Hij je tenuggeeft aan jezelf. Want als God dit doet, geeft Hij

Er is wel een verband tussen vrije keuze en vrijheid, want volgens
Augustinus zijn vrije keuzes de harde lecrschool van echte innerlijke vrij-
heid. Men kan het ook zo zeggen: onze vrije wil zelf moet bevrijd worden.
Met enkele voorbeelden zal dit duidelijker worden. Niemand zal een per
soon die verslaafd is aan drugs, een vrij mens noemen. Hij kan het ge-
woonweg niet laten. En toch gebruikt hij drugs op grond van cigen keuze. Preken over het evangelie van Johannes 41,9-11. PL 35,1697-1698.

Preken over het evangelie van Johannes 41,12. PL 35,1099.
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jou ook ongetwijfeld aan ons tenug. Wij bidden dat Hij jouw geest toestaat .. Onze cigen vrijheid heeft altijd te maken met de vrijheid van ande
ren. Daarom moeten we er altijd aan denken ook anderen vrij te laten. Zijn
we alleen maar bedacht op onze cigen vrijheid, dan doen we tekort aan de
vrijheid van anderen. Gaan wij daar dieper op in, dan zien we dat de men-
selijke vrijheid ook de grond is van menselijke verantwoordelijkheid. Die-
ren kunnen niet verantwoordelijk zijn omdat ze niet vrij zijn. God heeft
ons begiftigd met een vrije wil en dat maakt ons verantwoordelijk voor
onszelf en voor anderen. De gave van vrijheid aan de mens kan be
schouwd worden als een risico dat God genomen heeft, want daardoor kan
een mens zich ook van God afkeren. Maar het is tegelijk de groothcid van

zich cens op te werken tot de heldere levenslucht van de vrijhcid"".

Vrijheid betekent hier dat een persoon "tot zichzelf" komt, maar "zelf"
betekent duidelijk "het waarachtige zelf" van de mens. Augustinus is ervan
overtuigd dat alleen de eigen wil doen cen mens niet vrij maakt. We kun-
nen ons afvragen: waarom niet? Omdat onze wil gewoonlijk bezorgd is om
ons cigen welzijn, of om het met Augustinus' cigen woorden te zeggen:
bezorgd om dat wat eigen en privé is, niet om wat gemeenschappelijk is.
Maar door het involgen van de eigen wil blijft men ook opgesloten in
zichzelf. Dan blijven we wat wij zijn met al onze beperkingen: d.w.z. we
blijven opgesloten binnen onze eigen idecën en verlangens, onze eigen
bekwaamheden en mogelijkheden, binnen onze eigen kennis en overtui-
ging. In de lijn van Augustinus drukt Levinas dit zo uit: "Een mens vast-
geketend aan zichzelf". Inderdaad door zelfzucht lopen wij het risico over-

de mens. Verantwoordelijk zijn voor anderen en voor de wereld, wat bete
kent dat? Het betekent in de eerste plaats dienen door licfde. Natuurlijk
kunnen we niet liefhebben zonder vrij te zijn. Liefde kan' nooit van iemand
afgedwongen worden, want liefde is altijd de vrije gave van zichzelf aan
anderen. In die zin kan Augustinus verklaren: "De wet van de licfde is de
wet van de vrijheid", Wanneer hij commentaar geeft op psalm 100, vers

geleverd te zijn aan onze eigen tirannie.
Door opgesloten te blijven in onszelf beroven we ons van de kans

om onszelf te ontplooien, want ontplooiing is maar mogelijk wanneer wij
binnentreden in een werkelijkheid die groter is dan wijzelf. Wij zijn geroe-
pen om meer te worden dan wij in onszelf zijn, en dat kan maar als wij
onszelf openen en uitgaan naar anderen. De ander is in de eerste plaats
God, maar ook de zuster en broeder naast ons. Niet zonder reden is een

le ideeën van Augustinus' Regel de uitspraak van Paulus:
"Liefde zoekt niet het eigen belang" (1 Kor. 13,5). Zoeken we alleen ons
eigen goed, dan gaan we voorbij aan het gemeenschappelijke goed, en God
alleen is het gemeenschappelijke goed van alle mensen en van de hele
wereld. Op grond van de wet van de liefde schrijft Augustinus dan ook in

2 "Dien de Heer met vreugde", zegt hij:
"Bij de Heer vindt men vrije slavemij, waardoor men niet dient uit noodzaak
of dwang. maar uit liefde, zoals Paulus zegt 'Zusters en broeders, gij zijt tot
vrijheid gerocpen. Misbruik die echter niet als voorwendsel voor de zelfzucht,
maar dien elkaar door de licfde' (Gal. 5,13). Laat de liefde u een slaaf maken,
omdat de waarheid u vrj gemaakt heeft".

van de cent
Dezelfde idee vinden we terug in Augustinus' commentaar op het

evangelie van Johannes:

"Wij waren slaven van de zelfzucht, maar nu wij vrij gemaakt zijn, zijn wij
slaven van de licfde geworden. Dat iswat ook Paulus zegt "Gij zijt tot vrijheid
geroepen.. Dien clkaar door liefde'. Daarom mag een christen niet zeggen: ik
ben vrij, ik ben geroepen tot vrijheid; ik was een slaaf, maar ik ben verlost, en
door deze verlossing ben ik vrij geworden. Ik kan doen wat ik wil en niemand
kan mij verbicden te doen wat ik wil, want ik ben vrij. Maar als je vrijwillig
cen zonde begaat, dan ben je een slaafvan de zonde ... Alleen als je de slaaf

zijn Regel:
"Het feit dat u meer zorg aan de dag legt voor het belang van de gemeenschap
dan voor uw eigen belang, is daarom een criterium voor uw voonuitgang"
(V.2).

van de rechtvaardigheid bent, zul je vrij zijn""

Augustinus' visie komt dus hier op neer: Wees een slaaf van de liefde en
de rechtvaardigheid en je zult vrij zijn. Liefde en rechtvaardigheid zijn

VRUHEID, VERANTWOORDELUKHEID EN LIEFDE.

onze hoogste wetten, maar geen gemakkelijke wetten.Liefde sluit uitreden uit jezelf in, en daarin bestaat echte vrijheid.
Zo gaan vrijheid en licfde (plus rechtvaardigheid) hand in hand.

Alleen het goede maakt ons vrij; het kwade maakt ons nooit vrij. Een juist
geordende liefde maakt ons werkelijk goed, want echte liefde brengt alijd

Ik hoop dat dit duidelijk geworden is uit onze voorgaande beschouwingen.
Vrijheid om alleen te doen wat wijzelf willen is een onechte vorm van

vrijheid, want los van waarachtige liefde is onze vrije wil een bron van
wanorde en zelfzucht.

Brief 167,6,19. PL 33,740.
Preekoverpsalm 99,7. PL 37,1275.
Preken over het evangelie van Johannes 41,8. PL 35,1696.TegendeAcademici 1,1,1. PL 32,905.
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bestaat precies onze zelf-ontplooiing. Zonder God zouden wij opgeslotengoede dingen tot stand. Terwijl men zonde kan beschrijven als cen ongeor-
dende liefde, eerbiedigt waarachtige liefde de orde van de menselijke wer-
kelijkheid. Door een juiste liefde wordt onze wil een kracht die iets heeft
van Gods kracht om goedheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen
daar waar geen goedheid en rechtvaardigheid zijn. Vanuit dit gezichtspunt
begrijpen we beter Augustinus' gedurfde uitspraak: "Bemin, en doe dan
wat je wilt".

blijven binnen onze noden en armoede. Augustinus drukt dit zo uit:
"Want de menselijke geest wordt meer gelijkend op God voor zoverdit ons
gegeven is- in de matc dat hij zich aan Hem onderwerpt om verhelderd enverlicht te worden ... Het is aanmatiging die ons ervan afhoudt aan Gods
wetten te gehoorzamen cn die begeert op cigen kracht gelijk te zijn aan God.
Hoe meer dus de geest zich verwijdert van God .. des te meer wordt hijvervuld van dwaasheid en ellende. Men keert juist naar God terug door liefde
die er nict op uit is zich met God te vergelijken, maar wel zich onder God te
plaatsen. En naamate wij dit met meer vuur en ijver doen, zal onze geest
gelukkiger en verhevener zijn; met God als onze enige heerser zal ons hart vrij

"Zwijg je, zwijg dan uit liefde. Spreek je, spreek dan uit licfde. Wijs je op
fouten, doe het dan uit liefde. Ontzie je iemand, doe het uit licfde. Draag de
bron van licfde in je hart, want uit de liefde kan niets anders dan goed voort- zijn in de hoogste mate".komen"".

Augustinus weet uit cigen ervaring dat vijheid om het goede te
doen niet tot stand komt zonder de genade. Uit onszelf zijn we wel in staat
om kwaad te doen, maar het vermogen om goed te doen moet van God
komen. Tegen de Pelagianen die menen dat onze vrije wil voldoende is
om goede en gerechte daden te stellen, houdt Augustinus staande dat wij

Men verstaat deze tekst verkeerd als men er ecen vrijbrief in zou zien voor
willekeurig gedrag of voor een vrijheid zonder gebondenheid. Zoiets zou
helemaal tegen Augustinus' bedocling ingaan. De echte bedoeling van
Augustinus is te benadrukken dat liefde de hoogste wet is voor eenchris
ten, en dat liefde alle andere verplichtingen in zich sluit. We mogen niet
denken dat de wet van de licfde gemakkelijker te onderhouden is dan een
groot aantal bepalingen en voorschriften die het dagelijkse leven regelen.
Nee, de wet van de liefde vraagt veel meer persoonlijke en creatieve ver
antwoordelijkheid dan een aantal voorschriften. Telkens opnieuw mocten
we ons afvragen: als ik dit of dat doe, doe ik het dan uit liefde? Daarom
kan men Augustinus' woorden "Bemin, en doe dan wat je wilt" ook zo

moeten bidden om Gods genade. Hij zegt:
"De mens koos ervoor God te verlaten, door wie hij geschapen was. God
stond hem dit toe, terwijl Hij als het ware zei: "Laat de mens Mij maar verla-
ten en hij zal zichzelf vinden; en zijn ellende zal bewijzen dat hij niets kan
zonder Mij'. Inderdaad, wij mensen hebben ervaren hoe machteloos onzevrije wil is zonder God"".

Daarom herhaalt Augustinus in zijn werken steeds opnieuw: "Onze
verdiensten zijn niets anders dan gaven van God". Het is de genade die
ons vrij maakt voor God en ons tevens deelachtig maakt aan de vrijheid
van God zelf. "Die vrije wil van ons zal vrijer zijn naarmate hij gezonder

vertalen: "Heb oprecht lief, en doe dan waartoe oprechte liefde je drijft".

MENSELUKE VRUHEID ALS DEELNAME AAN GoDs VRIJHED
is. Maar hij zal des te gezonder zijn, naarmate hij zich meer onderwerpt
aan Gods barmhartigheid en genade". Gezondheid staat tegenover zick
te: "Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken" (Mt.
9,12). Uit deze tekst blijkt duidelijk dat volgens Augustinus onze vrije wil
geheeld moet worden en dat onze vrijheid nog bevrijding nodig heeft.
Hoczeer onze vrijheid steunt op Gods liefdevolle genade, kan men ook
lezen in een preek van Augustinus, waarin hij onderstreept dat wij onze
vrijheid moeten zien onder twee aspecten, namelijk de liefde van God voor
ons en onze liefde voor God. Wij zijn vrij omdat God ons bemint, maar

Het was nooit Gods bedocling dat mensen Hem gedwongen zouden
gehoorzamen. Toen God man en vrouw schiep naar zijn eigen becld, be-
doelde Hij dat zij cen beeld zouden zijn van zijn eigen liefde. Becld zijn
van de liefde van God zelf houdt in dat de mensen zijn goddelijke wil
zouden beminnen, en die wil is niets anders dan liefde, rechtvaardigheid en
vrede. Alles wat God wil, is goed; God kan geen kwaad willen. Dat is
Gods absolute vrijheid: alleen maar willen wat goed is. Daarom is de
vrijheid van God het model voor onze vrijheid. God heeft ons uitgenodigd
om deel te hebben aan zijn vrijheid. Dit is slechts mogelijk als wij aan
God gehoorzamen, zoals reeds lang voor Augustinus gezegd was door de

wij zijn ook vrij omdat wij Hem beminnen die ons geschapen heeft".

heidense schrijver Seneca: "Gehoorzaam zijn aan God, dat is vrijheid".
Over de zedelijke levenswijze van de katholieke kerk 1,12,20-21. PL 32,1320.
Preken over de eerste brief van Johannes VII2. PL 352036.
" Preek 26,2,2-3,3. PL 38,172.

Augustinus zal dit inzicht verder ontwikkelen in christelijke zin.
Vrijheid bestaat volgens hem in onze onderwerping aan God, want daarin

Brief 1572,8. PL 3,676.
Preekoverpsalm 99,7. PL 37,1275.'Preken over de cerstebrief van Johannes VII,8. PL 35,2033.
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Hier ontmoeten we opnieuw het thema van de gehoorzaamheid.
Vol-

"Meen niet dat je tegen je wil getrokken wordt. De gecst wordt aangetrokken
door de liefdc. Wij hoevennictbang te zijn voor de opwerping.. "hoe kan ik
vrijwillig geloven als ik getrokken word?'. Als ik zcg dat de mens gctrokken
wordt door zijn wil, dan heb ik nog te weinig gezegd, de mens wordt ook
getrokken door genot. Wat betekent dat: getrokken door genot? Het betekent:
"Verheug u in de Heer en Hij zal u geven wat uw hart begeert' (Ps.36,4) ..Als de dichter Vergilius mag zeggen "ledereen wordt getrokken door genot,
niet door noodzaak, maar door genot, niet door verplichting, maar door genoc
gen, hocveel temeer mocten wij dan nict zcggen dat de mens die vreugde
vindt in de waarhcid, in het geluk, in de gerechtigheid, in het eeuwige leven,
getrokken wordt tot Christus? Want dat alles is Christus. Of zouden er alleen
maar genietingen bestaan voor de zinnen, en niet voor de geest?... Geef mij
iemand die lietheeft, en hij verstaat wat ik bedoel. Geef mij iemand die ver-
langt, iemand die hongert, iemand die als cen vreemdeling rondtrekt in dit
cenzame land en dorsig verlangt naar de bron van het eeuwige vaderland;
geef mij zo iemand en hij of zij verstaat wat ik bedocl. Maar iemand die koud
en onverschillig blijft, wcct nict waarover ik het heb.. Laat een schaap een
groen twijgje zien, en je trekt het mee. Toon noten aan een kind, en het wordt
aangetrokken. Waar het ook heenloopt, het wordt aangetrokken: getrokken
door de liefde, getrokken zonder lichamelijke dwang. maar door een band van

estaat in het onderhouden van zijn gebonderwerping aan Go n.
gens Augustinus mocten we zelfs in de geboden Gods liefde voor ons aan
het werk zien, want die zijn alleen maar gegeven voor ons welzijn en
geluk. Door Gods geboden kan het redelijke schepsel zijn cigen natuur
behouden en ontplooien.
"Door het gebod dat God ons gaf, beval Hij ons gehoorzaamheid. Gehoor
zaamheid is in zekerc zin de moeder en behoedster van alle deugden in het

oordelig voor dat
schepsel is. Maar de mens berokkent zichzelf onheil door zijn cigen wil te
redelijke schepsel, dat zo geschapen ise onderv

doen en niect de wil van de Schepper.

Het nut of voordeel dat de goddelijke geboden ons geven, bestaat
hierin dat wij daardoor iets hebben om onszelf te onderzoeken. Zij zijn een
norm om aan de ene kant dingen te ontdekken die wij dienen te vermijden
en aan de andere kant dingen die wij moeten bereiken; een norm om zo-

wel dingen te ontdekken die ons blij kunnen maken als dingen waarvoor
wij moeten bidden'3.

het hart"l.Toch betekent gehoorzaamheid aan Gods geboden niet de opheffing
van onze vrije samenwerking met de goddelijke genade en het betekent Getrokken door de liefde is Augustinus' laatste woord waar het

gaat over gehoorzaamheid. In de Regel beschouwt hij daarom niet alleen
gehoorzamen aan God, maar ook gehoorzamen aan clkaar als cen daad van

cvenmin vrcugdeloze dwang. In zijn Belijdenissen verklaart Augustinus:
"(Door uw gave) wilde ik niet langer wat ik gewild had, maar wilde ik wat Gij
wilde. Ik boog mijn nek onder uw zachte juk en mijn schouders onder uw
lichte last. Hoe aangenaam is het toen plotseling voor mij geworden vrnj te

liefde.
De meeste van de ideeën die we hier ontwikkeld hebben, zijn

zijn van aangename onbenulligheden" prachtig samengevat in de volgende tekst uit de Belijdenissen:
Gehoorzaamheid moet samengaan met vreugde. Vreugde vinden in

het goede en vreugde in het beminnen kunnen gehoorzaamheid maken tot
cen lichte last, zelfs tot een last die ons vrij maakt, zoals Augustinusvast

"Nederige liefde is het dus, waardoor men terugkeert naar U. Dan zuivert Gij
ons van slechte gewoonten en toont Gij U genadig voor de zonden van wie ze
belijden. Dan verhoort Gij de zuchten van hen die geketend zijn en maakt Gij
de boeien los die wij voor onszelf gemaakt hebben. Dit alles doet Gij, als wij
niet langer de eigenwaan van een onechte vrijheid tegen U opheffen, die
bestaat in de hebzucht om meer te hebben met het gevaar alles te verliezen,

stelt:

Ik vind vreugde in de wet, vreugde in de geboden van de wet, vreugde in degerechtigheid zelf ... want daar waar men vreugde vindt in de wet van God, is
men niet de gevangene maar de vriend van de wet. En omdat men een vriend

doordat wij ons eigen goed meer liefhebben dan U, het goed van allen"".

van de wet is, is men vrnj"".

Hieruit blijkt dat gehoorzaamheid niet noodzakelijk iets onderdruk
kends is; het is eerder een vrije daad van liefde en liefde is nooit zonder
enige vreugde. Augustinus' commentaar op Joh. 6,44 "Niemand kan tot
Mij komen, als de Vader hem niet trekt" is welbekend:

De stad van God XIV,12. PL 41,420.
3 Vgl. Brief 167,4,15. PL 33,739.
Belijdenissen IX,1,1. PL 32,763.
"Preken over het evangelie van Johannes41,11. PL 35,1698.

Preken over het evangelie van Johannes 26,4-5. PL 35,1608-1609.
Belijdenissen II1,8,16. PL 32,690.



VRIJHEID EN VERBONDENHEID
IN ONZE GEMEENSCHAPPEN NU

Emmy VERMEULEN en Kristina VAN WONTERGHEM

INLEIDING

Wie nu in onze gemeenschappen intreedt, zal dit zeker in volle
vrijheid doen, dit wil zeggen, zonder enige dwang. Integendecl, familie,
vrienden en kenissen, zullen soms al doen wat ze kunnen om kandidaten
voor het kloosterleven dit dwaze plan uit het hoofd te praten. Kloosterle
ven staat haaks op de "wereld" en hecft in een bepaalde zin niets met
promotie en carière te maken. Maar nicttemin heeft icdere kandidaat voor
het kloosterleven een zocktocht achter zich bij zijn intrede. Want icder
heeft in zichzelf een hele evolutie meegemaakt, tot de roeping zich mani-
festeerde.

Augustinus schreef in zijn Belijdenissen: "Gij hebt ons gemaakt
naar U en rusteloos blijft ons hart tot het zijn rust vindt in U".
Daamee bedoelt hij dat Gods werk eerst komt. Zijn genade komt binnen
in de plaats die God zelf in ons gemaakt heeft. En naarnate wij verlangen
naar die genade, maken wij ons hart groter om te kunnen ontvangen. Zo
schrijft Augustinus in zijn commentaar op de Eerste brief van Johannes:
"Heel het leven van een christen bestaat in een heilig verlangen. Het
schept een ontvankelijkheid en wanneer het ogenblik aangebroken is dat u
ziet, zult u er helemaal door vervuld worden". En de tekst gaat verder:
"Als u bijvoorbeeld een bepaalde holte wilt vullen cn wect dat de hoeveelheid
diemen u geeft erg groot is, dan maakt u de holte.. groter. U weet hoeveel
er in moct en stelt vast dat de holte slechts klein is. Door ze groter te maken
vemeerdern u de capaciteit. Zo verhoogt God ons verlangen door ons te laten
wachten op de tockomst; door dit verlangen maakt Hij ons hart groter en
doordat ons hart groter wordt, maakt Hij het meer ontvankelijk. Zusters en
broeders, wij moeten verlangen omdat wij geroepen zijn tot de tockomstige
vervulling. .. Heel ons leven is cenocfening in verlangen. Maar slechts naar.mate wij onze verlangens vrijmaken van de licfde tot de wercld, oefenen wij
ons in heilig verlangen. Wij hebben het al cerder gezegd: maak leeg wat

Belijdenissen lj,1. Vertaald en ingeleid door G. WUDEVELD. Baarm: Ambo, 1988, p.
29.
Preken over de Eerste Brief van Johannes IV,6. Vertaald door TJ. VAN BAVEL

Leuven: Augustijns Historisch Insituut, 1992. p. 61.
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gevuld moct worden. Wilt u vervuld wordcn van hct gocde, weg dan met het
kwaad. Veronderstcl dat God u met honing wil vullen; als u vol azijn bent, is
er geen plaats voor honing. Maak eerste het vat leeg en maak het goed
schoon. Ook al kost het mocite en flink schuren, het moct schoon zijn om
geschikt te zijn voor iets anders. Of we dat andere nu honing noemen, goud of

Tenslotte gebeurde de bckering. Later schreef Augustinus hierover:
"Gij zijt begonnen mij anders te maken. En Gij wect hoever Gij al met dic
verandering gevorderd zijt. Gij die, om te beginnen, mij genezen hebi van
mijn zucht naar zelfrechtvaardiging. om U vervolgens ook genadig te tonen
tegenover al mijn andere ongerechtigheden, door al mijn kwalen te helen en
mijn leven te bevrijden uit het verderf en mij te omkransen met medelijden en
bamhartigheid en mijn verlangen te verzadigen met gocde gaven. Gij die mijn
hoogmoed klein gckregcn hebt door ontzag voor U en mijn nek gedwee ge
maakt hebt voor Uw juk. En nu draag ik dat juk en het is zacht voor mij. om-
dat Gij hct zó beloofd en zó gemaakt hebt. Het was dat al cerder, ongetwij

wijn".
Hieraan mocten wij werken, ons hart groter maken. Dit houdt altijd

twee bewegingen in: vrijworden van om vrij te worden voor. Zo hecft de
jonge Augustinus, die het al begon te zien, lang moeten zoeken ... en treu-
zelde hij nog vele jaren. Wij beluisteren zijn strijd in de volgende passage

feld, maar ik wist het niet, toen ik nog bang was om het op mij te nemen"".uit de Belijdenissen:
Ook voor ons, voor onze intrede, bestond heel die strijd. Augusti-

nus heeft tegelijkertijd alle grote momenten beleefd: zijn bekering, de doop
en de religieuze professie. Zo vrij was hij, dat hij Jesus volledig wou vol.

"Ik hicld het stellig voor beter mij aan uw licfde gewonnen te geven dan naar
de wil van mijn cigen begeerte te blijven leven; en toch,het eerste leek mij
goed en overwon mij, het twecde leck mij prettig en bond mij. Want ik wist
geen antwoord, wanneer gij tot mij zeidc: 'Word wakker, gij die slaapt, en rijs
op uit de dood en Christus zal u verlichten!" (Ef. 5,14). En als gij mij op alle
mogelijke manieren liet zien dat uw woorden waarheid waren, wist ik hele
maal geen antwoord meer, overtuigd als ik was door hun waarhcid. Ik bracht
alleen maar wat trage, slaperige woorden uit: 'Dadelijk! Ja, dadelijk! Laat me
nog eventjes!' Maar dat 'Dadelijk, ja, dadelijk" vond gcen eind in cen daad en
dat "laat me nog evcntjes' liep op tot een lange tijd. Vergeefs was ik naar de
inwendige mens met uw wet ingenomen, aangezicn een andere wet in mijn
ledematen zich weerde tegen de wet van mijn geest en mij gevankelijk bracht
onder de wet van de zonde in mijn ledematen. De wet van de zonde is name-
lijk de gewelddadigheid van de gewoonte, waardoor de geest, ook al wil hij
het niet, getrokken wordt en vastgehouden: en hij verdient dat door met zijn
wil in die gewoonte te geraken. Wie had dus mij. rampzalige, uit het lichaam
van deze dood kunnen verlossen, tenzij uw genade door Jezus Christus, onze

gen. "Gij hebt mijn nek gedwee gemaakt voor dat juk ...". God heeft Au
gustinus' hoogmoed klein gekregen. God heeft ook ons bevrijd van onze
zonde, van onze zelfzucht, van welke aard ze ook is, om ons klaar te ma-
ken tot een leven in gemeenschap naar Hem toe. Wij zijn allemaal in staat
hiertoe en ertoe geroepen:
"Ik heb in mijn leven al veel mensen onumoet die zich op cen geloofwaardige
innerlijke weg bevinden. Vooral onder kloosterlingen heb ik er verschillende
aangetroffen die werkelijk hun geestelijk huiswerk hadden gemaakt. Je voelt
meteen wanneer je zo'n bevrijd, compleet mens ontmoet. Wij zijn allemaal in
Staat en ertoe geroepen om deze weg te gaan. Een grote hulp hiertbij is de
gemeenschap. Iemand die alleen vecht zal waarschijnlijk niet echt worden
bekecrd, want hij zondert zich af van al dic andere stemmen en waarheden die
de eigen waameming uitdagen en aanvullen"".Heer?.
Zo kunnen wij, zoals Paulus aan de Galaten schrijft (Gal. 5,13-24),

alle uitingen van zelfzucht noemen en daamaast de vruchten van de Geest.
Aan ons te kiezen! Daarom is het voor ons zo belangrijk onze zonde, onze
zwakheid te kennen en ze voor God te brengen. Het kennen van die waar
heid over onszelf is de weg naar bevrijding. In het evangelie volgens Jo-
hannes lezen wij: "De waarheid zal u vrij maken" en "Alsde Zoonu vrij-
maakt, zult ge werkelijk vrij zijn" (Jo. 8,32.36). Paulus voegt zich bij Jo-
hannes als hij zegt: "Tot die vrijheid zijn wij geroepen" (Gal. 5,13). Het is
een vrije keuze voor ons, en dat telkens opnieuw. Met deze gesteltenissen
bij ieder van ons kunnen wij echt samen een gemeenschap van Christus
zijn. Laten wij ons dan inzetten om tot die waarheid te komen: niet een-

Maar deze strijd is ook onze sijd. Ook wij zijn getrokken naar het
goede en tegelijkertijd gebonden door onze zonde en hoogmoed. En het is
een vemedering en terzelvertijd een bevrijding om te weten dat God het

weet. Hij is met ons begonnen en God gebruikt onze zonden zelfs voor
zijn doel.
"Verlossing is het werk van de genade van God, dat zonder ons tocdoen
plaatsvindt, als wij alles loslaten en ons overgeven aan cen grotere werkelijk-
hcid, wanneer wij ons in het middelpunt laten vallen: in God. En als we dat
hebben gedaan, zullen we merken dat zelfs het loslaten en het zich openstellen
voor God nict ons werk was maar te danken is aan God die onze liefde wil
Winnen.

maal bij onze intrede, maar telkens opnieuw kiezen voor die waarheid.

Ibid. p. 61-62.
Belijdenissen VIl,v,12; vertaling WuDEVELDp. 176.
R. ROHR A. EBERT, Het Enneagram. Een weg naar zelkennis. Ticle Lannoo,

Belijdenissen X,xxxvi,58; vertaling door TJ. VAN BAVEL, in Verlangen bidt alijd.
Leuven: Augustjns Historisch Instituut, 1988, p. 43.

R. ROHR A. EBERT, op.cit., p. 35.1992, p. 43.
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Jan van Ruusbrocc, een volgeling van Augustinus als regulier ka- Wat moet er hersteld worden in ons beeld over de mens om los te
komen van mijn ik als laatste norm?
Wat moeten wij cultiveren in clke gemeenschap opdat ik mij meer
bevrijd kan binden?

nunnik, zegt:
"Dat icrste ende dat preciouste
dat in den menschc cs, dat cs
sijn verkiesen. Dat wilt God
hebben; alsoe dat hi, met liefden,
vercoren si boven al, dat hi
ghescapen hevet ochte sceppenmach"

Vanuit enkele teksten van Augustinus wil ik stilstaan bij die vraag:
Wie is de mens? Een persoonnaar het Latijnse persona met eeneigen gezicht en een eigen naam, over dood en begrenzing heen, die ge-
schreven staat niet alleen in de palm van Gods hand, maar ook in de onze?
Een individu, een ondeelbaar geheel van lichaam en geest in dit leven:
geen fabriek van organen waaruit men delen kan weghalen als uit een auto
op een autokerkhof, maar een wezen waaraan men eerbied verschuldigd is
juist als hij gehandicapt of zwak is, zeker als hij ziek is, wanneer deele
mentaire vrijheid van gaan en staan wegvalt. Waar halen we de kracht om
onze vrijheid te richten op de dienst aan de naaste wanneer aftakeling
ontluistert, en we in staat zijn onszelf weg te cijferen? Deze vele vragen
die onze vrijheid en verantwoordelijkheid steeds weer "belagen' zijn als
ontelbare punten op de cirkel van ons leven. Daarin schrijven wij een
drichock. In het middelpunt van cirkel en driehock staat het thema van
vandaag: vrijheid en verbondenheid.

I. VRUHEw EN VERBONDENHEID VANUIT DE PERSOON

Bij de lectuur van Augustinus ben ik verdiept geraakt in de Belij-
denissen, cen boek van stormen van onvrijheid en ontdekking van bevrij-
ding in Gods Verbond. Zijn de boeken I tot IX een levendige autobiogra-
fie, de bocken X tot XII vomen als het ware een tweede lezing van dat-
zelfde leven: de grote zocktocht naar God via de onmetelijke ruimte van
ons geheugen, via het nadenken over het scheppingsverhaal en de beteke-
nis van de tijd. Gemakkelijke lectuur was het niet, maar het werd een
stevig uitgangspunt voor het thema van vandaag. Want, wie ben ik als
mens als ik mij situeer in mijn eigen geschiedenis van vrijheid en onvrij-
heid? Wie ben ik als ik toetreed tot een gemeenschap in vrijheid, welis-
waar gesitueerd, en verbondenheid, altijd gesitueerd? Zijn dit overtollige De drie punten van de driehock zijn:

1. aan de top onze relatie tot God als Schepper
2. aan de basis onze relatie tot onszelf en
3. onze relatie tot de gemeenschap.

vragen in cen wereld van vandaag?

Mag ik wel leven als mens, of word ik opgeofferd op het altaar van
ontelbare discriminaties van ras, ethnie, godsdienst, taal?
Moet ik leven als mens of mag ik mij onbeperkt doen gelden in de
wet van de sterkste in het autoverkeer of in de economische ver-
houdingen van het rijke westen tegenover oost en zuid? bij beslis-

1. Onze vrijheid en verbondenheid in de relatie tot God als schepper

De schepping is voor Augustinus een daad van Gods liefde en
goedheid. Er is wel degelijk een relatie tussen God en de wereld, God
trekt zich de wereld aan. God heeft de wereld gewild en daarom is er
nabijheid. God schiep de wereld uit het niets, en daarom is er afstand.
Niets in de schepping mag afgewezen worden. Er is èen wisselwerking
tussen schepping en schepper. Ook de mens is een schepping van Gods

singen over leven en dood?
Kan ik leven als mens of ben ik fundamenteel onvrij, de slotsom
van een recks factoren als afkomst, milieu, erfelijke wetten, sociale
gedragsregels, ben ik dus niet vrij, dus niet verantwoordelijk?
Ben ik wel een mens of riskeer ik ook een bloedhond te worden als
vijandsbeelden mij opjagen zodat mensen elkaar afslachten in Joe-
goslavie of Burundi of blindelings neerschieten zoals in Noord- liefde en goedheid.

De natuur is als een groot boek waarin wij lezen, maar alleen de
mens kan in een bewuste verhouding tot God treden. Wij zijn gesitueerd in
ruimte en tijd, en dit is een fundamentele begrenzing van onze vrijheid.
Wij zijn dus geen God in het diepste van onze gedachten, maar wij zijn

Ierland?
Wat is er nodig om vrij te worden en vrij te blijven van die vele
kwade geesten, om mijn keuzevrijheid te richten naar het goede?

RUUSBROEC, Van denBlinckenden Steen. Antwerpen: Ruusbroecgenooischap. 1973,

. 49. Inspirerend op dit punt is het arikel van TJ. VAN BAVEL, De kerkvadersover de
schepping, in Tijdschrift voor theologie 30 (1990), 18-33.
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onderwerpen,de ander aan ons
de ander te herleiden tot een schakel in een werk- ofproduktie-
proces,

de ander te zicn als een bedreiging voormijnontplooiing

geschapen naar Gods beeld en gclijkenis. Dit blijft een opgavc, cen leven
lang, cn heel de menscngeschicdenis, want tclkens wcer vervallen we in
bedreigende beschouwingen over mens en wercld. Wij hebben de macht
over de ons omringende wereld, maar wij hebben over nicts hct laatste
woord, nict over de dingen cn niet over onszelf. De wil van God kan
alleen het goede zijn; wij van onze kant hebben de opdracht stecds na te
gaan wat die wil concreet inhoudt. We citeren drie fragmenten uit Belijde-

2. Onze relatie tot onszelf

nissen XIll: alles is geschapen; onze vrijheid is beperkt en gesitueerd. De mens is een mysterie voor zichzelf, voor de diepten in zichzelf,
"Uw werken lovenu, opdat wij u lichebben, en wij hebbenu lief, opdat uw
werken u loven. Zij hebben cen begin en cen cinde krachtens de tijd, zij ken-
ncn opgang en ondergang, toename en afname, schone gestalte cn ontstentenis.
ZAj hebben dus achtereenvolgcns ochtend cn avond, decls in verborgcnhcid,
decls in klaarblijkelijkheid. Uit het niets zijn ze namelijk door u gemaakt, niet
uit uzclf, ooknict uit de cen of andcre, niet van u afkomstige of tevoren reeds
bestaande stof, maaruit meegeschapen, dat wil zeggen door u tegclijk gescha-
pen stof: gij hebt namelijk zonder enig tusscnverloop van tijd aan de vome

voor de eenheid van lichaam en geest.

a. De mens, ikzelf, een mysterie

Mysterie is een Gricks woord, voor een werkelijkheid, die ons
overstijgt en overweldigt, een gcheimnisvol gebeuren dat een inwijding
vraagt. Willen wij niet vervreemd worden van onszelf, en zo een funda-
mentcle vrijheid verspelen, dan mocten wij stilstaan bij het mysterie dat
we zelf zijn. Bock X van de Belijdenissen is zo'n lange reis naar binnen.
Wij wonen in onze cigen geschiedenis als in een groot huis, met vele
kamers helder verlicht, maar ook met een zolder van opgestapelde, nooit
meer opengedane pakken en met een kelder met donkere hocken. Herinne-
ringen en verwachtingen, frustraties en complexen, soms bewust en vaak
onbewust in stand gehouden, bepalen heel sterk mijn bereidheid tot inzet

looshcid van de stof vom gegeven"".
"En daarom heeft de mens, die gij naar uw becld hebt gemaakt, geen macht
ovcr de lichten van de hemel gekrcgen, noch over de vcrborgen hemel zelf,
noch over de dag en de nacht, dic door u vóór de vestiging van de hemel met
hun naam genocmd zijn, noch over de verzameling van de wateren, dic de zee
is. Maar dat waar hij wel macht over hecft gekregen zijn de vissen van de zec
en de vogcls van de hemel en alle tamme dicren cn hel de aarde en alle
kruipende dicren die over de aarde kruipen. Want hij spreckt 0ordclen uit, of mijn onmacht en weigering. Luisteren we even naar Augustinus:
goedkeurend wat hij deugdelijk, afkeurend wat hij verkeerd vindt" "In mijn binnenste vemicht ik dat alles, in het enome palcis van mijn geheu-

gen: daarheb ik namelijk de hemel, de aarde en de zec tot mijn beschikking.
metalles wat ik erin of erop heb kunnen waamemen, met uitzondering van die
dingen die ik vergeten heb. Daar kom ik ook mijzelf tegen, en dan haal ik mij
mezclf weer voor de gecst, wat ik heb gedaan en wannecr en waar, en welke
gevoclens ik gehad heb, toen ik dat deed. Daar bevindt zich alles wat ik mij
herinner, hetzij ik het crvaren, hetzij ik het geloofd hcb. En uit diezelfde
vooraad ga ik dan ook de beclden van ervaren dingen of op grond van erva-
ren dingen geloofde dingen wcer zelf combineren, nu eens deze, dan weer
gene, en uit die verleden dingen maak ik mij dan ook cen becld van toekom-
stige handelingen en gebeurlijkheden en verwachtingen, en al die dingen
overdenk ik dan weer alsof ze tegcnwoordig zijn. 'k ga dit of dat doen," zeg
ik bij mijzelf, in die cnome ruimte van mijn zicl, die gevuld is met beclden
van zoveel en van zo grote dingen, "en dan zal er dit of dat op volgen." Of ik
zeg: 'Ach, als dit of dat cr nu cens was!" of "God verhoede dit of dat!' Dat
zijn zo de dingen die ik bij mezelf zeg. en terwijl ik ze zeg, zijn de beelden
aanwezig van alle dingen die ik zeg. gekomen uit datzclfde schathuis van het
gcheugen, en zonder die beclden zou ik van die dingen niets hebben kunnen

"Dat hij alle dingen becoordeclt, bctekent dat hij macht hecct over de vissen
van de zce en over de vogels van de hemel en over al de tamme en wilde
dicren en over gehcel de aarde en over al de kruipende dieren dic over de
aarde kruipen. Die macht ocfent hij namelijk uit door het inzicht van zijn
denken, waardoor hij ontwaart wat van de Geest van God is. Zonder dat hecft
de mens, bij alle cer waarin hij geplaatst is, geen inzicht gckregen en wordt hij
vergcleken met de redeloze dieren en is hij hun evenbeeld geworden.
In uw Kerk is het dus zo, onze God, volgens uw aanhaarverleende genade
omdat wij uw maaksel zijn, geschapen tot goede werken dat niet alleen
dicgenen oordclen dic gcestelijk lciden, maar ook dicgenen die zich gecstelijk
onderwerpen aan wie de leiding hebben - gij hcbt immers in uw geestclijkegenade de mens op deze wijze man en vrouw gemaakt, terwijl daar naar het
lichamelijk geslacht gcen man of vrouw is, aangczien er ook geen Jood en
geen Grick is, geenslaafcn geen vrijman-.
Als wij dit geloof bewaren en gestalte geven in ons menszijn, dan

behoeden wij onszelf ervoor
zeggen

BelijdenissenXIl1,xaxii,48; veraling WuDEVELD, p. 350.
Belijdenissen XIlI,xxii34; vertaling WuDEVELD, p. 340.
"Belijdenissen XIl1,xauiü,33; vertaling WuDEVELD, p. 339. BelijdenissenX,vii,14; vertaling WuDEVELD, p. 225.
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icts dat naar beneden wil, het is icts dat naar zijn plaats wil. Vuur dringt
opwaarts, censtecn neerwaarts. Door hun gewicht worden ze gedreven, zocken
ze hun plaatsen. Olic, onder water uitgegoten, stijgt tot boven het water uit;
watcr, boven op olic gegoten, zakt tot onder de olie zij worden door hun
gcwicht gedreven en zocken hun plaats. Bevinden ze zich niet op hun plaats,
dan zijn zc onnustig; worden ze er gebracht, dan vinden ze rust. Mijn gewicht
is mijn licfde: door haar word ik bewogen, waarhecn ik mij ook bewecg. Door
uw gave worden wij ontstoken en bewegen wij ons opwaarts: wij ontvlammen
en daar gaan we. Wij klimmen opklimmingen in ons hart en zingen het lied
van de trappen. Door uw vuur, uw gocde vuur ontvlammen we en gaan we,
omdat wij naar omhoog gaan naar de vrede van Jeruzalem, omdat ik verheugd
ben geworden over hen die tot mij gezegd hebben: naar het huis van de Hecr
zullen wij gaan. Daar zal de goede wil ons cen plaatsgeven, zodat we niets

Omdat we de neiging hebben grote discussies buiten onszelf aan te
gaan, als b.v. over de H. Drievuldigheid, raadt Augustinus ons een ander
oefenveld van drievoudigheid aan dat binnen ons bercik ligt: het trio zijn,
weten en willen. Als we al zien hoe mocilijk het is die drie te schciden, te
onderscheiden, en in harmonie met clkaar te brengen, hoe mocilijk zijn
dan de grote theologische kwesties.

De almachtige Drievuldighcid: wie begrijpt haar? Enwie spreckt niet over
haar, als hij tenminste over haar spreekt? Ecn uitzondering is de ziel die, wat
zij ook over de Dricvuldighcid zegt, weet wat zij zegt. En de mensen dispute
ren maar en strijden maar, terwijl toch niemand zonder vrede dat gezicht tc
zien krijgt.

anders mecr willen dan daar blijven tot in eeuwighcid"".

b. De mens, ikzelf, eenheid van lichaam en geest

Ik zou willen dat de mensen eens drie dingen in zichzelf overdachten. Zcker,
deze drie menselijke dingen zijn heel iets anders dan dic Drievuldigheid, maar
ik zeg hct om hun icts ie geven, waar ze zich mee kunnen ocfcnen en aan
kunnen toctsen, en kunnen gewaarworden, op hoe vere afstand zij zijn. De
drie dingen die ik bedoel zijn deze: zijn, weten en willen. Ik ben immers en ik
wect cn ik wil. Ik ben wctendec en willende. Ik weet dat ik ben en wil. Ik wil
zijn en weten. Hoe onschcidbaar in deze drie het leven is één leven, ééndenken, één zijn- en hoe onscheidbaar daar tenslote weer het onderscheidmec verbonden is en toch onderscheid is: laat diegene het zien die daartoc bij
machte is. Hij heeft in ieder geval zichzelf tegenover zich: laat hem acht

Niet alleen de lange reis naar binnen en naar de ander is een opga-
ve tot bevrijding van onze keuzevrijheid, ok de ondeelbare cenheid die
we zelf zijn: de cenheid van lichaam en geest, van verstand en gevoel, van
zintuigelijke en geestelijke waamemingen. Al deze grootheden maken ons
menszijn uit, maar het samenspel in evenwicht is een ceuwig herbeginnen.
Ons lichaam is enerzijds onze onafscheidelijke gezel, anderzijds zijn we
meer dan ons lichaam, het is ons onvervreembaar huis en toch zijn wij er
niet altijd in thuis. Het stelt eisen die wij moeten ordenen, het berokkent

geven op zichzelf en zien en het mij zeggen!
Heeft hij echter in deze dingen iets gevonden en gezegd, dan moet hij nog niet
menen datgene gevonden te hcbben wat onveranderlijk zijnde deze mensclijke
dingen te boven gaat, datgene wat onveranderlijk is en onveranderlijk weet cn angst en vervreemding bij ziekte en handicap.
onveranderlijk wil". In positieve zin spreken wij van verlangens en genietingen, in

negatieve van begeerten en lust. Als geen ander hecft Augustinus zichzelf
"doorgelicht". In Boek X van de Belijdenissen staat: "De wereld buten mij
ben ik doorgegaan, haar zovecl ik kon met mijn zintuigen waamemend, en
ik heb mijn aandacht gericht op het leven dat mijn lichaam van mij heeft
en op mijn zintuigen zelf". Wij behandelen twee punten: onze zintuigelijke

Zo sta ik in dit leven in mijn cigen mysterie, maar de anderen doen
dit evenecns. En daarin ligt heel de opgave: dit mysterie opnemen kan een
last zijn: want de ander en ikzelf hebben een unicke persoonlijkheidsstruc-
tuur, karakter, eigenschappen, bijzondere aanleg, maar ook zwakheden en
cigenaardige trckken die ons geduld op de proef stellen: daaruit volgen
wrijvingen, botsingen, tegenstellingen. Deze werkelijkheid dragen, verdra-
gen én verder dragen is er positief op leren reageren, er aan lijdend en
toch lerend cr vreugde in te scheppen. Want steeds wordt cen beroep ge-
daan op mijn wil mijn cigen grenzen en normen te overschrijden en het
bestaan van de ander op te nemen in mijn eigen leven. Hoe kunnen wij dat
opbrengen? In de goede wil ligt voor ons de vrede, zegt Augustinus. Maar

waarnemingen en de cisen van ons lichaam.

1° zintuigelijke waamemingen, b.v. horen en zien

Goed geordend en soort bij soort liggen daar de dingenopgeborgen, die ieder
langs zijn cigen toegang naar binnen zijn gebracht: zo zijn bijvoorbeeld het
licht en alle kleuren en vomen van lichamen langs de ogen gekomen, langs de
oren alle soorten klanken, alle geuren langs de neusgaten, alle smaken langs de
mond, terwijl van het over hecl het lichaam verspreide zintuig gekomen is wat
hard is of zacht, wat koud is of wamm, glad of nuw, zwaar of licht, hetzij
buiten, hetzij binnen het lichaam.
Om het mogelijk te maken dat al deze dingen zo nodig worden henvat en
hemomen, worden ze geherbergd in de wijde verborgenheid van het geheugen,

de juiste plaats is nooit een identieke voor ieder; luisteren we maar:
"In uw gave vinden wij rust: dáár genicten wiju. Onze rnust is onze plaats.
Daar heft ons de liefde naartoe en uw goede Geest brengt onze nederigheid
omhoog uit de poorten van de dood. In de goede wil ligt voor ons de vrede.
Een lichaam strecst door zijn gewicht naar zijn plaats. Gewicht is niet alleen

Belijdenissen XIl,jix,10; vertaling WuDEVELD, P. 324-325.Belijdenissen XIll,xi,12; vertaling WuDEVELD, p. 325-326.
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in zijn- hoe moet ik het zeggen?- ontocgankelijke en nict onder woorden
te brengcn ruimten: ze komen er alle langs hun cigen deuren binnen en wor-
den er opgcborgcn. Overigens zijn het nict de dingen zelf dic er binnenkomen:
het zijn vccleer de beclden van de waangenomen dingen, dic daar terbeschik

zo verdorven en verfocilijk gaan leven, dat wij verafschuwd worden door
lctterlijk icdereen dic ons kent?"",

2° cisen van ons lichaam
king staan van het denken dat zich hen herinnert"".

Staan we even stil bij de vele eisen die ons lichaan ons stelt. Au-
gustinus heeft na jarenlange strijd zijn seksuele driften onder controle ge-
kregen en een nieuwe oriëntatie gegeven. Maar hij zegt ook behartigens-

"Schone, wissclende vomen en mooie, suralende kleuren zijn de ogen licf.
Mijn gest moct cchter nict in de macht van deze dingen zijn; mijn gecst moct
in de hand zijn van God, die deze dingen heeft gemaakt, en als zeer goede
dingen heeft gemaakt, maar Hijzelf is mijn gocd, niet deze dingen. En zij
raken mij. zolang ik wakende ben, hele dagen lang, en ik krijg van hen geen
respijt, zoals ik dat van zingcnde stemmen kan krijgen, soms van alle gelui-

waardige dingen over cten en drinken.
"Ik hoor de stem van mijn God die bevelend zegt: "Laat uw harten nict zwaar
worden van overdadig cten en van dronkenschap'. Nu is dronkenschap icts dat
veme van mij is: gij zult u crbammen dat ze me nict nabij komt. Door overdaad
in het cicn evenwel laat uw dienaar zich nog wcleens besluipen: gij zult u
crbamen, zodat ze verre van mij gaat; niemand kan immers matig zijn, indicn
8ij het nict gecft. Vele dingen geeft gij ons, omdat wij erom bidden, en ook
alle goeds dat wij gckregen hcbben alvorens erom te bidden hebben wij van u
gckregen, cn zelfs dat wij dit achteraf hebben ingezicn, hebben wij van u
gekregen. Ik ben nooit cen dronkaard geweest, maar ik ken dronkaards die

den, wanneer cr stilte is"".

Zei ook al het bock Prediker niet: "Het oog krijgt nooit genoeg van
het zien, het oor nooit genoeg van het horen". Hoe onze keuzevrijheid
positief oriënteren in onze wereld met haar overdosis van klank en beeld?
Hoe orde scheppen in het aanbod voor onszelf en onze gemeenschappen?
Het is nict eenvoudig want ook bij ons speelt de sociale druk mee: de ver
doken sensatiezucht, het meckunnen praten en zeker niet wereldvreemd
overkomen, het geplakt zijn aan het ritme van feuilletons. Het heeft belang
dat wij in het medialandschap een ander kanaal behouden: in de woestijn
van onverstaanbaarhecid cen oase scheppen waar onze geest en gesprekken
nict telegcleid zijn, waar we drogredenen kunnen blijven doorzien, waar
we met anderen diepere vragen blijven stellen, waar we initiatieven beden-
ken tegen het alomverspreide fatalisme dat we er toch niets aan kunnen
doen. Steun? Hoe gaan we om met allerhande soorten verslaving? Zci

door u matüg zijn gemaakt"".

Maar met de neiging tot overdaad in eten heeft hij het nog wel lastig:
"Nog cen andere plaag heeft de dag, en had hij er maar genoeg aan! Wij
herstellen namelijk het dagelijks verval van ons lichaam door teeten en te
drinken, zolang totdat gij spijzen en maag teniet zult doen, totdat gij mijn
nooddruft zult verslaan door een wonderbaarlijke verzadiging en dit beder
fclijke met eeuwige onbederfelijkhcid zult bekleden. Op dit ogenblik evenwel
is die noodzaak nog aangenaam voor mij, en tegen die aangenaamheid voer ik
strijd om niet gevangen te raken; een dagelijkse oorlog voer ik, waarbij ik
voortdurend met vasten mijn lichaam tot dienstbaarhcid dwing. En toch wor
den mijn pijnen met lust verdreven: honger immers en dorst zijn een soort
pijnen: ze branden en zijn even dodelijk als koorts*,

Augustinus al niet:
"Bij anderc soorten beckoringen hcb ik namelijk nog wel op de cen of andere
manicr een mogelijkhcid om mijzelf te onderzoeken; hier ontbreckt die vrijwel
volkomen. Zowel bij de vleselijke lusten als bij de ovematige weelzucht kan
ik namelijk zien, in hoeverre ik het vemogen heb verworven er mijn geest
van terug te houden: ik zie dat, wanneer ik de dingen in kwestie niet heb,
hetzij vrijwillig, hetzij doordat ze ontbreken; dan kan ik me namelijk afvragen,
hoeveel meer of minder het mij hindert ze niet te hebben. En wat de rijkdom
betreft, die wordt nagestrecfd om dicnstbaar te zijn aan één van de drie be-
geerlijkheden of aan twee ervan of aan alle dre: ingeval de geest niet weet uit
te maken ofhij hem geringschat terwijl hij hem bezit, is het ook nogmogelijk
dic rijkdom prijs te geven ten cinde de geest gelegenheid te geven zichzelf te

en hij stelt vast dat we ons moeten hoeden voor een welgekomen dubbel
zinnigheid:

". datgene waar het welzijn mee volstaat is voor het genoegen te weinig, endikwijls valt het niet uit te maken, of nog de noodzakelijke zorg voor het
lichaam om hulp vraagt, of de genotzuchtige, bedrieglijke begcerte bediend
wenst te worden. In deze onzekerheid vindt de ongelukkige ziel haar genoegen
en zoekt er cen excuus om zich achter te verschuilen; zij is blij dat niet duide-
lijk blijkt, hoevecl volstaan kanom de gezondheid te handhaven: aldus kan ze
de gezondheid als dekmantcl gebruiken om de genozucht te laten begaan.onderzocken.

Maar mocten we nu, om van lovende woorden verstoken te blijven en te
ervaren, hoe ver onze kracht op dit punt eikt, slecht gaan leven? Mocten we

Belijdenissen X.axxvii,60; vertaling WuDEVELD, p. 256.
Belijdenissen Xxxzi,45; vertaling WUDEVELD, p. 245.
Belijdenissen X,xxxi,43; vertaling WuDEVELD, p. 244.

Beljdenissen X,vii,13; vertaling WuDEVELD, p. 224
Belijdenissen X,xxxiv, S1; vertaling WUDEVELD, p. 249.
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verbondenheiden inspiratie.
*beweging en instituut.

Aan deze bekoringen poog ik dan aan dag te weerstaan, terwijl ik uw
rcchterhand inroep cn mijn verontrustingen aan u mcdedecl, omdat ik in deze
aangclegenheid zelf nog niet goed wegweet"i" democratische tendenzen.

- verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheden.En al vinden we in vele godsdiensten en levensbeschouwingen de
eis tot matiging, het gaat bij Augustinus niet om ascetisme als docl; er is
steeds een maat vooropgesteld, maar de gezondheid als zodanig mag men

1. Toetreden tot de gemeenschap: levensinzet in een congregatie of orde
Augustinus zet zijn regel als volgt in: "U die een kloostergemeen-

schap vormt, dragen we op het volgende na te leven. Wat drijft ons totgeen geweld aandoen. Dat lezen we in de Regel:
"Bedwing uw lichaam door vasten en onthouding van cten en drinken voor
zover uw gezondheid het toclaat. Wie niet zonder voedsel kan tot de
hoofdmaaltijd, die tegen de avond plaats heeft, mag tevoren iets gebruiken,
maar allecn rond het middaguur, zicken echter mogen altijd iets gebruiken".

die verbondenheid?
De evocatie van de erste gemeenschap in Jeruzalem uit Hande-

lingen 2 cn 4 blijft doorheen de eeuwen het ideaal dat steeds weer heeft
geinspireerd tot nieuwe vormen van evangelisch-religicus leven. Essentieel
lijkt de "vanzelfsprekendheid" waarmee dit alles gebeurd is, die eerste
keer. Voor ons ook? Of toch niet? Denk maar aan de geschiedenis van
Ananias en Saffira. Is deze beschrijving van de eerste gemeente dan als
cen vakantiekamp van cen jeugdbeweging: je kijkt emaar uit, het ismoge
lijk voor cen korte tüijd, een moment van herademing, waarbij je heel wat
overboord gooit om het essentiële te vinden en samen te beleven. Maar
kan de soberheid van een kamp de nom worden voor heel het jaar? Of
geldt dat alleen bij het begin van het religieus leven? Of is het een streef

Toch is versobering en vasten geen doel op zich. Want Augustinus zegt:
"En wanneer ik onthutst ben er zo erbamelijk aan toe te zijn, komt er wel een
verontschuldiging bij mij op. Hoe ver die reikt, is u bekend, mijn God, want
ik wect nict wat ik ervan denken moet. Gij hebt ons namelijk niet alleen
onthoudinggeboden -met andere woorden: gezegd waar wij onze licfde aan
mocten onthouden -maarook gerechtigheid- met andere woorden: gezegdwaar wij die liefde op moeten richten- en gij hebt niet allcen gewild dat gij
zelf door ons bemind werdt, maar ook onze naaste door ons bemind willen
zien. En dit doet mij dan dikwijls denken, dat ik genoegen vind in de vooruit-
gang van mijn naaste of in zijn belofte voor de toekomst, wanneer ik genoe
gen vind in de lof van iemand met een goed inzicht; anderzijds stel ik mij
vOor, dat ik het verkeerde in mijn naaste betreur, wanneer ik hem hoor laken

doel?
Wellicht is het belangrijk zowel de start, het ideaal en de weg van het een
naar het ander niet eenmaal, maar zevenmaal zeven maal te doorlopen, je
telkens opnieuw af te vragen: wat leg ik in het midden? met welke inge-
steldheid? met welke concrete gevolgen? en dit op de vele terreinen van

wat hij niet kent of wat goed is"
Zo kunnen wij voor onszelf concrete vragen stellen: hoe beleven

wij de zorg om eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid? wat betckent
voor ons in het licht van het scheppingsgeloof kwaliteit van leven? welke
verantwoordelijkheid moeten wij tijdig opnemen zonder te vervallen in
overdreven gezondheidscultus? welke visie op lichaam en geest en genees-
kunde huldigen wij als het om onszelf gaat? welke eisen stellen wij aan

het leven.
Twee uiterste reacties kunnen ons verlammen: enerzijds een naïef

optimisme dat wij ons zullen kunnen binden zonder voorbehoud, dat we
6én van hart en één van ziel op weg naar God zijn, in woord en daad;
anderzijds een grondig scepticisme: het is toch altijd weer mislukt, hoe zouvoeding en doen wij het uit cen verantwoorde en overlegde keuze?

het ons dan lukken. Als wij niet vlug genoeg ervaren: "Hoe goed het is
3. Mens als lid in de gemeenschap riskeren we ontgoocheld weg te gaan, en niet steeds de diepere eenheid als

een fakkel brandend te houden: de bereidheid om mijzelf uit het centrum
te halen om samen in het centnum van een grotere werkelijkheid te gaan
staan. Steeds weer worden wij heen en weer geslingerd ussen de trouw en
de gebondenheid aan het gegeven woord en de aantrekkingskracht van
ongebondenheid en een nieuwe horizon. Ontnuchtering kan ons overvallen.

Deze vemieuwing van eigen vrijheid in een nieuwe verbondenheid
behandelen we onder vier aspecten:

het karakter van dit lidmaatschap: levensinzet.
verwachting tegenover de congregatie:

Belijdenissen X,xxi,44; vertalingWUDEVELD,p. 245.
AUGUSTDNUS, Regel voor de gemeenschap 3,1; vertaling en commentaar van TJ.

VAN BAVEL Averbode: Aliora, 1982, p. 17 (v) en 127 (m). Regel voor de gemeenschap 1,1; vertaling TJ. VAN BAVEL, p. 14 (v) en 124 (m).Belijdenissen Xxaxvii,61; vertaling WuDEVELD, p. 257.
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2. Verwachtingen tegenover onze congregatie of orde c. democratie

a. een cultuur van verbondenheid In onze gemeenschap is anderzijds zeer sterk het demokratisch
gedachtengoed doorgesijpeld, en terecht. Maar de mocilijkheden zijn niet
altijd gemakkelijk om te buigen tot mogelijkheden. Wij schermen met
democratic, maar democratie is niet zo simpel als men denkt. Het houdt
in:

Fundamenteel voor ons in vrijheid en gebondenheid is het toebeho-
ren tot cen congregatie of een orde. Een kerk in het klein, zoals de cerste
gemeenschap van Jenuzalem. Als we de Regel van Augustinus erop na-
slaan, dan vormen de hoofdstukken I en VIII het kader waarbinnen heel
veel concrete beslissingen een nicuwe dimensie krijgen. Maar eerst icts
over het kader, de gemeenschap in het groot, de congregatie of orde.

het spel van besluitvoming eerlijk spelen: als men een beslissing
neemt meerderheid tegen minderheid, en men behoort tot de minderheid,
nadien toch de genomen beslissing mee opnemen. Is dat altijd zo eenvou-
dig?

Verbondenheid moct gecultiveerd worden: indien een verbon-
denheid blijvend wordt gecultiveerd, dan zouden we in de eigen congrega

tie/ orde voldoende perspecticf en inspiratie moeten vinden om in de geest
van de Handelingen steeds wecer de concrete vraag te stellen: leg ik mijn
cigen vrijheid ook in het midden, en niet alleen mijn goederen? Dit is niet
zo gemakkelijk. Want indien de congregatie verschraald is tot een zeker
religieus hotel, met vele kamers en nog meer uitgangen, dan is die vraag
alleen al een bedreiging.

afgevaardigden voor een kapittel kiezen is één, maar geloven dat
een kapittel meer is dan afgevaardigden alleen, en dat allen gebonden zijn
door de besluiten, vergeten we wel eens.
En in elke situatie is democratie als zodanig niet altijd wenselijk:

ieders stem moct gehoord worden, maar niet ieders stem kan
evenveel gewicht hebben bij bepaalde beslissingen.

cen overste kan niet altijd alle argumenten op tafel leggen.
b. beweging en instituut: aantrekking en afstotingsverschijnselen interpellatie wordt wel gezien van onderdaan naar overste maar

niet omgckeerd.
Bovendien is het zeer gevaarlijk de congregatie/orde te neutralise

ren tot "het beleid', want het bclcid is een abstrakt gegeven. Het beleid
heeft geen gezicht en zonder het gezicht van een mens kan ik mijn vrij-
heid niet in de schaal leggen. Ik kan dus het beleid inroepen om geen
gezicht te moeten zien, om geen appèl op mij toe te laten. In diezelfde
geest hebben we soms de neiging de congregatie te herleiden tot het insti-
tuut, en dit te stellen tegenover de vernieuwingen gelegen in cigen initia-
ieven: dan wordt de congregatie een skelet, en mijn initiatief vlees en
bloed; dan onttrek ik levenskracht aan het gchecl in plaats van het stuk
leven dat ikzelf ben, craan te hechten.

d. Verantwoordelijkheid en verantwoordclijkheden

Wanneer we binnen het algemeen kader van de Regel de verschil-
lende domeinen die Augustinus behandelt, in kaart brengen dat is er werk
genoeg aan de winkel voor een heel leven; maar steeds gelden twee gulden
regels:

gun aan de ander wat cen ander nodig heeft;
matig voor jezelf de noden, vanuit het enige doel: de liefde tot

God en tot de naaste. De wet van de liefde blijft centraal in het thema van
vrijheid en gebondenheid.Inspiratie moet steeds aan de bron hermieuwd worden: het is ons Er is een veelheid van ervaringen, maar de eenheid in inspiratie
moet telkens herontdekt en opnieuw verworven worden: wat hebben wij in
vrijheid in het midden gelegd? wat leggen wij nu in het midden? steeds
beseffend dat ons kennen stukwerk is en dat het niet fair is de situatie van
vroeger af te doen met "Wat was ik toen naïef', of: Wat hebben ze ons
toen voorgehouden!' Dit geldt eerst en vooral voor de fundamentele men-
selijke behoeften als voedsel en kleding, zickte en gezondheid, de plaatsen

aller verlangen dat de congregatie als zodanig gevoed wordt door de inspi-
ratie dat zij een kerk in het klein is, dat zij voldoende uitstraling behoudt
naar buiten, maar ook naar binnen: dat wij uit de geestelijke verstrooiing
bijeengebracht worden tot een eenheid rond Christus. Over die eenheid en
over die levende kerk heeft Augustinus het zo vaak.

in huis en de uitrusting, de sociale contacten.
Augustinus houdt het bij fundamentele, inspirerende krachtlijnen.

Wij moeten er ons voor hoeden bepaalde vormgevingen te vergoddelijken,
en clkaar daarin gevangen te houden: vormen van ordee en netheid, van
stiptheid, van mededeelzaamheid. Dit alles is van groot belang in het dage-CL L VANPETEGEM, Congregatie, onze eerste gemeenschap, in Aggiornamento 25(1993), 4-10.
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"Slechts wanneer menscn zusters en broeders van elkaar worden, zijn zij de
nicuwe tempel van God, d.w.z. de plaats van zijn aanwezigheid, want God
woont nergens anders dan in de liefde. Niet zozcer de kerk is het huis van
God, maar wijzelf: Dit kerkgcbouw is het huis van onze gebeden, maar het
cigenlijke huis van God zijn wijzelf. Doch wij vomen met zijn allen slechts
het huis van de Heer, indien wij door liefde met elkaar verbonden zijn'"*".
"Reeds bij zijn eerste kennismaking met het kloosterleven was Augustinus
getroffen door de vrijheid van het religicuze leven, en het zal wel geen toeval
zijn dat hij het kloosterlcven te Milaan en te Rome, waar hij er voor het eerst
mee in aanraking kwam, beschrecf met de volgende woorden: "Men leeft daar
samen in christelijke liefde, in heiligheid en in vrijheid"*". Naast de kenmer
ken licfde en heiligheid verschijnt het kenmerk vrijhcid. Vrijheid moet voor
hem dus een belangrijk element van het religicuze leven geweest zijn">.

lijks leven, maar er moet zoiets blijven als een vlotte gastvrijheid, ook
voor elkaar. Maar er is meer nodig om de nieuwe gemeenschap te stichten:

verwerven van vnjheid temidden van de sociale barrières, met
loslaten van voorrechten voor de enc kant, en zich bevrijden van frustraties
voor de andere kant. Elkeen wordt uitgenodigd de nood van de ander op
zich te nemen, en samen een nieuwe weg in te slaan, gericht op God
(Regel, I en III). Maar de grens loopt niet tussen de leden van een
gemeenschap maar in clk lid.

cen authenticke beleving van het celibaat waarbij men zich hoede
voor dubbelzinnigheden en compensaties (Regel, V).

een overstijgen van de onvemijdelijke conflicten door vergeving
en verzoening (Regel, VI).

1. Door liefde verbondencen cigen stijl van gebed (Rcgel, II).
Wij krijgen een leven lang de kans om de draagwijdte te ontdekken

Dat klinkt prachtig. We zijn door onze professie verbonden met
God en met elkaar, en dit wordt maar realiteit in de liefde, dat betekent in

waarom de Heer ons in deze congregatie/orde wilde. We worden dus ge-
vraagd ontvankelijk te blijven door onze cigen vrijheid steeds weer te
verbinden met de oproepen uit het leven van vandaag, vanuit de congrega-
tie én daarbuiten.

respect voor elkaar.
"Gemeenschap mag nooit leiden tot blindegelijkschakeling van mensen. Uni-
formiteit herleidt personen tot nummers en betekent eigenlijk de vemictiging
van een persoonlijkheid. Licfde daarentegen eerbiedigt het cigene van icdereen
met zijn verschillende noden en gaven, met zijn eigen onvervangbaar tempera-
ment en karakter. Als cen refrein keert in de Regel terug: 'niet aan ieder even-

II. VRUHED EN VERBONDENHEID VANUIT DE GEMEENSCHAP

veel, maar aan clke persoon wat hij nodig heeft*"°.In de gemeenschap waarin zij leven, die zich in vrijheid verbonden "In een groep blijven altijd grote verschillen tussen personen bestaan, ook al is
het niet zozeerop sociaal vlak. Denken we bijv. aan de afstand in vestandelij-
ke begaafdheid tussen intellectucel gevomden en ongevomden, aan het ver
schil in temperament tussen zachtmoedige en ongeduldige, passieve en actieve
personen, aan het onderscheid tussen moeilijke en gemakkelijke mensen wat
hun karakter betreft. En zo zou men eindeloos kunnen doorgaan. Discriminatie
en minachtüng dreigen niet alleen bij verschil tussen rijk en am, maar even-
zeer in al die andere gevallen. Verschil als zodanig mag nooit een onoverko-
melijke bamère worden voor een gezondee samenleving. Wanneer we geleerd
hebben te delen in elkaars begaafdheden en de kunst verstaan clkaars lasten te
dragen, is het in nomale omstandigheden mogelijk een gemeenschap tot stand

hebben, mocten zij bedenken 'Lecf als vrije mensen onder de genade'.
Deze slotzin uit de Regel is de enige plaats die van vrijheid spreekt. Maar
ze duidt op een grondhouding die pater Van Bavel deze morgen schetste.
Zo was religieus leven voor Augustinus een appèl tot een leven in vreugde
en vrijheid, steunend op de maat van Christus. Die vrijheid is gedragen
door het gebod van Christus, de liefde. Liefde is de vervulling van de Wet.
Als wij nu in de XXste eeuw in gemeenschap leven volgens Augustinus"
Regel en inspiratie, hoe moet de gemeenschap dan zijn? Als een tempel
van God. Augustinus zegt: te brengen in en met vele verschillen"".
"Wat kunnen wij God beloven tenzij dat wij zijn tempel willen zijn? ijkunnen Hem niets bieden dat Hem aangenamer is dan Hemmet de worden
van Jesaja 26.13 te zeggen: "Neem bezit van ons'.. Alle gelovigen vormen
tezamen cen enkele plaats voor de Heer. Wantde Heer vindt cen plaats in het
hart van de mens, omdat vele mensen dice in licfde met clkaar verbonden zijn
één enkel hart hebben. ... Zij zijn een tempel van God geworden. Niet alleen
icder van hen afzonderlijk is de tempel van God geworden, maar allen teza-

Dit maakt onze gemeenschappen zo bociend. In de inleiding sprak
ik over de verschillende zonden en de verschillende gaven van de Geest,
door Paulus opgesomd. Die verschillen maken ook de getuigeniskracht van

men zijn zij dat geworden". 7 Preek 336,1,1; ibid. p. 54.
Over de zedelijke levenswijze van de katholieke Kerk 1,33,70.
TJ. VAN BAVEL, Regel voor de gemeenschap, p. 119.oIbid. p. 48.
3 [bid. p. 49.*Preek over Psalm 131,3-5; in TJ. VAN BAVEL, Regel voor de gemeenschap, p. 54.
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onze gemeenschappen uit. 'Eert in elkaar God, want ieder is zijn tempel
geworden'. Wij moeten het voor elkaar mogelijk maken. Als tempel van
God mocten wij een sfeer betrachten, waar ieder kan kan leren bidden,
werken, ten dienste staan van anderen, zonder angst, waar ieder haar plaats
heeft, waar ieder zich kan geven, binnen de stnuctuur die de tempel draagt.
We zijn samen op weg naar God, samen op zoek naar de waarheid en de
vrijheid.

onenigheid hebben, waarom hebben wij die onenigheid dan wel over de ge-
dachte van cen medemens, die wij toch immers niet zo kunnen zien als de
onveranderlijke waarheid gezien wordi?"

4. In de tempel wordt er gebeden

"Wat gij met de mond uitspreckt, moet in uw hart leven"*. Ver-
bonden met elkaar, zijn wij verantwoordelijk voor de oprechtheid van ons
gebed en voor ons gemeenschappelijke liturgische bidden. Elk lid moet er
haar plaats in hebben, en er verwacht worden. En zo bidden dat de struc-
tuur van de Tcmpel er zijn fundament in vindt.

2. Samen op zoek naar de waarheid en de vrijheid

De waarheid is groter dan ons hart
"God loven met ons leven
Nu roepen wij u op om God te loven. Loof de Heer'. dit is het wat wij allen
tot elkaar zeggen, wanneer wij zeggen: "Alleluja'. Gij zegt het tot een ander,
cen ander zegt het tot u... Maar loof Hem met heel uw persoon, want niet
alleen uw tong en uw stem mocten de Heer loven, maar ook uw geweten, uw
leven en uw daden. Nu wij hier in de kerk bijeen zijn, loven wij de Heer.
Maar is het gedaanmet onze lof van God, wanneer we weer thuis zijn? Wan-
neer wij er niet mee ophouden goed te leven, dan loven wij God ononderbro-
ken. Onze lof van God verstomt slechts wanneer wij ons afwenden van de
rechtvaardigheid en de wil van God. Als we het nooit opgeven goed te leven
danmag onze tong zwijgen, maar zal ons leven luid de lof van God verkondi-
gen

"Laat het hart van de broeders maar in mij liefhcbben wat gij leert liefhebben
en laat het in mij maar betreuren wat gij leert betreuren. Laat het hart van de
brocders dat maar doen: ik kan het niet verwachten van het hart van de vreem-
den, van de zonen der vreemden, wier mond ijdelheid heeft gesproken en wier
rechterhand cen rechterhand van ongerechtigheid is, ik verwacht het echter wel
van dat broederhart dat, wanneer het mij looft, zich over mij verblijdt, maar
dat bedroefd ommij is, wanneer het mij laakt, omdat het,of het mij nu looft
of laakt, mij liefhecft. Aan zulke mensen zal ik mij mededelen: mogen zij
verlicht ademen om het goede, bezwaard zuchten om het slechte in mij. Het
goede: dat zijn uw maaksels en uw gaven; het slechte: dat zijn mijn misslagen
en uw oordelen.
Mogen zij verlicht ademen om het cen, bezwaard zuchten om het ander, en
moge lofgezang en leedgeschrei tot voor uw aanschijn stijgen uit de harten
van mijn brocders, uw wierookvaten. Gij echter, Heer, schep behagen in de
geur van uw heilige tempel en erbam u over mij naar uw grote bamhartig.
heid, terwille van uw naam: en wat gij zijtbegonnen, laat dat niet liggen, en
breng het onvolmaakte in mij tot voltooiing"".

5. Daar zijn we dienstbaar

Daar zijn we dienstbaar voor elkaar en voor anderen. Daar toetsen
wij ons aan om het criterium van onze vooruitgang, schijft p. M. Rotsaert.
"Bidden, samen eucharistie vieren, met elkaar spreken over wat wezenlijk is in
ieders roeping, elkaar opbouwen en bevesigen, bevragen en terechtwijzen: het
zijn bouwStenen voor elke evangelische gemeenschap. Even wezenlijk is de
Concrete, mateiele zorg voor het huishouden en het onderhoud van het huis.
De liefde voor elkaar loopt overde strijkplank, de afwasbak, het koffiezetap-

3. Daar deelt men vreugde en droefheid

"En daarom, Heer, moeten wij ook zo beven voor uw oordelen: uw waarheid
behoort namelijk niet mij toc, noch deze of gene andere mens, maar ons allen,
die gij gezamenlijk oproept om deel aan haar te hebben, terwijl gij ons drei-
gend vemaant haar niet als persoonlijk eigendom te willen hebben, om niet
van haar onteigend te worden. Elkeen immers die zich persoonlijk toeëigent
wat gij allen te genieten biedt, endie wat allen behoort tot het zijne wil ma
ken, wordt uit het gemeenschappelijke weggedreven naar wat hem eigen is, dat
wil zeggen: uit de waarheid naar de leugen. Want wie leugen spreekt, hij
spreekt uit cigen wezen.
is en beiden ook zien dat wat ik zeg waarheid is, dan vraag ik u, waar wij dat
zien. Zeker is, dat ik het niet in u en u niet in mij ziet, maar wij zien het
beidenin de onveranderlijke waarheid zelf, die boven onze kennende geesten
staat En wanneer wij dan over dat licht zelf van de Heer onze God geen

paraat, de stofzuiger en de dweil".
Onze persoonlijke gaven zullen wij beschouwen als een vemijking

van de gemeenschap en ze in dienst stellen van het gemeenschappelijk
apostolaat. Zelfontplooiing op zich is cen onvoldragen motivatie voor
apostolische inzet, maar ons in verbondenheid vrij ter beschikking stellenWanne wij beiden zien datwat u zegt waarheid

Belijdenissen XII,xxv,34-35; vertaling WUDEVELD, p. 309.

Regel voor de gemeenschap I1,3.
Preekover Psalm 148,2; in Verlangen bidt altijd, p. 19.
M. ROTSAERT, Vorming van jonge religieuzen, in J. STEVENS, Religieuen in de3Belijdenissen Xiv,5; vertaling WUDEVELD, p. 219. woestijin, Averbode: Altiora, 1992, p. 177.
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leidt tot heil voor ons zelf en voor anderen. Zelfs hier kunnen wij macht
hebben over elkaar. Is de plaats waar wij dienst bewijzen, mijn plaats,
mijn poetskast, mijn keuken, mijn bureel? Laten wij anderen gemakkelijk
bij ons binnen? Verlagen wij de drempel? Of bouwen wij in Gods tempel,
onze gemecenschap, muren op rond ons bezit, onze werkruimte? Waar staan
wij dan met onze gemeenschap van goederen, zoals bij de eerste christe
nen? Waar dragen we dan elkaars lasten?

de licfde ingegeven. Voor cens en altjd wordt u ecn kort bevel gegeven:
beminendoc dan watu wilt Zwijgt u, zwijg uit licfde. Spreckt u, spreek dan
uit liefde"".

Hoe moeilijk is dit ook voor ons?

7. De goede geest van een gemeenschap

Hoe moeilijk is het voor een overste de goede geest in de gemeen-
schap te verkrijgen en te bewaren? Augustinus geeft ons bij Ps. 99 cen6. Daar roepen wij elkaar op tot vergeving
zeer realistisch beeld, u welbekend:
"Je zult alle slechte mensen weigeren. Dat zeg je tenninste, en je verstaat de
kunst streng toe te zien. Maar komt iedereen bij jou met een open hart? Zij die
binnenkomen, kennen zichzelf nog niet ecns! Hoe zou jij ze dan kennen?
Want velen hebben zich vast voorgenomen een goed religicus leven te leiden,
alle goederen in gemeenschap te bezitten, niets als persoonlijk eigendom te
beschouwen, en één van ziel en één van hart te zijn op weg naar God (Hand.
4,32-35). Zij zijn echter in cen vuuroven terechtgekomen en knetterend opge
brand. Hoc kun je dus icmand kennendie voor zichzelf nog cen onbekende is?
Hoe zul je de slechte zuster of broceder uitsluiten van de gemeenschap van de

Laten wij clkaar terechtwijzen... Wanneer de Heer zegt: 'Gij moct uwbroe
der van harte vergiffenis schenken' (Mt. 18.35) dan hecft Hij er niet voor niets
van harte bijgevoegd. want bij het treffen van tuchtmaauregelen, mag de
zachtmoedigheid niet uit ons hart wijken. Wat is in feite meer licfdevol dan
cen geneesheer met het operatiemes in de hand? Natuurlijk, degene die behan-
deld moet worden huilt... maar de bchandeling van de geneesheer is geen
wreedheid; wij denken er niet aan dit hardheid te noemen. Zeker, de dokter is
hard voor de wonde, maar alleen om de mens te genezen. Indien hij te zacht
zou zijn voor de wonde, gaat immers de mens te gronde' (Preek 83,7,8).
Wat geldt voor lichamelijk kwaad, geldt evenzeer voor geestelijk kwaad dat
het hart van de mens aantast. Terechtwijzing is te vergelijken met cen medi-
sche behandeling: ze is wel pijnlijk, maar heeft geen ander doel dan de ge
zondmaking. Dit wil niet zeggen dat Augustinus helemaal geen vragen had in
verband met terechtwijzen en suraffen. Hij was te mild van karakter om niet te
huiveren voor de duistere aspecten die vastzitten aan het ingrijpen in het leven
van cen ander. De volgende tekst laat dit duidelijk zien: "Wat moet ik zeggen
over straffen en niet-straffen? Het is immers evident dat wij willen dat dit
helemaal ten goede zou komen aan het heil van hen die wij menen te moeten
straffen of niet-straffen. Welke moet de maat van de straf zijn, niet alleen met
betrekking tot de aard en de grootte van de schuld, maar met betrekking tot
iemands geestkracht? Wat kan iemand dragen? Wat zal hij weigeren, zodat hij
cr niet alleen geen voordeel uit trekt, maar er ook onder bezwijkt? Wat cen
diepe en duistere vragen!.. Ik weet ookk niet of er door straf mecer mensen
beter geworden zijn dan naar slechter afgegleden zijn. En wat moet men doen
in het geval dat vaak voorkomt: straft ge iemand, dan gaat hij verloren; laat ge
zijn kwaad ongestraft, dan gaat een ander eraan tenonder?... Paulinus, heilige
man Gods, de schrik slaat mij om het hart wanneer ik aan al deze zaken denk.
Wat cen duistemis!" (Brief 95,3)".
"Maar wanneer wij letten op de personen die deze daden verrichten, dan stel-
len we vast, dat de liefde slaat en de gemeenheid liefkoost. Wees dus gewaar-
schuwd: alleen op grond van de liefde zij
scheiden. Er gebeuren vecl dingen die ogenschijnlijk goed lijken, maar niet
voortkomen uit de wortel van de liefde. Ook dorens bloeien. Sommige dingen
lijken hard of onvriendelijk, maar zij gebeuren om op te voeden en zijn door

goeden?
Kun jij die zo spreekt, alle slechte gedachten uit je eigen hart bannen, zodat
zelfs geen kwade ingeving daar binnendnngt? Ik zal met zulke gedachten niet
instemmen, zeg je. Maar zo'n gedachte komt toch binnen en ze bcinvloedt je.
Want allen willen wij sterk van hart zijn en niets binnenlaten wat ons ten
kwade kan beînvloeden. Wie weet bovendien hoe zulke gedachten binnenko-
men? Dagelijks leveren wij strijd in dat ene hart van ons. Eén enkel mens
stnjdt in zijn eigen hart met een hele menigte tegenstanders. Hcbzucht be-
invloedt ons, lust beinvloedt ons, gulzigheid beinvloedt ons, vulgair vemaalk
beinvloedt ons: alles beinvloedt ons. In alles moet men zichzelf bedwingen, op
alles moet men antwoord geven, van alles moet men afstand nemen. In zulke
omstandigheden is het moeilijk door geen enkele aanvechting geschaad te
worden. Waar vindtmen dan nog veiligheid? Hier in dit leven nooit en ner
gens. Onze enige veiligheid hier kan alleen gelegen zijn in de hoop op hetgeen
God beloofd heeft. Daar echter, eens dat wij ons einddoel bereikt hebben,
wanneer de poorten van het hemelse Jeruzalem gesloten worden en de sluitbal-
ken ervoor geschoven (Ps. 147,13), zullen wij volkomen veilig zijn. Daar zal
werkelijk volmaakt gejubel en grote vreugde zijn. Hier echter kun je geen
enkel leven met zekerheid prijzen. "Niemand kan je gelukkig prijzen voor zijn
dood' (Sirach 11,28)"",

We zouden veiligheid door vrijheid kunnen vervangen. Dan zullende daden van de mensen te onder
wij volkomen vrij zijn.

Preken over de Eerste Briefvan Johannes VIl8; vertaling TJ. VAN BAVEL, p. 108.
"Preek over Psalm 99(100), geciteerd in Veel te laat heb ikjou liefeekregen. Leven

en werk van Augustinus van Hippo. Vertaling en commentaar door TJ. VAN BAVEL,"Regel voor de gemeenschap, vertaling en commentaar van TJ. VAN BAVEL, p. 80-
81. Heverlec-Leuven: Augustijns Historisch Insituu, 1986, p. 168-169.
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SLOT8. Gemeenschap als uitnodiging voor nieuwe leden

Zo kunnen wij leven als vrije mensen onder de genade, in cen ge-Hier zien wij ook de gemeenschap als plaats waar soms nieuwe
meenschap die zichzelf wil zien als de tempel van God. Aan ons om cr te
leven, zoals Ruusbroec eens schreef, of als huurlingen, onvrijen, gebukt
onder de structuren; of als dienaren, die trouw hun plicht doen, maar in
zichzelf nog angst hebben om zich te geven: zij doen hun plicht; of als
vrienden, die vrij tot de Heer kunnen gaan en met Hem gemeenschap
hebben; of als vrije kinderen Gods, levend onder de genade. Nochtans zijn
we nooit uitsluitend in een van deze vier categorieen. Soms het één, soms
het ander. Maar laten wij ons inzetten om naar Augustinus' woord als vrije
kinderen Gods, niet als huurlingen, samen te leven naar God toe.
Moge hij onze voorspreker zijn en ons voorbeeld. Laten wij in de Eucha-
ristieviering samen voor elkaar en voor onze gemeenschappen bidden dat
wij steeds meer grocien naar vrijheid in verbondenheid; dat wij in de Kerk
en in de wereld getuige mogen zijn van de liefde van Christus, die ons
roept en die ons draagt.

leden zich melden.
"Het belang van de concrete gemcenschapsvoning kan niet worden overschat.
Daàr in de cerste plaats wordt de navolging van Christus concreet. Jonge
mensenhebben grote verwachtingen omtrent het samenleven als rcligicuzen.
Soms stellen zij hogce cisen. Meestal hebben zij het evangelie en de constitu-
ties of de regel aanhun kant. Toch blijft het ingroeien in een religieuze ge-
meenschap cen mocilijke opdracht Wie de gemenschap niet leert zien als de
plaats waar ieder ook met zichzelf geconfronteerd wordt, riskeert cen lastpost
te worden. Wanneer iemand niet leert inzien dat vele problemen ook in hem of
haar hun wortels hebben, of wanneer iemand de oorzaken van alle tekorten
de communiteit is te nijk, er wordt teveel naar de televisie gekeken, er wordt
niet voldoende gebeden, enz. alleen bij de anderenzieten niet bij zichzelf,
wordt cen brocderlijke of zusterlijke gemeenschap cen onmogelijke opgave.
ledereen in de gemeenschap zal mocten aanvaarden dat de gemeenschap de
plaats is waar men leert in de waarheid te staan. Naamate iemand zijn eigen
gebreken, tekorten en grenzen leert aanvaarden, ontstaat er ruimte voor mede
dogen onderling. Vanuit mededogen kan een gemeenschap worden opge
bouwd. De vraag is trouwens niet: wat heb ik aan deze gemcenschap? De
juiste vraag is: welke kan mijn bijdrage zijn tot de opbouw van deze gemeen-
schap? Wie bereid is te investeren in de gemeenschap zal meer ontvangen dan
hij geven kan".
Augustinus zegt in zijn Preken over de Eerste Brief van Johannes

(VII,8): "Bemin en doe dan wat je wilt...', waarbij T. van Bavel opmerkt:
"Men zal zich bij de liefde op de cerste plaats moeten afvragen of men de
ander waardeert cn tegemoetkomt juist als cen andere, cigen persoonlijkheid.
Dit veronderstelt steeds het doorbreken van de gerichtheid op het eigen ik en
de beslotcnheid rond dat ik. Het twecde decl van de uitspraak "en doe dan wat
uwilt' is dus in gen geval cen vrijbrief voor ongebreidelde willekeur. Inte
gendeel, de hele wet van het christendom en alle eisen die daaruit voortvloeien
zijn terug te brengen tot de liefe. De licfde omvat alle andere ciscen van het
leven en staat ervoor in, dat die eisen nagelecfd worden. Wie echt liefheeft,
kan niets anders meer willen dan waartoe de liefde aanzet en dat zal noodza-
kelijk het gocde zijn. Indien al wat men wil, overeenstemt met de liefde, kan
men gerust zijn 'aangezien uit de licfde nicts anders dan goed kan voortko-
men': "bemin cn u kunt niets anders dan goed doen' (X,7). De slaaf van de
liefde is tevens de meest vrije mens, omdat hij op een diepgaande manier
bevrijd is van clk egoisme, met alle grillen en onrechtvaardigheden daaraan
verbonden.

M. ROTSAERT, art.cit.. p. 166.
" Preken over de Eerste Brief van Johannes, vert TJ. VAN BAVEL, p. 108, noot a.
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Fred VERSTAPPEN O.s.A.

DE ONTMOETING VAN AUGUSTINUS MET HET KIND OP HET STRAND

Het verhaal in de tradirie

Het behoorde tot gemeengoed in de catechetische traditie dat bij de
toclichting van de 'Dricëenheid' beroep werd gedaan op twee beelden als
illustratic. Het beeld van 'drie in elkaar gestrengelde ringen' en "het kla-
verblad met de drie onderscheiden blaadjes moesten aantonen dat in God
cenheid en veclhcid perfect samengingen, drie personen in één God. Tege-
lijk werd echter ook nadrukkelijk gewezen op de absolute onmogelijkheid
om dit mysteric te doorgronden. Om ook dit te illustreren werd dan het
verhaal opgehangen van 'De ontmoeting van de Heilige Augustinus met
het kind je op het strand".

Dit thema nam in de iconografie van Augustinus een zeer bijzonde-
re plaats in. Twee andere legenden die aanvankelijk mecr bekend waren
Augustinus en de Weduwe' en 'Augustinus en de Pelgrim' moesten voor
dit succesnummer plaats ruimen. Steevast werd het voorval doorverteld in
verhaal en schilderkunst met dezelfde ingrediënten. Augustinus wandelt op
zekere dag langs het strand, meestal met de attributen van een barokke
bisschop, soms ook als monnik of kanunnik, diep in gedachten vezonken.
Hij ontmoet er een kindje, een jongetje of cen engeltje, soms duidelijk het
Jezuskind, dat met een schelpje de onmetelijke zee tracht over te hevelen
in cen kuiltje. De ontmoeting loopt dan uit op een kort maar kemachtig
gesprek, in de beeldende kunst weergegeven met geanimeerde gebaren, in
de zin van 'Kindje wat jij daar wil doen is onmogelijk' waarop het jonge
tje repliceert "Zo is het voor een mens ook onmogelijk het mysterie van de
Drieëenheid te willen doorgronden'.

Het verhaal sloeg in. Niet alleen werd de kern van het verhaal goed
begrepen maar ook werd het nauwkeurig in de herinnering bewaard. Het
succes ervan ligt in de eerste plaats in de onvolprezen kracht en suggesti-

Scene 12 vande cyclus.
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viteit van elk gocd geënscenecrd verhaal, legende of mythe, met zijn
speelsheid en doorzichtigheid. Het spreekt de gehele mens aan, met zijn
verstand en gevoclens en speelt sterk in op de betrokkenheid van detoe
hoorder of toeschouwer. Bovendien verwijst dit verhaal onmiskenbaar naar
de psychologische ambivalentie die in clke menselijke geest een grote rol
spcelt cn die schuil gaat achter de contrasten willen en kunnen, eenvoud
en gecompliceerdheid, kind-volwassenen. Tenslotte is dit verhaal gekruid
met een summiere vom van ironie waarvoor niemand ongevoclig blijft: de
emstige Augustinus, hoogstaand bisschop met superieur verstand en gezag,
die gedurende 20 jaar ijverig werkte aan zijn omvangrijk werk De Trinita
te wordt met één zinnetje van en lief dom kindje gedegradeerd tot een
leeghoofd en zijn meesterwerk tot een prul.

Zo ontstond ook in Toscana de Augustijnse observantenbeweging
van Lecceto nabij Siena waarbij de prior van San Gimignano, Dominicus
Strambi, gesteund door het stadsbestuur maar met weerstand van zijn con-
fraters, met zijn convent wilde aansluiten. Strambi zag inderdaad in dat bij
de dageraad van de nieuwe tijd de oude ongevormde monnik had afgedaan
en cen nieuw type monnik noodzakelijk was. Men mag aannemen dat de
inhoud van de absisdecoratie in zijn kloosterkerk sterk bepaald werd door
deze hervormingsidee. Augustinus werd bij de keuze van de voorstellingen
uitgesproken intellectueel benaderd als denker en contemplatief. Strambi
onderkende onderlegdheid als basis voor zijn reactie in de secularisatiebe-
weging: leer en onderricht, studie en discussie, bezinning en innerlijk
leven. Vandaar de indeling van de cyclus, opgebouwd in drie banden: het
profane leven, het contemplatieve leven, het actieve leven. Duidelijk vin-
den we hier het klassieke denkschema van de filosofie van Plato terug:
langs de weg van ascetisme naar inzicht, vanuit inzicht naar ommekeer,
vanuit ommekeer naar actie. Het centrale punt van de Augustinuscyclus
ligt in scene 10, de bekering van Augustinus in de tuin te Milaan, en scene
11, de doop van Augustinus door Ambrosius. Beide voorstellingen omka-
deren het lichtgevende venster van de absis als symbool van het verhel-

Er is meer. Naar ons weten bevindt de oudste ons bekende afbeel-
ding zich in San Gimignano waar ze deel uitmaakt van de grote 'Augusti-
nuscyclus, de uitbeelding van het leven van Augustinus, in de kerk van
Sant' Agostino. Tijdstip, ontstaan, milieu, de plaats in het geheel van de
Augustinuscyclus laten vermocden dat deze meesterijke vinding zo maar
niet werd aangewend als eenvoudig naïef verhaaltje maar een veel bedui
dend verhaal met een bijzondere bedoeling.

derende lichtpunt in het leven van Augustinus.
Vooral in de bekeringsscene primeert het christelijk-humanistische

mensideaal. Het beeld van de zelfbewuste monnik, onderzoekend door
contemplatie, sluit aan bij de nieuwe renaissancegedachte: een zoeken naar
de juiste identiteit van zichzelf, een bezinning op cen nicuwe waardeschaal
van de mens, zijn integratie in een vermieuwd wereldbeeld. De toekomstige
monnik moest ontwikkeld zijn, moreel gezag bezitten cn kennis hebben

Historisch kader

De Augustijnen-Eremicten hadden zich in 1290 in San Gimignano
gevestigd. Ze waren nauwelijks 35 jaar eerder als kluizenaars en bestaande
kleine groeperingen in één groot verband bijeengebracht in de Magna
Unio. De keuze van deze plaats zal wel bewust gebeurd zijn. Gelegen in
Toscana, tussen Firenze en Sicna, op de Frankenweg, de verbinding
Noord-Zuid, was het een belangrijke ontmoetingsplaats voor reizigers en
gedachtengoed. Precies in deze periode kreeg reizen een verruimde beteke
nis: men reisde niet louter alleen meer uit zakelijke overwegingen maar
ook omwille van contacten, avonturen, het reizen zelf. De opkomst van de
Renaissance met het Humanisme is daar niet vreemd aan: de groci van een
nieuw wereldbeeld met ongekende horizonten. De grote ontdekkingsreizen
staan voor de deur. De oude Latijnse kerk zal binnen een grociend nieuw
wereldbecld ook cen nieuwe identiteit mocten zocken. In discrediet ge
bracht door de wantoestanden onder de hogere geestelijkheid en de strijd
om de macht van de pausen onder de noemer van Avignon, samen met de
misbruiken in de kloostergemeenschappen, maar ook opgeschrokken door
de expansiedrang van de Islam naar het Westen zal de Latijnse Kerk moci-
zaam nieuwe wegen zoeken langs het humanisme en de hervormingsbewe
gingen om.

van bijbel en traditie.
Prior Strambi liet zijn idee gestalte geven door Benozzo Gozzoli,

cen Florentijns kunstenaar en voomalig leerling van Fra Angelico. Stram-
bi kon geen betere keuze gemaakt hebben. Als kunstenaar behoorde Goz-
zoli tot de overgansgeneratie van Laat-Gothiek naar Renaissance. Hij heeft
enerzijds oog voor het mooie in het sacrale, maar anderzijds ook voor het
wonderlijke in het profane. Het profane wordt sacraal; het sacrale wordt
gehumaniseerd. Een heilige wordt geactualiseerd met kleding, gedraging en
omgeving van Gozzoli's tijd zelf. Daarbij bezit hij een uitgesproken zin
voor perspectief in landschappen, natuur, rotsen, bomen, gebouwen. Onder
zijn hand krijgt een nieuwe mythologie gestalte. Zijn gave om te visua-
liseren is bijzonder groot zoals blijkt uit zijn meesterwerk 'De Driekonin-
genstoet uit 1461 in Firenze en '"Het vertrek van Augustinus naar Milaan'
in de Augustinuscyclus uit 1465 te San Gimignano.
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Het nicuwe Renaissance-wereldbeeld, de bedoeling van Strambi
voor zijn gemeenschap, de specificke uitwerking door Gozzoli binnen het
geheel van de cyclus, vomen de bodem van het compendium dat wordt
uitgeschilderd in scene 12. Voor een verhelderende interpretatie hiervan
maken wij dankbaar gebruik van A.K. de Meyer o.s.a, Augustijnen aan
het Spaarne (Holland 23, Haarlem 1991).

Werkelijkheid en legende

Ofschoon de ganse cyclus is opgebouwd op basis van historische
gegevens geput uit de Belijdenissen van Augustinus en feiten uit de bio-
grafie die Possidius schreef, maakt Strambi-Gozzoli toch in twee scenes
uitdrukkelijk gebruik van legenden: in scene 16 het visioen van Hiërony-
mus en in scene 12. Men verbaast zich bij deze scene dat, onder leiding

loog Strambi, Gozzoli drie legendarische episoden heeft geïn-
troduceerd in een cyclus met een historisch en doctrineel karakter. Het
"bezoek van Augustinus aan de monniken' na zijn doop en inkleding in
scene 11, was een legende in 't leven geroepen en verspreid door de Au-
gustijnen-Eremieten om hun Orde op te hemelen en nadruk te leggen op
Augustinus als hun stichter. Naast deze legendarische voorstelling wordt
tegelijkertijd de legende van 'de ontmoeting van Augustinus met hetkind
op een merkwaardige manier ingevoegd. Zo wordt het verhaal in scene 12

van de the

opgebouwd met drie episoden die elkaar aanvullen als één geheel.
Op de voorgrond links is de episode uitgebecld van Augustinus met

het kindje op het strand. Het kind dat hier wijst op de absurditeit van
Augustinus om het mysterie van de Dricëenheid te willen navorsen is in
werkelijkheid het Jezuskind zoals de kruisnimbus aangeeft. Augustinus is
hier weergegeven als een jonge monnik, zelfs jonger dan de meeste Ere
mieten die in deze scene afgebeeld zijn. Gozzoli kon op deze plaats Au-
gustinus niet als bisschop voorstellen zoals latere kunstenaars dit wel zul-
len doen daar dit een zwaar anachronisme in het geheel van de cyclus zou
betekend hebben. De oudst bekende bron van het verhaal dateert reeds
voor de Magna Unio, de grote Eremietenvereniging: namelijk de Dialogus
Miraculorun uit 1240 van Caesarius van Heisterbach, Cisterciënzer. Hij
noteerde het verhaal als een exemplum, een stichtend voorbeeld, en illu-
stratie in verband met de leer over de Drievuldigheid voor het eenvoudige
kerkvolk. Het voorval zou zich hecbben afgespecld aan de oever van de
Seine waar een verder onbekende professor in de godgeleerdheid aan de
universiteit van Parijs met dit probleem worstelde. In 1263, 25 jaar later,
zal een Dominicaan, Thomas van Cantimpré (bij Brussel) het verhaal
opnemen in zijn Bieënboec echter met twee drastische veranderingen.
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Vooreerst verplaatst hij het voorval aan de Seine naar het strand van de
Middellandse Zee, meer bepaald naar de baai van Hippo. Verder maakt hij
van de onbekende professor Augustinus, bisschop van Hippo, die inder-
daad hier zijn De Trinitate schreef. Tegen alle verwachting in mag men
niet vermoeden dat het gebruik van dit voorbeeld onmiddellijk veel bijval
genoot in de volksprediking. Jacques Legrand, Augustijn van Parijs (1365-
1415) vemmeldt het op het einde van de 14e ceuw in ieder geval niet in
zijn iconografisch programma. Pas in 1463 vindt het naar ons weten zijn
cerste toepassing in deze cyclus van San Gimignano, dit is 200 jaar later.
Gozzoli, geplaagd door het emstig intellectueeel programma van prior
Strambi, kon hier zijn verbeelding bevrijden in een poëzie van licht, open
lucht, landschap en vegetatie. Ofschoon navolging voor de hand lag om-
wille van zijn eenvoud en doelreffendheid, blijkt men er slechts schoor
voctend gebruik van te hebben gemaakt. Nadat Gozzoli het thema had
toegepast, vinden we het met lange tussenperioden terug in drie retabels: te
Barcelona door Jaime Huguet (1486), te Brugge onder inspiratie van Mem-
ling (1493), in Jeruzalem door Jan Scorel (1520).

Op het achterplan zien we Augustinus gezeten op een rots ter hal-
verhoogte van het landschap dat door zijn steile wanden en vegetatie het
type Toscaanse stad, die op een hoogte ligt, oproept. Het beeld is omlijst
door twee slanke cypressen die oprijzen vanuit het zeelandschap. Boven op
de rots staat cen niet te identificeren convent. Rond Augustinus met nim-
bus, gekleed in blauwe reismantel over een wit kleed, staan monniken
gekleed zoals hij. op één na die bruin-wit gekleed is. Zij beluisteren hem
met aandacht. Gezien het rustig converserend gebaar van Augustinus lijkt
het een eenvoudig gesprek te zijn.

De overdracht van de Regel is rechts op het voorplan voorgesteld.
De episode wil hier de verhouding tussen de communiteit van de Eremie-
ten en hun stichter onderlijnen. Augustinus draagt als Eremiet een schou-
dermantel en lederen ceintuur. Hij houdt op zijn knieën een open boek.
Met een ingetogen houding, de ogen neergeslagen, is hij gezeten tegen de
achtergrond van een kloosterkapel. Een aantal Eremieten omringen hem
geknield. De twee eersten houden samen met hem het boek vast. De ge-
zichten zijn wel individueel uitgewerkt zonder echter veel psychische
expressie. Zij schijnen al dan niet herkenbaar te poseren voor het nage-
slacht. De voormaamste originaliteit van Gozzoli bestaat in de jonge mon-
nikenfiguur gans in het wit, die vol schroom, bijna twijfelend op de groep
toeschrijdt. Zij is bijzonder contrastrijk binnen het geheel.

Gozzoli groepert alle personnages in open lucht voor een ruimte
gevuld met architectuur van de 15e eeuw of een Toscaans landschap, niet
zozeer met een nauwkeurig topografische bedoeling dan wel vanuit een
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decoratief oogpunt. Het kan vreemd lijken om de personen, duidelijk als
Eremieten getypeerd met kap, ceintuur en monastieke tonsuur, gekleed te
zien met een "blauw' habijt waaronder een wit kleed. Dit beantwoordt niet
aan de werkelijkheid. De kledij was toendertijd zwart of/en wit. Gozzoli
heeft er als colorist nooit voor teruggeschrokken de sombere zwarte kleu-
ren te weren in de helder vrolijke absis. Zelfs bomen schildert hij in de
gepreferecrde blauwe kleur van de Quatrocento. Het blauw van de figuren
in het landschap geeft cen eenheid aan de drie verschillende episoden.

volgens de traditie Augustinus twee jaar zou verbleven hebben om er te
werken aan De Trinitate. Strambi koos blijkbaar voor de versie van Monte
Pisano voor het bezoek, voor de versie van Centumcellac voor de ontmoe
ting op het strand. Intentioneel vormen de dric episoden zo één geheel.

Stotbedenkingen

Men kan zich de vraag stellen of met al deze gegevens voor ogen
iets van de diepganig duidelijk is die vaak kenmerkend is voor vele episo-
des van deze cyclus. Er is op de eerste plaats het zout, de opbloeiende
gedachtenwereld van de renaissance, waarmee Gozzoli enkele episodes
heeft gekruid. Er zijn ook bepaalde kunstaspecten die bijdragen tot de
juiste betekenis van het geheel. Te veel gegevens ontbreken voor een afge-

Achtergronden

Het onderschrift van het fresco vemeldt drie feiten: het bezoek van
Augustinus aan de Eremieten van Monte Pisano (nabij Pisa), de overdracht
van de Regel aan de Eremieten, de ontmoeting van Augustinus met het
Jezuskind op het strand van de zee. Oppervlakkig gezien kan deze scene
bekeken worden als een illustratie van de toenmalige polemiek tussen de
Eremieten en de Reguliere Kanunniken van Sint-Augustinus. Beide groe
pen beriepen zich zowel voor hun oorsprong als hun anciënniteit op Au-
gustinus zelf. Dit is historisch ongegrond. Na zijn terukeer uit Italië verza-
melde Augustinus in Tagaste, Noord-Afrika, een groep vrienden rondom
zich voor een ascetisch leven met studie en bezinning. Eens bisschop van

acht hij ook een gemeenschap van medewer
kers bijeen. Het is ook hier in Hippo dat hij een 20 jaar lang zal werken
aan zijn omvangrijk werk De Trinitate, over de Drieëenheid. Zijn Regel
kende een lange geschiedenis. Om cerder praktische redenen zal dit inspi-
rerend document, ruim opgevat als denklijn voor ecen gemeenschap, in
latere ecuwen gemakkelijk kunnen ingevuld worden met de doclgerichtheid
van onderscheiden groepen zoals Premonstratensers, Kruisheren, Servicten
en talrijke zustercongregaties van latere datum. Zo werd deze Regel ook
aan de Eremieten opgelegd, sinds 1256 in een groot verband bijeenge-
bracht. Meer dan andere groepen wensten zij uitgesproken te leven volgens

ronde interpretatie. Daarom slechts enkele bedenkingen.
De scene mag alleen verklaard worden binnen het geheel van de

cyclus. Het is geen geisoleerd fresco. Ook al is scene 12 wat betreft de
voorstelling legendarisch binnen een sterk historisch geheel, toch is ze dit
niet intentioneel. Deze scene beantwoordt aan de rode draad die Strambi in
de cyclus weefde: lecr, inzicht, bezinning. Hier wordt zonder meer verwe
zen naar de basis, de herkomst van zijn inzicht. De controverse Eremieten
Kanunniken was niet het hoofddoel. Ieder van de drie voorstellingen

heeft hierin zijn eigen betekenis: de ontmoeting reflecteert op de theologi-
sche bezinning waarbij tegelijkertijd gewezen wordt op de relativiteit er-
van; het bezock wijst op de ontmocting met Augustinus die uitdrukkelijk
aanvaard wordt als geestelijke vader van de Orde, gepaard met dialoog
inherent aan elke echte ontmoeting; de overdracht is de normale conse-
quentie van deze ontmoeting en dialoog, de constante bezinning op de
basis van het gemeenschapsleven onder impuls van Augustinus.

Hippo Regius geworden,

Volgens de normale trend in de cyclus moet de scene gelezen wor-
den van links onder naar boven, van boven naar rechts onder, d.w.z. van
bezinning naar gesprek, van gesprek naar leven en daad. Zo gezien vormt
deze scene dan cen drichocksopstelling, cen techniek die Gozzoli wel meer
toepaste. Op die maniecr komt de middenfiguur, de jonge monnik in het wit
als een blikvanger centraal te staan, meer geisoleerd van de andere perso
nages. Dit bracht Jeanne en Pierre Courcelle er misschien toe het geheel te
zien als een presentatie van drie Ordes die de leefregel van Augustinus
volgen: Kanunniken bovenaan, rechts onder de Eremieten, terzijde een
Premonstratenser. R. Arbesmann en A.de Meyer zien er eerder een novice
of een geprofeste van de Eremieten in, binnen het convent waar men eer-
tijds het witte habijt droeg. Zijn houding draagt sterk bij tot deze interpre
tatie. Zijn plaats op de afbeclding en de kleur maken hem tot een afzon-

de spiritualiteit van Augustinus naar het model van Tagaste.
De controverse van de Eremieten met de Reguliere Kanunniken

liep lange jaren hoog op, ook nadat zij in 1327 een aandeel kregen toege-
wezen in de cultus van Augustinus' graf te Pavia die reeds 100 jaar tevo-
ren was toegewezen aan de Kanunniken. Dit kan het thema van scene 12
verklaren: Strambi wenste het aanzien van de Eremieten te verhogen door
beroep te doen op twee bestaande legenden. Wat betreft de plaats van het
bezoek bestond een dubbele versie: de ene verwijst naar de plaats Monte
Pisano, nabij Pisa, de andere naar Centumcellac, nabij de havenstad Civita-
vecchia, waar een convent was toegewijd aan de Drieëenheid en waar
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Met deze voorlaatste stap van de frescoband die het contemplaieve leven
van Augustinus afsluit, zal Gozzoli na de dood van Monnica in Ostia en
de terugkeer van Augustinus naar Afrika in scene 13, overgaan naar het
vita activa, het actieve leven van Augustinus.

derlijk centrale figuur: om hem gaat het volgens prior Strambi, de jonge,
nieuwe monnik, de toekomst gestocld op de authenticke traditie van de ge
meenschap.

Men kan de totale scene ook in twee delen lezen, waarbij het rech-
ter deel dan de ontknoping of het besluit is van het verhaal. Voor deze
mogelijkheid pleiten cnkele argumenten. De linker helft is inderdaad als
cen afzonderlijk geheel sterk afgelijnd door het silhouet van de abnormaal
hoog oprijzende cypressen. Op de voorgrond staat de ontumoeting met het
Jezuskind; daarna rijst de blik naar omhoog, de ontmoeting van Augusti-
nus met de monniken; tenslotte rijst na een diepe kloof cen klooster of
stadssymbool op. Gozzoli denkt hicr meer mythisch dan legendarisch. Wij
weten dat vele Florentijnse schilders samen met andere geleerden sterk
onder de invlocd stonden van de nieuwe denkwereld. Deze nieuwe gedach-
tenstroming kwam het meest naar voren in de Platoonse Academie waarin
Marsilio Ficino (1433-1499) een toonaangevende rol speelde met het neo
platonismec. Hij hicld voor: "Echte filosofie is religie; echte religie is filo-
sofie." Deze 'echte filosofie' was in zijn opvating het platonisch denksys-
teem dat toegepast werd op het christelijk levensprincipe van Eroos of
Amore. Men was er sterk van overtuigd, onder invlocd van Pico della
Mirandello (1463-1494), dat 'de mens zelf bepaalt wat hij zal zijn: hij zal
zich verlagen tot cen dier of zich louteren tot een hoger geestesniveau'.
Doordrongen van het renaissancedenken hadden kunstenaars van die tijd er
volstrekt geen mocite mee om mythologische ideeën en beclden te vereen-
zelvigen met christelijke voorstellingen. Het Jezuskind is Eroos, ook Cupi-
do of Amor genoemd. In de Latijnse mythologie is hij het zoontje van
Venus, godin van de liefde, een speels en grillig kindje dat op bevel van
zijn moeder goden en mensen met zijn pijlen in het hart treft en aldus
erotiek veroorzaakt, cen hevige drang naar liefde of andere hogere gevoe
lens, ook de levensommekeer van een mens. De cypressen verwezen als
mythisch symbool naar de band van de wereld met de onderwercld, plaats
van alle ontstaan, en de bovenwereld, plaats van elke doelgerichtheid.
Mischien zien wij hier een referentie naar de voorstellingg van Plato: het
opstijgen vanuit de grotsituatie van de mens naar de bovenwereld van het
licht.

Naast het feit dat Dominicus Strambi zijn studies deed aan de uni-
versitcit van Parijs, mag men ook vermoeden dat hij nauwe contacten had
met de intelligentsia van Firenze. Hier werd het rationeel denksysteem,
zoals het werd uitgewerkt door Thomas van Aquino (1225-1275) op grond
van Aristoteles, na 200 jaar gecorrigeerd. Het neoplatonisme van de Re-
naissance benadrukt met Augustinus het verwerven van inzicht door con-
templatie. Augustinus drukt het zo uit: "Geloof om te kunnen verstaan'.



AUGUSTINUS' PREEK
OVER DE CHRISTELIJKE LEVENSLEER

Het woord van God is tot ons gesproken en is ons voorgehouden1.
om ons aan te sporen. Zo zegt immers de H. Schrift: "Luister naar het
onderricht in het leerhuis" (Uezus Sirach 51.31.36'). Het woord "leer" is
afgeleid van het werkwoord "leren". Het leerhuis is de Kerk van Christus.
Wat wordt hier geleerd en waarom wordt er geleerd? Wie zijn het die hier
komen om te leren en door wie worden zij onderricht?

Er wordt geleerd goed te leven. En waarom wordt er geleerd goed
te leven? Om het altijddurende leven te bereiken. Zij die komen om te
leren zijn de christenen. De leraar is Christus. Verneem dus eerst wat het
inhoudt goed te leven. Vervolgens wat de beloning is voor een goed leven.
Daana wie de ware christenen zijn. En tenslotte wie de echte leraar is.
Dat alles zullen we in het kort uiteenzetten zoals de Heer het ons ingecft.
Wij allen zijn in het leerhuis. Maar velen willen geen deel hebben aan het
onderricht, en wat nog veel erger is: zelfs terwijl zij in het leerhuis zijn,
willen zij niet onderricht worden. Ofschoon zij dus in het lecrhuis de leer
zouden moeten vermemen om deze ook bij zich thuis te kunnen onderhou-
den, willen zij toch hun onverstand niet alleen in hun huis hebben, maar
ook nog mecbrengen naar het leerhuis. Bij hen blijft het woord Gods wer-
keloos. Anders echter is het gesteld met hen die niet alleen met hun oren
maar ook met hun hart luisteren. Want zij zijn geen harde weg waar het
zaad door de vogels opgepikt wordt zodra het uitgestrooid is. Zij zijn geen
rotsgrond waar het zaad onmogelijk diepe wortels kan schieten; waar het
wel vlug opschiet, maar in de middaghitte onmiddellijk verdroogt. Zij zjn
ook geen akker vol stekelig onkuid, waar het zaad door de dichte doorm-
struiken wordt verstikt, nadat het wortel vormde en flink begon omhoog te
komen. Maar zij zijn grond die klaar ligt om het zaad te ontvangen en
honderdvoudige, zestigvoudige of dertigvoudige vrucht voort te brengen.

Jullie, die niet voor niets naar deze leerschool gekomen bent, weten
wel, dat ik deze vergelijking heb ontleend aan het Evangelie (Mt. 13,3-24).

De disciplina christiana I,1-VI; CCL 46,207-213. Vertaald door T.J. VAN BAVEL
Dit is het eerste deel, het tweede verschijnt in de brochure Augustinusdag 1994.
Volgens de Septuagint In de Wilibrordvertaling 51,23.28 leest men: "Neemt uw

intrek in het leerhuis .. Nemt deel aan het ondemricht".
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Ziedaar wat in het leerhuis geleerd wordt: God beminnen en je naaste
beminnen, God als God en je naaste als jezelf. Je vindt immers niemand
die gelijk is aan God, en daarom kan niemand je zeggen: bemin God zoals
je die of die bemint. Maar voor jou werd cen regel ontworpen vanuit de
naaste, omdat jezelf geschapen bent als gelijke van je naaste.

Laten zij dus dic een gewillig hart hcbben, aannemen wat de Hcer door
mij wil zeggen. De Heer immers is het dic zaait. En wat ben ik dan? Ik
ben amper de mand van de zaaier. De Heer gewaardigt zich in mij neer te
leggen wat Hij voor U wil uitstrooien. Let dus niet op de armzaligheid van
de mand, maar op de kostbaarheid van het zaad en de kundigheid van de
zaaier. Je vraagt je af: hoe moet ik mijn naaste beminnen? Kijk cens aan-

dachtig naar jezelf en zoals je van jezelf houdt, hou ook zo van je naaste.
Er is geen vergissing mogelijk. Ik zou dus graag meteen je naaste aan jou
willen toevertrouwen om hem lief te hebben als jezelf. Dat zou ik willen,
maar er is iets wat mij nog tegenhoudt. Ik zou willen zeggen: heb je naas-
te lief zoals je jezelf licfhebt. En toch wacht ik nog even, want ik wil eerst
nog bespreken hoe je jezelf moet liefhebben. Ik hoop dat je me dit niet
kwalijk neemt. Dit is geen zaak die we zomaar terloops kunnen bespreken.
Ik mag het jou aan wie de naaste toevertrouwd wordt, niet te gemakkelijk
maken.

2.

voorschriften waarin vervat ligt wat goed leren is en waardoor het als een
plicht wordt opgclegd en onderwezen. Er zijn heel veel, zelfs ontelbaar
veel voorschriften. Met moeite kan men de bladzijden tellen waarop ze
neergeschreven zijn, laat staan al die geboden afzonderlijk. Maar omwille
van hen die als verontschuldiging zouden willen aanvoeren dat ze geen tijd
hebben om ze te lezen, of dat ze niet kunnen lezen of dat zij het niet zo
goed begrjpen, heeft God- zoals er geschrever
aarde willen voltooien en kort willen samenvatten zoals de profeet Jesaja
daarover had voorzegd "Een voltooiend en samenvattend woord zal de
Heer op aarde werkzaam laten worden" (Jes. 10,23). Zo kan niemand een
verontschuldiging aanvoeren op de dag van het oordeel. God heeft ook
niet gewild dat dit voltooide en korte woord onbegrijpelijk zou zijn. Het is
kort opdat iedereen tijd zou vinden om het te lezen. Het is duidelijk opdat
niemand zou kunnen zeggen: ik kan het niet begrijpen.

Wat is het "goed leven'" dat hier wordt geleerd? In de Wet zijn vele

staat zijn woord op
Jij bent én enkel mens. Je hebt evenwel vele naasten. Onder naas-

te moet je niet op de eerste plaats verstaan: broer, blocedverwant of aange
trouwd familielid, want ieder mens is voor ieder ander mens een naastbe-
staande. Als elkaars naastbestaanden worden gewoonlijk genoemd: ouders
en kinderen, schoonouders en schoonbroers en schoonzusters. Niets is
elkaar zo nabij als de ene mens aan de andere. Maar als wij menen dat
alleen kinderen van dezelfde ouders naastbestaanden zijn, moeten we in
gedachten even teruggaan naar Adam en Eva. In hen blijken wij allen
broers en zusters te zijn. We zijn dus broers en zusters van elkaar op
grond van het feit dat wij mensen zijn. Maar hoeveel te meer zijn we dat
niet op grond van het feit dat wij christenen zijn? Voor zover je mens
bent, heb je één vader, namelijk Adam, en één moeder, namelijk Eva.
Voor zover je christen bent, is God je ene Vader en de Kerk je ene moe
der.

De schat van de goddelijke Schriften is bijgevolg zeer groot. Daar-
in bevinden zich vele bewonderenswaardige voorschriften als talloze kost-
bare edelstenen, juwelen en grote schalen van edel metaal. Maar wie is in
staat die schat in zijn geheel te overzien, zich ten nutte te maken en door
te dringen tot alles wat erin aanwezig is? Wanneer de Heer in zijn blijde
boodschap de vergelijking maakt met een schat en zegt "Het Rijk der he-
melen gelijkt op een schat die men vindt in een akker" (Mt. 13,44) voegt
Hij er onmiddellijk aan andere vergelijking aan toe, opdat niemand zou
beweren niet in staat te zijn die schat te doorvorsen. Want aanstonds laat
Hij volgen: "Het Rijk der hemelen gelijkt op een koopman op zoek naar
mooie parels. Zodra hij een heel kostbare parel gevonden had, verkocht hij
alles wat hij bezat om die ene parel te kopen" (Mt. 13,45-46). Indien je te
lui was om heel de schat te doorvorsen, wees dan nu niet te lui om één
parel onder je tong te dragen en veilig te gaan waarheen je maar wilt.

Zie eens, hoeveel naasten één enkel mens heeft. Zijn naasten zijn4
alle mensen die hij hoe dan ook ontmoet en met wie hij relaties kan aan-
gaan. Aangezien aan één mens zovecl naasten tocvertrouwd worden om ze
te beminnen als zichzelf, hoe noodzakelijk is het dan niet te onderzocken
of iemand werkelijk zichzelf bemint. Nu moet niemand kwaad worden
omdat ik onderzoek hoe hij van zichzelf houdt. Natuurlijk, ik ben het wel
die het onderzoek doe maar dit neemt niet weg dar ieder van u zelf moet
uitmaken hoe het met hem staat. Waarom immers doe ik dit onderzoek?
Om zelf iets te ontdekken? Nee, ik ga op onderzoek met de vaste bedoe-
ling dat ieder zichzelf zou bevragen, zou zien wie hij is, zonder zich te
verschuilen of te verbergen. Ieder moet zijn blik laten gaan over zichzelf,

3

zult de Heer, uw. God, beminnen uit geheel uw hart, heel uw ziel en heel
uw verstand. En gij zult uw naaste beminnen zoals uzelf. Aan deze twee
geboden hangt heel de Wet en de Profeten" (Mt. 22,37.39-40; Deut. 6,5).

Wat is nu dit voltooiend en samenvattend woord? Dit is het: "Gij
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niemand mag van zichzelf wegvluchten. Dat ieder zichzelf onderzoeke
terwijl ik spreek; dat ieder zichzelf onderzocke terwijl ik me er verder niet
mee bemoei.

Wanneer je hoort: Hef uw hart omhoog, antwoord dan. Maar laat je ant-
woord waar zijn. Bemin jezelf op deze waarachtige manier en bemin dan
de naaste gerust als jezelf. Want wat anders betekent "Zijn hartn omhoog
geheven hebben" dan wat eerder gezegd is "Gij zult de Heer uw God
beminnen uit geheel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand?".

Hoc bemin je jezelf? Wie je ook bent die in dit leerhuis naar mij
luistertof licver: door mij heen naar God luistert ga eens na hoe je
jezelf bemint. Als ik je vraag of je van jezelf houdt, zul je natuurlijk ja
antwoorden. Wie haat nu zichzelf? Dat zul je zeggen: welke mens kan nu
zichzelf haten? Maar als je jezelf bemint, sluit dit in dat je niet van het
kwaad houdt. Want als je het kwaad bemint, dan zeg ik je - nee, ik zegdat niet, maar luister naar de Psalm: "Wie het kwaad bemint, haat zijn
eigen ziel" (Ps. 10, 6). Als je dus het kwaad bemint, luister dan naar de
waarheid, cen waarheid die niet wil vleien, maar zonder omwegen zegt: je
haat jezelf. Hoe meer je beweert jezelf te beminnen, des te sterker haat je
jezelf, want "Wie het kwaad bemint, haat zijn eigen ziel".

Al zijn er dus twee geboden, we kunnen ons afvragen of het ver-
melden van slechts één van beide niet volstaat? Inderdaad, één gebod
volstaat als je het maar goed begrijpt. Soms spreekt de H. Schrift ook
maar van één gebod. Zo zegt bijvoorbeeld de apostel Paulus: "Want de
geboden 'gij zult geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet bege-
ren' en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord 'Bemin uw
naaste als uzelf'. De liefde immers berokkent de naaste geen enkel kwaad.
De liefde is de vervulling van de Wet" (Rom. 13,9-10). Wat is die liefde?
Liefde tot de mens. Ogenschijnlijk heeft Paulus niets gezegd over de liefde
tot God. Hij heeft wel beweerd dat alleen de liefde tot de naaste voldoende
is om de Wet te vervullen. Elk ander gebod kan immers samengevat wor
den in één woord en tegelijk in één woord vervuld worden. In welk
woord? "Bemin uw naaste als uzelf". Je ziet: het gaat slechts om één ding.
Het is waar dat er twee geboden zijn en dat aan deze twee de hele Wet en
de Profeten hangen, maar zoals je ziet zijn deze twee nog sterker ingekort.
En nog zijn wij lui! Wat twee geboden waren is 6én gebod geworden.
Korter kan het niet: "Bemin uw naaste" en dit is voldoende. Maar bemin
je naaste zoals je van jezelf houdt, niet zoals je jezelf haat. Bemin je naas-
te als jezelf. De eerste voorwaarde daartoe is echter dat je jezelf echt be
mint.

Wat moet ik dan zeggen over het mindere deel van de mens, na-
melijk over het lichaam? Als iemand zijn ziel haat, hoe kan hij dan van
zijn lichaam houden? Trouwens zij die het kwaad beminnen en hun ziel
haten, gebruiken hun lichaam slechts voor alle mogelijke schandelijke
dingen. Hoe zou je dan willen dat aan jou, die het kwaad hemint, de naas-
te wordt toevertrouwd om van hem te houden als van jezelf? Mens, waar-
om vergooi je jezelf? Wanneer je immers jezelf zo bemint dat je eraan te
gronde gaat, dan zul je ook zeker de naaste in het verderf storten die je
bemint als jezelf. Indien het zo met je gesteld is, wil ik niet dat je van
iemand houdt; ga dan maar liever in je eentje verloren. Ofwel moet je dus
je liefde uitzuiveren, ofwel van iedere omgang met anderen afzien.

5

hoor je het al zeggen. Samen met hem van wie je houdt als van jezelf, wil
je je gaan bedrinken; wij zullen het er vandaag eens goed van nemen en
drinken zoveel we kunnen. Kijk, omdat je jezelf op deze verkeerde manier
bemint, trek je een ander naar jezelf toe en roep je hem tot datgene waar
jezelf van houdt. Onvermijdelijk urek je een ander, die je bemint als jezelf,
mee naar datgene wat jezelf bemint. Het kan niet anders. Je wordt een laag
bij de grondse ofsterker nog: een dierlijk mens- door alleen maar te
houden van dingen waar dieren van houden. De beesten heeft God immers
geschapen met hun kop naar beneden om voedsel te zoeken op de grond.
Maar jou heeft Hij met twee benen recht op de grond gezet. En Hij heeft
gewild dat jouw gelaat omhoog zou schouwen. Laat je hart niet in tegen-
spraak zijn met je gelaat. Houd je hart niet naar beneden gericht, terwijl je
gelaat naar boven gericht is. Luister liever naar de waarheid en doe de
waarheid: "Hef uw hart omhoog"; dan zul je niet liegen in het leerhuis.

Je zult me zeggen: ik bemin mijn naaste als mezelf.-Goed, goed, ik
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