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HET BELEVEN VAN GODS GEEST VOOR DE
TOEKOMST VOLGENS AUGUSTINUS

Tarsicius Jan VAN BaVEL

Inleiding

Nu onze aardse pelgrimstocht vlak voor de overgang van de 20ste
naarde21ste eeuw aanbeland is, verschijnen er talloze studies over
de uitdagingen en opdrachten die de komende eeuw mee zal
brengen. En deze studies betreffen niet alleen de politiek, de econo-
mie, de techniek of het behoud van de natuur, maar ook de
toekomst van het christelijk geloof, de kerk en het religieuze leven.
De toekomst heeft altijd iets onbekends en onzekers waar de mens
zich toch op wil voorbereiden. Daarom is het geen verloren tijd
zich daarop te bezinnen. Er zijn in onze cultuur heel wat verande-
ringen gebeurd en aan het gebeuren, die de volle aandacht vragen.
Velen vragen zich af: Zal er nog werk zijn voor iedereen? Gaat de
technologie de mens niet verdringen en overbodig maken? Is er
nog toekomst voor het gezin? Hoe ziet de toekomst eruit voor het
huwelijk? Hoe moeten wij samenleven met immigranten met een
andere godsdienst en een verschillende cultuur? Hoe kunnen wij
het moderne individualisme in evenwicht houden met de onverbid-
delijke eis dat de mens niet kan bestaan zonder gemeenschap?
Sommige specialisten beweren dat water - schoon drinkbaar water -
het grootste probleem van de volgende eeuw zal zijn. Anderen
wijzen eerder op de veiligheid van de burger, op de verzorging van
zieken en bejaarden of op het onderwijs.
Het zal niet gemakkelijk zijn voor al deze problemen een oplossing

te vinden. Toch zijn de meeste van genoemde problemen tastbaar
en concreet; we ervaren ze dagelijks, in onze onmiddellijke
omgeving of langs de teevee. Maar hier stellen we wel een verschil

vast met geloofszaken. Geloofszaken zijn niet zo concreet en niet
materieel. Daarom is voor ons als christenen en als religieuzen de
belangrijkste vraag: hoe kunnen wij in de toekomst God verkondi-
gen wanneer de wereld Hem schijnbaar niet meer nodig heeft?
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Heeft een cultuur die de handen vol heeft met materiële problemen
nog tijd om naar God te luisteren? Kort samengevat luidt de
boodschap die wij te verkondigen hebben: mensen er is meer; om
gelukkig te zijn is er meer dan geldelijk gewin, meer dan de
oplossing van wereldlijke problemen, ook al mogen we die helemaal
niet verwaarlozen of onderschatten. Waartegen wij als gelovigen
willen opkomen is het voorbijgaan aan het geestelijke in de mens,
aan het mystieke, aan het geheim, aan God. Mensen, er is meer.
Als religieuzen delen wij deze boodschap met alle christenen. Op
dit ogenblik is het niet mijn bedoeling de eigen plaats van de
religieuzen binnen deze opdracht uiteen te zetten; dat heb ik elders
gedaan. Het is ook niet mijn bedoeling alle uitdagingen op te
sommen die de 2lste eeuw in petto heeft. Het gevaar dat je
moedeloos wordt bijj het lezen van zo'n opsomming is niet
denkbeeldig, vooral nu onze gemeenschappen sterk verzwakt zijn.
Wat ik zou willen doen is een eenvoudige waarheid benadrukken
die op zich ons leven inhoud kan geven en zinvol kan maken. Die
waarheid is: leven vanuit God, vanuit een beleefde en doorleefde
relatie mer God. De beleving en het onderhoud van die relatie
gebeurt door en in het gebed, de overweging en het sacrament.
Wij hebben het religieuze leven gekozen omwille van God. Dat
was misschien niet zo in het begin van onze levenskeuze, maar dit
werd ongetwijfeld steeds duidelijker in de loop van ons leven en
ons werk. Ik denk dat we ook mogen zeggen: wij hebben het
religieuze leven gekozen omwille van het Rijk van God in de
wereld, dat wil zeggen rechtvaardigheid, liefde en vrede, want dat
vormde ook de kern van Jezus' leven.
Als je dit zo formuleert, dan protesteert niemand daartegen. Dit
beleven is echter iets anders. Hoe gemakkelijk verschuift de
hoofdnadruk in onze dagen niet van God naar de mens, van de
Godsliefde naar de naastenliefde. Zo'n verschuiving is geoorloofd
(want ze is in zekere zin bijbels), maar op één voorwaarde, namelijk
dat de mens niet de plaats inneemt van God of dat de mens God
verdringt. Ik zou die verschuiving willen illustreren met enkele
voorbeelden. Als wijzelf het centrum zouden blijven van onze
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gebeden, dan ontmoeten we in onze gebeden alleen maar onszelf,
maar niet langer de ons aansprekende God in Jezus Christus en
de Geest, zoals Augustinus ons laat zien in zijn leer over het gebed.
Als onze eucharistievieringen niets anders zijn of mogen zijn dan
de uitdrukking van 'onze' gevoelens, dan beluisteren we daarin
niets of niemand anders dan onszelf. Volgens Augustinus is onze
verkondiging ofapostolaat niet zozeer ons werk, maar verkondigen
God en Christus zichzelf door ons. Wij denken nogal vlug dat onze
liefde voor de naasten zich voltrekt in 'onze' goede werken, maar
als leraar van de genade leert Augustinus ons dat God al het goede
in en door ons bewerkt.

Wij hoeven er niet bang voor te zijn dat de liefde voor God ons
van de mensen vervreemdt. Integendeel, God ligt aan de basis van
onze liefde tot alle mensen zonder enige uitzondering. Het
individualisme in onze moderne cultuur maakt het erg moeilijk
echte gemeenschap te vormen. Maar ons christelijkgeloofdwingt
ons de waarde van gemeenschap te erkennen. Het dwingt ons besef

te hebben van de ander, de waardigheid van de ander te eerbiedigen
en de ander lief te hebben. Radicaal uitgedrukt: liefde is gemeen-
schap. Juist op dit punt hoeven wij niet te vrezen dat Augustinus'
spiritualiteit verouderd is. Hoeveel belang hij hechtte aan echte
gemeenschap en communicatie onder mensen, vinden we heel
scherp uitgedrukt in zijn bock DeStadvanGodKIX,7: "Nade staat
of de stad komt de wereld, die men als derde trap van menselijke
gemeenschap beschouwt... Met die wereld gaat het als met een
opeenhoping van water: hoe groter de massa is, des te meer gevaren
brengt zij mee. Om te beginnen is er het verschil van de talen, dat
de ene mens voor de andere een vreemde maakt .. Wanneer
immers mensen niet met elkaar van gedachten kunnen wiselen,
helpt al de gelijkheid van hun natuur niets om hen tot elkaar te
brengen. Dan is de mens liever samen met zijn hond dan met een
vreemdeling". Liever het gezelschap van de eigen hond dan van
een vreemde mens; een merkwaardige tekst die niets aan actualiteit
verloren heeft.
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Overal, op alle gebieden, klinkt de roep om echte gemeenschap.
We willen de stelling dat de heilige Geest zowel de goddelijke liefde
vertolkt als de inspirerende bron van onze liefde tot de naaste is,
illustreren met enkele teksten van Augustinus. Ik weet niet of er
in de huidige religieuze spiritualiteit veel aandacht geschonken
wordt aan de heilige Geest. Misschien kan Augustinus iets
bijdragen aan de belangstelling voor de Geest.

Vele omschrijvingen van de heilige Geest

De Geest is de meest onvatbare binnen de goddelijke Drie-eenheid.
Hij is ook wel genoemd 'de onbekende achter het Woord' en
daarom ook het moeilijkst te omschrijven. In de traditie ziet men
dan ook dat de activiteit van de Geest op vele verschillende
manieren beschreven is.
1. als aanwezigheid van God bij ons.
2. als openbaring van Christus.
3. als goddelijke liefde.
4. als moederlijkheid van God.
5. als band van gemeenschap.
6. als Gods innerlijke activiteit in het hart van de mens.
7. als de mysterieuze en onbekende.
8. als degene die ons doet leven in hoop.
9. als de inspirerende kracht ons door God geschonken.

Al deze benaderingen vertolken iets van de heilige Geest, maar
toch zit er een bepaalde lijn in. Die lijn is: de Geest is de kracht
van de goddelijke liefde die ons geschonken is en die in ons hart
is komen
God zelf is Geest en de Geest is Gods gave in ons. Daarom heeft
de Geest ook te maken met spiritualiteit, want spiritualiteit
betekent in feite 'de houding van onze geest'; onze geest die wij
moeten laten vormen door de Geest van God. In de teksten van
Augustinus valt meteen op dat hij de Geest voornamelijk beschrijft

wonen. Zo zegt de Geest zowel iets van God als van ons.
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als liefde. Dit is geheel in overeenstemming met zijn spiritualiteit
waarin de liefde centraal staat. Men zegt dat Augustinus de eerste
theoloog was om de goddelijke Geest zo scherp als liefde naar voren

te halen.

God als Geest

Wanneer wij God Vader en Zoon noemen, hebben wij onmiddellijk
een bepaalde voorstelling van deze personen. Dit komt omdat wij
een duidelijke ervaring hebben van een menselijke vader en een
menselijke zoon: de vader is de gever en de zoon de ontvanger;
de vader is de oorsprong en de zoon de voortgebrachte, enzovoort.
Dit is heel anders wanneer wij God Geest noemen. Wij spreken
wel van de geest van een belangrijke politicus of een grote heilige,
de geest van een vereniging, van een gezin of een religieuze
gemeenschap. Maar als we dan moeten zeggen waarin die geest
precies bestaat, dan kunnen we dat niet of nauwelijks onder
woorden brengen. Waarom niet? Is dat niet omdat de geest niet
grijpbaar is; hij is niet tastbaar en waait altijd waar hij wil, zoals
de bijbel zegt. De geest is iets levends, iets dat kracht uitstraalt
en altijd aan het werk is bij al wat de mens doet. Daarom kunnen
we met Joh. 4,24 zeggen 'God is Geest'. Geest is een typische

uitdrukking voor God zelf.
Augustinus ziet het bijzondere van de heilige Geest hierin dat hij
gemeenschap is tussen de Vader en de Zoon. Hij is de band, de
liefde en de eenheid tussen Vader en Zoon. In de Triniteit is er
eenheid en gemeenschap. Augustinus schrijft:

"Want ofde heilige Geest nu de eenheid is van Vader en Zoon,
of de heiligheid ofde liefde -ofdat de heilige Geest juist eenheid
is omdat hij liefde is, en daarom liefde omdat hij heiligheid is,
maakt niet veel verschil. In ieder geval bewaren de Vader en
de Zoon door hun eigen gave (= de Gest) de eenheid van Geest
in de band van de vrede" (Over de Drie-enheid VI,5,7).
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De heilige Geest leert ons dat God anders is dan deze zondige
wereld en anders dan onze zelfzucht. God is geen eenzaamheid,

maar gemeenschap; geen geslotenheid, maar openheid. Ook binnen
de Triniteit geven Vader en Zoon zich weg en delen zichzelfmee.
Daarom zijn liefde en gave twee namen voor de Geest. Hij is de
onuitsprekelijke omhelzing van de Vader en de Zoon. De Geest
betekent dat God van zijn liefde geniet, er vreugde in vindt,
gelukkig mee is (Over de Drie-enheid VI,10,11).
Maar het zou verkeerd zijn te denken dat Augustinus' aandacht
voor de heilige Geest beperkt blijft tot datgene wat zich afspeelt
in God zelf. In tegendeel. In overeenstemming met de Oosterse
kerkvaders richt hij zijn aandacht steeds weer op de rol die de
heilige Geest speelt in het leven van de mensen. Het geluk van
Gods liefde blijft niet opgesloten binnen God zelf, maar vloeit met
grote mildheid over naar zijn schepselen. De heilige Geest is Gods
liefde, goedheid en welwillendheid waarmee Hij de schepselen
zorgend omgeeft en er zijn vreugde in vindt. Wat in God zelf
gebeurt, straalt ook naar buiten. De Vader benadert ons niet alleen
door zijn Zoon, maar ook door zijn Geest.

De Geest:
gemeenschap met God, gemeenschap tussen mensen

De Geest is Gods dynamische aanwezigheid in het geschapene.
De Geest nodigt de mens uit om God te zoeken, naar Hem te
verlangen en genietend bij Hem te zijn. De Geest maakt de mens
enthousiast voor God. En dat heeft zijn weerslag op heel onze
levensweg, vanafhet doopsel tot aan de dood. Steeds drijft de Geest
ons voort met het verlangen en de onrust van de liefde, totdat wij

rust zullen vinden in diezelfde goddelijke Geest. In zijn Belijdenis-
sen drukt Augustinus dit als volgt uit:

"In uw gave (= H. Geest) vinden wij rust. Daar genieten wij
van U. Onze rust is onze plaats. De liefde tilt ons op naar die
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rust en uw goede Geest heft onze geringheid omhoog, weg van
de poorten van de dood. In de goede wil ligt voor ons de vrede

... Door uw vuur, uw goede vuur ontvlammen wij en gaan wij

voort, omdat wij naar omhoog gaan naar de vrede van Jeruza-
lem" (Belijdenissen XII1,9,10).

Deze tekst laat ons zien dat de Geest voor ons Godsaantrekkings
kracht is. De Geest wil ons met de Vader en de Zoon verbinden.
Maar nog op een andere manier werkt Gods Geest in deze wereld
en in ons. Want Hij is niet alleen de fontein van liefde die Vader
en Zoon met elkaar verbindt en ons persoonlijk tot God trekt, maar
ook de ene die als liefde gemeenschap onder de mensen sticht. Men
zou kunnen zeggen dat de horizontale functie van Geest erin bestaat
mensen met elkaar te verbinden. In en door de Geest is God de
mens en de wereld nabij in liefde. De Geest is Gods zelfgave, maar
wie zelfgave zegt, 2egt ook noodzakelijk liefde. Daarom verwondert
het ons niet vast te stellen dat de tekst die Augustinus het vaakst
aanhaalt Rom. 5,5 is: "Want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken". Wij mogen elkaar
beminnen met de liefde van God zelf.
Een onmogelijke opgave? Ja, inderdaad onmogelijk. En toch kan
die liefde ons inspireren want ze bevat vele diepe lessen. Liefde haalt

ons uit de beklemming van ons eigen ik en drijft ons naar anderen.
De Geest roept ons op Gods mededeelzaamheid na te volgen en
onszelfmee te delen aan anderen. Christen worden is gemeenschap
(communio) worden. De Geest inspireerde de eerste gemeente van
Jeruzalem en gaf het christendom een sociaal model dat heel
radicaal was. Maar onze liefdegemeenschap is slechts een onvolko-
men afstraling van de goddelijke liefde. Zoals het water van een
vijver de pracht van de waterlelie boven het wateroppervlak
weerspiegelt, zo is onze liefdegemeenschap maar een afstraling van
de gemeenschap tussen Vader en Zoon in de heilige Geest. Ze is
slechts een verre verwijzing.
Maar geloven in de heilige Geest als gemeenschap is niet iets
vrijblijvends, want het is een eis om zelfgemeenschap op te bouwen.
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Dat gebeurt allereerst door bereidwillig de eigen materiële goederen

met anderen te delen, zoals Augustinus' Regel zegt, en het vindt
zijn hoogtepunt in het samen delen in de hoogste geestelijke
goederen, wat neerkomt op het delen van het eigen leven, inclusief
het eigen geloofsleven, met anderen. Augustinus verwoordt dit
zo

"Onze Heer Jezus Christus zond de heilige Geest ... en velen
traden toe tot het Lichaam van de Heer, dat wil zeggen tot het
getal vandegelovigen...Zo ontstond er uit velen één volk. Na
de heilige Geest ontvangen te hebben, die in hen zijn liefde
ontstak, werden zij door de liefde en de gloed van de Geest tot
één gemeenschap gemaakt. En zij begonnen binnen de eenheid
van die gemeenschap al hun bezittingen te verkopen. De
opbrengst daarvan legden zij neer aan de voeten van de aposte-
len, zodat die opbrengst uitgedeeld kon worden aan ieder
naargelang hij nodig had. De Schrift zegt van hen dat zij één
waren van ziel en van hart op weg naar God (Hand. 4,32).
Zusters en broeders, zie en herken hierin het mysterie van de
Drie-eenheid. Wij zeggen dat er een Vader, een Zoon en een
heilige Geest is, en toch is er maar één God. De eerste gelovigen
waren met vele duizenden, en toch was er bij hen maar één hart
en één ziel. Waar was die? In God. Hoeveel temeer is God zelf
één. Vergis ik mij wanneer ik zeg: twee mensen, twee zielen,
drie mensen, drie zielen, veel mensen veel zielen?' Nee, ik vergis
mij niet. Maar als zij tot God naderen, dan hebben zij allen maar
één ziel. Als nu vele zielen door tot God te naderen door de liefde
één ziel worden en vele harten één har, wat zal dan de heilige
Geest, de bron zelf van de liefde, bewerken in de Vader en de
Zoon? Zal de Drie-eenheid niet op een veel diepere wijze één
God zijn? Want uit de Drie-eenheid komt de liefde tot ons,
namelijk uit de heilige Geest zelf. Als dus de liefde van God,
die in onze harten uitgestort is door de heilige Geest welke ons
geschonken is (Rom. 5,5), vele zielen tot één ziel maakt en vele
harten tot één hart, hoeveel temeer zijn dan de Vader, de Zoon



HETBELEVENVANGODSGEEST15

en de heilige Geest één God, één licht en één oorsprong?" (Preken

over het evangelie vanJohannes 39,5).

De Geest staat dus voor Augustinus gelijk met de liefde. Op de

vraag Wanneer bezit men de heilige Geest?" antwoordt Augusti-
nus: "Wanneer men zijn medemens liefheeft". De liefde is de
maatstaf voor de aanwezigheid van de goddelijke Geest (Preken over
de eerstebriefvanJohannes 6,10-12). Liefde is zelfgave, zeiden we.
De gave van God is God zelf. De hoogste gave van de mens is de

mens zelf. Jezelf schenken is het verhevenste dat je kunt doen; iets
beters kun je niet geven. Als God zichzelf geeft, hoe zouden wij
dan niet onszelf moeten geven

De Geest en de kerk van liefde

We hebben gezien dat de heilige Geest het Lichaam van Christus
opbouwt. De Geest is de ziel van de kerk. Daarom vergelijkt
Augustinus de heilige Geest met de menselijke ziel die als levensbe-

ginsel heel het lichaam en alle organen in beweging zet. Voor
Augustinus zijn de vele verschillende activiteiten van het lichaam
een beeld van de vele gaven van de heilige Geest. Hij schrijft:

"Je ziet wat de ziel doet in het lichaam. Zij activeert alle
ledematen. Door de ogen ziet zij, door de oren hoort zij, door
de neus ruikt zij, door de tong spreekt zij, door de handen werkt
zij, door de voeten loopt zij. De ziel is tegelijkertijd bij alle
ledematen aanwezig om hun leven te schenken. Aan alle
ledematen geeft zij leven en aan ieder van hen geeft zij een
bepaalde eigen taak. Het oog hoort niet, het oor ziet niet, de

tong ziet niet, oor en oog spreken niet. Maar elk lidmaat leeft

.. De taken verschillen, maar het leven is gemeenschappelijk.
Zo is het ook met de kerk van God. In sommige gelovigen werkt
zij wonderen, in andere spreekt zij de waarheid; in sommigen
bewaart zij de maagdelijkheid, in anderen de huwelijkstrouw;
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in sommigen doet zij dit, in anderen iets anders. ledere gelovige
heeft een eigen taak, maar alle gelovigen leven. Wat de ziel is
voor het lichaam van de mens, dat is de heilige Geest voor het

Lichaam van Christus dat de kerk is ... Als je dus wilt leven van
de heilige Geest, bemin dan elkaar, heb de waarheid lief, verlang

naar de eenheid, om zo eens de eeuwigheid te bereiken" (Preck
267,4,4).

Dekerkgemeenschap bij. Augustinus is dussterkgezien in het licht
van de Geest. Men zou kunnen zeggen dat er voor hem zoiets
bestaat als "de kerk van de Geest", dat wil zeggen: de kerk van
de liefde. In de liefde ligt immers het diepste wezen van de kerk.
De liefde maakt uit of wij de Geest bezitten; niet liefde als een
abstract woord, maar liefde die zich manifesteert in daden. Zo'n
liefde maakt ook uit of wij werkelijk tot de kerk behoren. Het
uiterlijk tot de kerk behoren moet doordrenkt zijn met een innerlijk
tot de kerk behoren. Zoals steeds is de liefde het doorslaggevende
in het christelijke leven. Dat blijkt ook uit de laatste woorden van
de aangehaalde tekst: "Kerk-zijn is leven van de Geest, maar dat
is niets anders dan elkaar beminnen, de waarheid liefhebben en
verlangen naar eenheid". Wie zich tegen de universele openheid
van de liefde verzet, of het nu binnen of buiten de kerk is, verzet
zich tegen de heilige Geest. Daarom durft Augustinus ook te
zeggen: "De persoon die alleen maar op materičle wijze en met een
onoprecht hart met de kudde van Christus verbonden is, bevindt
zich niet in de kerk en behoort niet tot de gemeenschap van de
heilige Geest" (Preek 71,19,32).

Liefde en christelijk bestaan

Zo wordt de liefde, waarin de heilige Geest aanwezig is, het hart
van het christelijk bestaan. De liefde is het die bij het eindoordeel
beslist of we aan de linkerzijde of aan de rechterzijde van de Heer
zullen staan. En omdat de liefde de grootste gave van God is,
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worden alle andere gaven aan haar ondergeschikt. De liefde is ook
het doel van alle andere gaven; de liefde moet ze bezielen, anders
worden ze niet vruchtbaar. Daarbij beroept Augustinus zich op
1 Kor. 13,1-3: het spreken in talen, de gave van profetie, het
kennen van geheimen, het bezitten van het geloof, het uitdelen
van zijn bezit, zich prijsgeven aan de vuurdood, dat alles mist zijn
doel zonder de liefde.

"Er bestaat geen grotere gave van God dan de liefde. Zij alleen
geeft een onderscheid tussen de kinderen van het eeuwige Rijk
en de kinderen van de eeuwige ondergang. De heilige Geest
schenkt ons ook andere gaven, maar zonder de liefde leiden die

tot niets. Als de heilige Gest niet aan iemand geschonken worde
op zo'n ingrijpende wijze dat de Geest hem of haar brengt tot
het liefhebben van God en de naaste, dan kan hij of zij niet
overgeplaatst worden van de linkerzijde naar de rechterzijde.
Alleen op grond van de liefde kunnen wij de heilige Geest gave
in de strikte zin van het woord noemen... Wat een groor goed
is dus de liefde, want zonder haar is geen enkel ander goed in
staat iemand naar het eeuwige leven te voeren" (Over de Drie-
enheid KV, 18,32).

Hetzelfde kunnen wij zeggen met betrekking tot de sacramenten.
Ook de sacramenten worden alleen maar levend door de bron van
het leven, dat wil zeggen: door de heilige Geest en zijn gave bij
uitstek, de liefde. Uiteindelijk is het doel van ieder sacrament de
liefde. Heel het leven van de christelijke gemeenschap en van iedere
gelovige persoonlijk komt zo in het teken te staan van de goddelijke
Geest die liefde is. Augustinus drukt dit heel scherp uit op de
volgende manier:

"Ook iemand die slecht leeft, kan gedoopt zijn of de gave van
profetie bezitten... Ook wie slecht leeft, kan het sacrament van
het lichaam en bloed van de Heer ontvangen... Ook wie slecht
leeft, kan de naam van Christus dragen en christen genoemd
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worden..Maarniemand kan de liefde bezitten en slecht leven
tegelijkertijd. De liefde is dus een heel bijzondere gave, een bron
die enig is in zijn soort. Aan die bron nodigt de Geest van God
uuit te drinken. De Geest van God nodigt u uit te drinken aan
Hemzelf" (Preken over de eerstebriefvanJobannes 7,6).

De aangehaalde teksten van Augustinus zijn niet zo gemakkelijk.
Je moet ze vaker overwegen om heel hun diepte te vatten.
Misschien vind je wel dat ze heel theoretisch zijn, maar bij nadere
overweging zie je dat ze veeleisend zijn, want ze vragen om in
praktijk omgezet te worden. Los van de praktijk verliest iedere
spiritualiteit haar betekenis. Daarom is het goed jezelf vragen te
stellen. Beleven wij de vreugde van de Geest? Is God voor ons een
bron van geluk? Hebben wij ooit het gevoel van een feestelijke
liefde? Zijn wij blij met de mensen rondom ons en met wie wij in
relatie staan? Natuurlijk zijn onze groepen en gemeenschappen
niet ideaal. Fouten en conflicten blijven. Maar het wordt eigenlijk
pas erg als we iedere dialoog opgeven, ons op onszelf terugtrekken,
alleen met onszelf bezig zijn, ons overal tekortgedaan en niet
gewaardeerd voelen. Zijn onze gemeenschappen vaak niet vergiftigd
door kleinzielige, egoistische problemen, in plaats van bekommerd
te zijn om de grote problemen en vragen van de toekomst: de
hongerdood van kinderen, zinloze burgeroorlogen, onrecht,
uitbuiting, zinloosheid van leven, verlies van geloof in God?

Besluit

De augustijnse waarden van liefde en gemeenschap zijn gevormd
door de bijbel. We mogen nooit vergeten dat het bijbelse gegevens
zijn en dat maakt er hun diepste waarde van uit. Het enige waarop
wij als Augustijnen ons kunnen beroepen, is dat wij naar die bijbelse
waarden willen kijken door de ogen van Augustinus. Dit houdt
ook een les in, en wel deze les: als de bijbel zijn invloed op de
samenleving verliest, verliezen ook de augustijnse waarden hun
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aantrekkingskracht. Juist op dit punt stellen we een belangrijk
verschil vast tussen Augustinus' tijd en de onze. In zijn tijd was
het geloof in God nog min of meer vanzelfsprekend. God had een
plaats in de cultuur. Vandaag is dit niet langer waar. God en Jezus
en kerkgemeenschap zijn niet meer algemeen aanvaard. Zij
doordrenken niet langer de huidige cultuur. Zal dit geen conse-
quenties hebben voor ons als christenen en religieuzen? Misschien
zal onze belangrijkste taak in de toekomst er simpelweg in bestaan
het geloof in God te verkondigen in woord en daad aan een wereld
waaringeloof en God geen betekenis meer hebben. Een te geringe
taak? Te bescheiden? Te weinig omvattend? Vergis u niet. Troost
u: God is belangrijk en omvattend genoeg.
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Inleiding

Pelgrimstocht

Wij spreken graag van een pelgrimstocht en denken dan aan een
voettocht, naar Scherpenheuvel, of, zoals weer in is, naar
Compostela. Onderweg zijn én aankomen. Vertrekken op pelgrims-
tocht had zoiets als een intrede: je verliet have en goed, kreeg een
eigen herkenningsteken, je moest door weer en wind. Een vleugje
romantiekis niet verkeerd. Maar voor vele mensen is er niets anders
dan een tocht, zonder heiligdom op het einde: vluchtelingen,
asielzoekers, slachtoffers van natuurrampen. Wegtrekken, en niets
meer. De ouderen onder ons weten het nog uit de eigen ervaring

ten tijde van de wereldoorlog... De pelgrimstocht die ons nu
ongewild overkomt is misschien een eerder geestelijke: de
omgeving, het landschap van een vertrouwde geloofscultuur is aan
het wegvallen. Ik hoorde naar aanleiding van de bespreking op de
boekenbeurs een journalist spreken over missionarissen: hij dacht

met bewondering en verwondering terug aan de tijd dat men met
vlag en wimpel vertrok met de boot in Antwerpen, maar hij staat
met nog groter verwondering en bewondering stil bij diezelfde
missionarissen, wanneer ze enkele decennia later terugkwamen in
een totaal ander Vlaanderen." Ontkerstening en nieuwe beweging-
en. Wij beseffen dat gaandeweg, maar het duurt voor we de
diepgang ervan doorvoelen. De vertrouwde horizon is weg, een
nieuwe horizon tekent zich af. En juist in deze situatie is ook de
zoektocht van Augustinus belangrijk: de mensen niet verlaten,

Missio, Getuigen van het evangelie, 1998.
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Gods woord zijn toegedaan. Kunnen we met een beter woord op
weg gaan vandaag, dan met het begin van de regel:

Samen één van hart

"Samen één van hart en één van ziel op weg naar God zijn, is dat
niet de reden waarom u samenzijtgaan levenvernemen we uit
de regel. Samen op weg naar God. Wij behoren tot een groep die
samen op weg is. Voor velen is die groep al vele eeuwen op weg.
Leden kwamen bij en leden vertrokken naar Gods overkant.
Uiteindelijk ligt daar de eindbestemming van de groep. Steeds

moeten wij uitzien naar het Vaderland. Zoals Augustinus preekt:

51

"Wie zich waant in het Vaderland, komt nooit aan in het
Vaderland; als hij zich reeds in het Vaderland waant, blijft hij
onderweg.Omechterniet onderweg te blijven, moet hij uitzien
naar het Vaderland, moet hij verlangen naar het Vaderland, om
niet af te wijken van de weg."4

Zotrokken onze gemeenschappen steeds verder, met velenofmet
weinigen, in moeilijke en in rustiger tijden. Niemand kan zeg8gen
"de tijden zijn slecht, de tijden zijn zwaar. Laten wij goed leven
en de tijden zullen goed zijn. Want de tijd, dat zijn wij, en zoals
wij zijn, 2o zullen de tijden zijn", preekte Augustinus.
Maar dankzij de trouw in moeilijke tijden, zijn voor onze gemeen-
schappen perioden van grote bloei mogelijk geworden. Onze
voorgangers hebben het vuur onder de as bewaard. Deze uitdruk-

AUGUSTINUSVAN HIPPO,RegelvoordeGemeenschap. Vertaling en commentaar
van T.J. VAN BAVEL, Altiora, Averbode, 1982. Zie 1,2, p.12.

Uit Preek 4,9 in Augustinus-Brevier, samengesteld doorL. JANSSEN, Leuven,
Abdij Keizersberg, s.d., p. 82.

Uit Preek 80,8. In Verlangen bidt altijd. Bidden met Augustinus. Samenstelling
en vertaling door TJ. VAN BAVEL, Leuven, Augustijns Historisch Insticuut,
1988, p. 135.
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king komt uit het pas verschenen boek in vertaling van ZusterJoan
Chittister: "Het vuur onder de as".

In hun spoor zijn wij samen op weg naar God.

"In de toevoeging 'op weg naar God' krijgen wij een goede
omschrijving van wat een religieuze gemeenschap in Augustinus'

opvatting is. Het is een groep christenen die op basis van

vrijwilligheid besloten hebben, eensgezind en één van ziel en
één van hart, met elkaar op weg te gaan naar God. Daarvoor
en nergens anders voor, zijn zij op de eerste plaats bij elkaar
gekomen. Van meet af aan worden dus twee zaken naar voren
geschoven: eensgezindheid en op weg zijn naar God.""

Dit is niet zo vanzelfsprekend. In de loop der tijden zijn er heel
andere doelstellingen van het religieuze leven geformuleerd. Zuster

Joan Chittister formuleert het zo:

"Op een bepaald moment en misschien vanuit een aantal goede
overwegingen, is het in onbruik geraakt om te zeggen dat de

enige bestaansreden van het religieuze leven het doelbewuste

zoeken naar God is. Er zijn betere antwoorden bedacht:
dienstbaarheid, openbaar getuigenis, noden van de

gemeenschap- om te voldoen aan het rationalisme van een
seculiere en technologische wereld. Geen enkele reden schijnt
de druk van de actuele situatie te overleven. Goede werken,
moreel engagement en rechtzinnige menselijke interacties zijn
de verantwoordelijkheid van de hele christelijke gemeenschap
en niet alleen van professionele religieuzen. Deze noties alleen
gebruiken om de betekenis van het religieuze leven te begrijpen,

lijkt op zijn minst afwijkend, om niet te zeggen onecht. Her
begrip sociale bekommernis volstaat niet om de hervorming van

Zie J. CHITTISTER, Her uur onder de as, Averbode, 1998.
Zie AuGUSTINUS VAN HIPPO, Regelvor de Gemeenschap... p. 40.
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gemeenschappelijke leefpatronen van een hele groep mensen

te rechtvaardigen. De enige reden om te kiezen voor het
religieuze leven, is om God te zoeken. Alleen om God te zoeken.

Het antwoord verbaast in zijn eenvoud, in zijn alomtegenwoor-
digheid, in zijn universaliteit, in zijn aanspraken. De ontzagwek-
kende waarheid van het antwoord verandertalles."

I. Jezus: de weg om God te zoeken

Als volgelingen van Augustinus kijken wij nu met de ogen van
Augustinus naar enkele van de vele Schriftteksten die hiernaar
verwijzen.

"Het was nog te weinig voor God om ons door zijn Zoon de weg
te laten wijzen; Hij heeft Hemzelf tot weg gemaakt om u in
staat te stellen onder zijn leiding op weg te gaan, terwij. gij
voortgaat door Hem. God heeft ons dus beloofd dat wij tot Hem
zouden komen: tot die onuitsprekelijke onsterfelijkheid en tot
de gelijkheid met zijnengelen".

"Ook voor ons zou Hij verborgen blijven als de 'weg' niet naar
ons was toegekomen. De Heer zegt dan ook: 'Ik ben de weg'.
Trage reiziger, Gij wilde niet naar de 'weg' komen; nu is de 'weg'
naar u gekomen. Gij zocht warlangs gij zoudt gaan? Ik ben
de weg'. Gij zocht waarheen gij zoudt gaan: 'Ik ben de waarheid
en het leven'. Gij zult u niet vergissen als gij langs Christus naar
Christus gaat."

"Laten wij allen volgens de roeping waartoe wij geroepen zijn
door de Heer, op zijn weg en in zijn spoor voortgaan; niemand

J.CHITTISTER,0.p., p. 54.
Preekoverpsalm 109, in Augastinus-Brevier...p. 242.
Preek 150,10, in Augustinus-Brevier.. p. 444.
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moet omkijken. Want de Waarheid die niet bedriegt en die niet
kan bedriegen verklaart openlijk: 'Wie de hand aan de ploeg

slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor
het Rijk Gods'. Wel, het is dit Rijk waarnaar gij verlangend
uitziet, het is dit waar gij naar haakt met alle kracht van uw
geest."

"Nuheeft het religieuze leven cen kans om opnieuw te beginnen,
de evangeliën te doorgronden en luid de vragen te verkondigen

die deze evangeliën aan de komende wereld voorleggen. De

vraag waarmee de maatschappij nu wordt geconfronteerd, is:

Is het religieuze leven waardevol'? Zolang het evangelie
waardevol is, zal het religieuze leven waardevol zijn. Nee, de

echte vraag is eenvoudigweg: 'Is het religieuze leven leefbaar'?

Is het religieuze leven zelf religieus genoeg om zich opnieuw

te richten op de evangeliën in plaats van op instellingen, die
hoewel ze de blijde boodschap ooit het best demonstreerden,

in dit nieuwe tijdperk meer de heersende stroming zijngewor

den, meer van de cultuur dan profeet voor de cultuur.

Maar eerst en vooral moeten wijzelfons verdiepen in de evange-
lien. Elke dag. Altijd. Zonder onze aandacht te laten verslappen.
In elke situatie. We moeten inderdaad een spiritueel leven leiden
dat duidelijk zichtbaar brandt, maar we moeten vooral een
spiritueel leven leiden dat zo diep, zo regelmatig, zo duidelijk
is, dat we niet overrompeld kunnen worden door tegenstand.

We moeten geestelijke reserves aanleggen in onszelf die ons
voorbij elke hindernis helpen in Kerk en staat, met vrede in ons

ld. 216,1-2, in Augustinus-Brevier, p. 171.
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hart en rust in ons leven, zeker wetend dat de vragen die wij
stellen niet door ons alleen zijn uitgedacht."60

II. Oefeningen onderweg

1. De Tijd
Tijd en eeuwigheid,ofbeterenwigheid in de tijd en tijd in de eeuwigheid.

Het is geen woordspel. Waarom begin ik met de tijd?Wij zijn in
de tijd geworpen voor de duur van dit leven, nu. Dit tekent ons
bestaan en verstaan ten gronde. Tijd beleven we samen met alle
mensen: we delen de kosmische tijd met allen. We situeren ons
in een bepaald tijdsgewricht, we beleven de profane tijd van
werkweek en weekend. Vanuit ons geloof heeft de tijd anderzijds
een cigen betekenis: deze historische tijd is uniek, eenmalig gericht
op de voltooiing, gaat niet over in een wedergeboorte. Vanuit onze
bijbels-christelijke traditie geloven wij in God die in onze geschiede-
nis intreedt, onze geschiedenis draagt en voltooit over de dood heen:
denken wij aan de uitspraak van Paulus: "Dan zal God alles in allen
zijn in Christus. Het geloof in deze eschatologische tijd tekent
ons leven en sterven. Wij zullen opstaan ten leven. Dit eschatolo-
gisch perspectief is essentieel voor elke christen gelovige en het
religieuze leven getuigt expliciet van deze dimensie.
Misschien hebben wij onze beslissing tot deze levensstaat ook
beleefd in de totaliteit van de eindtijd en ervaren wij in lengte van
dagen, zoals de eerste christengemeente, dat deze keuze onderhevig
is geworden aan twijfel, onzekerheid, onduidelijkheid. Maar ook
de tijd van ons leven is heilig, gekregen uit Gods hand. God spreekt
in de tijd, doorbreekt ons bestaan. Religieus leven blijft essentieel
getuigen van die eeuwigheid in de tijd. Twee accenten zijn hierbij

0 J.CHITTISTER, 0.C., p. 64.o 1 Kor. 15,28.
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zeer belangrijk: tijd als liturgie en tijd als beschikbaarheid,
onderscheiden en in elkaar verweven.

Liturgie, dienst aan God, tijd die we expliciet vrijmaken voor God
in viering en overweging. Zegt Buber niet: "Het feit dat het ware
gebed in de godsdiensten leeft, legt getuigenis afvan hun waarach-

tig leven. Zolang het gebed in hen leeft, leven zijzelf"'. Maar hij
vervolgt: "De ontmoeting met God overkomt een mens niet om
hem ertoe te brengen zich met God te gaan bezighouden, maar
opdat hij het bewijs voor de zin van het leven in de wereld zal
vinden. Alle openbaring is roeping en zending"»62

We kennen de kringloop der getijden, het gebed dat de dag ordent,
dat de jaarkring tot een gedachtenis maakt van Gods heils
handelen. Zon-en feestdagen zijn de slagaders van elke geloofsge-
meenschap. De tijd als tijd voor God moeten we koesteren als een
zeer kostbare gave. Elke liturgie is vertraging in de tijd en
verankering in die grotere tijdsorde. Stil vallen, stil blijven is voor
ons allen een kunst. Om die stilte als Gods woord te kunnen horen

moeten wij samenkomen: maar het is van onschatbare waarde dat
mensen samenkomen om die stilte tot kern van hun leven te maken
voor anderen.
Er zijn ook mensen die de dienst aan de mens in nood tot kern van
hun leven maken. De diakonia is een essentieel aspect van elke
christelijke gemeenschap. Ontelbaren hebben in het geschonden
gelaat van hun medemens Gods gelaat gezien. Jezus' woord "Wat
gij aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, hebt ge aan Mij
gedaan" heeft menigeen bewogen tot een levenslange inzet. Op
dit punt verkeren wij nochtans in een crisis, d.w.z. in een moment
van onderscheiding. Daarom moeten wij ons afvragen of wij wel
op de goede weg zijn.

M.BUBER,lkenGij, Utrecht, Bijleveld, 1966, p. 122- 125.
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2. De goede weg

Op de goede weg zijn: het vraagt heel wat onderscheidingsvermo-
gen deze 'goede' weg te zien. Met ons verstand weten wij hoe de
weg is. Naast het evangelie leggen wij regel en constituties en wat
ons na Vaticanum lI geboden werd in kapittels, documenten,
artikelen en boeken over het religieuze leven. Maarwijzelfmoeten
dagelijks onze keuze bepalen, want onze weg wordt beinvloed door
ons concreet leven en alle invloeden van buiten. De wereldnoden
laten ons niet onberoerd. Onze medezusters delen wel en wee. Maar
iedere tochtgenoot iszelfverantwoordelijk voor haar vooruitgang.
Augustinus preekt hierover:

"Ik zeg u niet: zoek de weg. De'weg' zelfis naar u toegekomen:
sta op en ga de weg. Maak voortgang: zedelijk, niet lichamelijk.
Velen gaan immers wel goed, lichamelijk gesproken; maar toch
slecht, zedelijk gesproken. Soms zijn ze wel goed in het gaan,
maar toch, bezijden de weg, aan het vergaan. Volgen zij echter
de weg niet, hoe hard zij ook lopen, het is droevig met hen
gesteld. Het is immers nog beter manktegaan op de goede weg,
dan hard te lopen bezijden deweg."

Daarom is het belangrijk met wie wij op weg zijn en waarover we
spreken.

3. Tochtgenoten

Wie zijn onze tochtgenoten? Vroeger was dit zeer eenvoudig: al
wie professie gedaan had in onze orde of congregatie. Nu wordt
dit anders. Naast degenen die professie doen, komen er vele andere

mensen, die aangetrokken zijn door onze spiritualiteit. Soms sluiten
ze zich aan bij een deel van het leven: als vrijwilliger, of als

Prek 141,1,2,3,4, inAugustinus-Bretvier...p. 27-28.
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beroepskracht in het apostolaat, of als deelnemers in het gebed.

Nog anderen zijn deeltijds lid van de groep. Hoe onderscheiden

we wie er mee mag trekken?
Augustinus antwoordt:
"Wat zegt mij iedereen die verantwoordelijk is voor zulke
gemeenschappen welke wij kloosters noemen, ofliever degene
die daar medezusters of medebroeders dient? Wat zegt zo
iemand? Zo'n verantwoordelijke zegt: ik zal voorzichtig zijn en
geen enkele slechte medezuster ofmedebroeder aannemen. Hoe

wil je vermijden slechte zusters of broeders aan te nemen? lk
zal geen enkel slecht mens, geen enkele slechte zuster ofbroeder
laten toetreden. Met een klein aantal goede mensen zal het mij
goed gaan.
Maar waar leer je de mens kennen, die je misschien wilt
uitsluiten? Om te weten of iemand deugt, moet je hem eerst

tot je gemeenschap toelaten en hem daar beoordelen. Hoe kun
je iemand beletten binnen te treden, indien dit de enige manier
is om hem te beoordelen? Niemand kan beoordeeld worden
tenzij hij eerst in de gemeenschap opgenomen is. Je zult alle
slechte mensen weigeren. Dat zeg je tenminste, en je verstaat
de kunst streng toe te zien. Maar komt iedereen bij jou met een
open hart? Zij die binnenkomen, kennen zichzelfnog niet eens.
Hoe zou jij ze dan kennen? Want velen hebben zich vast
voorgenomen een goed religieus leven te leiden, alle goederen

in gemeenschap te bezitten, niets als 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 een vuuroven terechtgekomen en
knetterend opgebrand. Hoe kun je dus iemand kennen die voor
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zichzelf nog een onbekende is? Hoe zul je de slechte zuster of
broeder uitsluiten van de gemeenschap van de goeden?"

Wij lezen in de vormingsbrochure:

"Terwijl ieder lid van de groep zijn innerlijk leven moet
verzorgen, zal hij toch bereid blijven anderen te laten delen in
zijn zoeken naar God. Hoewel een religieuze gemeenschap
uiteraard opgeloofgegrond is, wijzen moderne onderzoekingen
uit dat het geloofsgesprek niet zo veelvuldig voorkomt als men
zou mogen verwachten. Het delen in elkaars geloofis meer dan
samenkomen op dezelfde tijd, in dezelfde kapel en met dezelfde
woorden samen bidden. Heel zeker: gemeenschappelijk gebed
en gezamenlijke viering van de eucharistie zijn vormen van het
delen in elkaars geloof. Het zijn belangrijke middelen om het
eigen geloof en dat van de medebroeders of medezusters te
versterken. Maar we zouden toch ook in staat moeten zijn op
een meer persoonlijke manier te spreken over ons geloof, bv.
over hoe ik God in mijn leven ontmoet, over de moeilijkheden
die ik ondervind bij het bidden, hoe ik omga met lijden, enz.
Om zo'n geloofsgesprek te bevorderen, zal men daarvoor ook
gelegenheid scheppen. Dat kan o.a. gebeuren door samen
een passage te lezen uit de H. Schrift, of uit de geschriften
van Augustinus, of uit het werk van een andere belangrijke

auteur. Daarbij dienen we te vermijden dat de dialoog
verzandt in een veelheid van alleenspraken of in scherpe
discussies. Wanneer geloofsgesprekken niet voldoende aan
bod komen binnen de eigen gemeenschap, mag men niet

Zie Veel te laast heb ik U liefgekregen, Bijbet zestiende eenmufeest van Augustinus"'
bekering. Leven en werk van Augustinus van Hippo. Vertaling en commentaar door
T.J.VAN BAVEL, Heverlee, Augustijns Historisch Instituut, 1986. p. 168-169.
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aarzelen om gebedsgroepen te vormen met anderen, tot
wederzijdse versterking van het geloof.

4. Nederigheid

Het blijft moeilijk om uit te maken wie wel en wie niet tochtgeno-

ten zullen zijn in het religieuze leven. Een voorwaarde om erin te
treden kennen wij, namelijk de nederigheid. Augustinus preekt:

"God gaat u achterna als gij Hem de rug toekeert; Hij verlicht
uw gelaat als gij naar Hem terugkeert. Hoogmoed had iemand
echter zo opgeblazen, dat hij tengevolge van die opgeblazenheid

niet meer kon terugkeren door de nauwe ingang. Nu roept Hij,
die onze weg is geworden: 'Ga binnen door de nauwe poort.
Al probeert iemand ook binnen te komen, dan verhindert zijn
opgeblazenheid het hem; en hoe meer iemand tot zijn schade
probeert, des te meer hinder heeft hij van zijn opgeblazenheid;
de engte verwondt immers hem die opgeblazen is; en de

gewonde raakt nog meer opgeblazen. Wanneer zal hij dan
binnenkomen als hij nog meer is opgeblazen? Dus moet hij
slinken, als hij wil binnenkomen. Hoe slinkt hij dan? Door zijn
toevlucht te nemen tot het geneesmiddel van de nederigheid.

Hij moet tegen de opgeblazenheid de bittere maar heilzame
beker drinken: hij moer de beker drinken van de nederigheid.
De opgeblazen mens moet zich niet groot wanen: laat hij wat
slinken, om groot te worden, vastberaden en krachtig. Hij moet
gehoor geven aan Hem die heeft gezegd: 'Ga binnen door de

nauwe poort, en ook nog 'lk ben de weg'. Laten wij luisteren

PlanvoorAngustijnse vorming (Curia Generalizia Agostiniana) vertaald door
T.J. VAN BAVEL, Leuven, Augustijns Historisch Instituut, 1994, nrs. 54/55,

p. 32-33.
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naar zo'n duidelijke taal om te zien: waarlangs de weg is, welke
de weg is en waarheen de weg leidt."

5. Elkaars lasten dragen

Onderweg: elkaars lasten dragen, dan vervullen wij de wet van
Christus. Augustinus geeft ons het voorbeeld van de herten, die
bij het oversteken van een stroom, op zoek naar een grazige weide
op een eilandje, op zo'n manier achter elkaar gaan lopen, dat ze
voor elkaar de zware geweien dragen. Het dier dat volgt strekt
namelijk de nek en legt zijn kop op het dier dat voor hem loopt.
Maar aangezien er natuurlijk één dier is dat voorop loopt en geen
ander dier voor zich heeft om zijn kop op te leggen, lopen zij om
beurten voorop." Is dit geen aansprekend voorbeeld? Oud en jong,
sterk en zwak, groot en klein, zwart, geel of blank: wij hebben
elkaar nodig. Daarbij weten wij uit de Regel, dat het criterium van
onze vooruitgang gelegen is in de mate dat wij meer zorg aan de
dag leggen voor het belang van de gemeenschap dan voor ons
eigenbelang.
Onderweg moeten wij er zorg voordragen niet te veel mee te
dragen: alles achterlaten wat ons belet evangelisch te leven naar
Jezus' Woord. Augustinus preekt:

"Om tot God te geraken gaf de rijke Zaccheus de helft van zijn
bezit; om tot God te geraken verliet Petrus de netten en het
schip. Om tor God te geraken gafde weduwe twee penningen;
om tot God te geraken reikte hij die nog armer was een beker
koud water aan; om tot God te geraken kwam hij die helemaal
niets had en van alles was verstoken, met zijn goede wil.

0Preek Wilmart 11, 4,5inAugustinusbrevier. p. 547-548.
o"Over 83 verschillende ragen, vraag 71.
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Verschillend hebben zij gegeven, maar ze zijn tot de Ene geraakt
omdat zij niet verschillend hebben bemind."

6. Niet te veel ballast

Op deze tocht zullen wij veel moeten loslaten. Wij geven een
getuigenis van een pelgrim naar Compostela:

"Wat leert je deze tocht? Wil je bestand zijn tegen tij en ontij?
Boor je eigen bron aan. Vraag op tijd hulp aan je medemens.
Wij dragen schatten in aarden vaten. Luister naar het huis van
je lichaam, want het is de eerste en de laatste toevluchtshaard
op aarde. Doe met jezelf als met je rugzak: kijk wat je vandaag
nodig hebt en leg het overtollige opzij, voor één dag of voor
altijd. Vaak sleuren we onnodig dingen mee of de verkeerde."

7. Zingen onderweg

Onderweg bidden wij:

"Zusters en broeders, laten wij nu dus zingen; niet om te
genieten van een onverstoorbare rust, maar om ons zwoegen

te verlichten. Doe als wandelaars onderweg: zing onder het
lopen. Verlicht de inspanning door te zingen. Houd niet van
getalm, maar zing en trek verder".

Vooral in de nacht zingen wandelaars, maar dan uit angst. Zij
voelen zich omgeven door allerlei beangstigende geluiden, of liever,
ze voelen zich omgeven door een beangstigende stilte. Hoe groter
de stilte, hoe angstaanjagender. Soms zingen mensen onderweg
ook uit angst voor rovers. Maar op de weg die Christus is, heeft
men niets te vrezen; in Christus kunnen we veilig zingen. Als

Preek 47, 30 in Augustinus-Brevier... p. 251.
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pelgrims onderweg moeten we zingen met ons hart, dat wil zeggen
met verlangen, want wie niet verlangt, kan met geroep nog zozeer
de oren van mensen teisteren, hij blijft stom voor God. Van
verlangen in deze tijd naar een eschatologische interpretatie van
zingen is een vanzelfsprekende stap. Wanneer de dagen van het
alleluja zingen aangebroken zijn, roept Augustinus zijn gelovigen
op als goede zangers met aandacht te luisteren, want het gaat om
een voorsmaakje van het eeuwige geluk.

Zing liefdesliederen van je hemels vaderland'. In die zin legt
Augustinus de vijftien trappen-psalmen uit, die zo genoemd
worden naar de vijftien trappen van de tempel. Tegenwoordig
spreekt men van bedevaartsliederen. Degene die de trappen
bestijgt, is de persoon die met liefde opstijgt naar het Jeruzalem
van omhoog. De trappen-psalmen zijn gezangen van hen die

»69branden van een heiligverlangen.

8. Niet versagen

Onderweg moeten we voortgaan ja, ons haasten. Enkele belangrijke
aansporingen putten we uit Augustinus' commentaar op het
evangelie van Johannes:

"Maakt haast, opdat de duisternis u niet overvalt; waakt over
uw heil, waakt zolang er nog tijd voor is. Laat niemand zijn gang
naar de tempel van God vertragen, laat niemand het werk des

Heren vertragen, laat niemand zich afhouden van het voortdu-
rend gebed, laat niemand verslappen in zijn gebruikelijke

Citaten uit verschillende preken in: TJ. VAN BAvEL, Alsje hart bidt.
Augustinus' leer over bet gebed, Leuven, Augustijns Historisch Insticuut, 1996,

p.99-100.
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devotie. Waakt dus zolang het dag is; de dag licht aan, Christus
1S uw Dag."

"Wij moeten niet denken hier 0oit met zoeken te kunnen
ophouden. Laten wij dus altijd op de weg voortgaan, totdat wij
daar aankomen waar ons de weg naar toe leidt: nergens moeten
wij onderweg blijven staan totdat hij ons daarheen leidt vwaar

wij moeten blijven. Zo maken wij al zoekend voortgang; en al

vindend bereiken we iets; en zoekend en vindend komen wij

tot datgene wat blijft, daar waar niets meer valt te zoeken, en

war er geen mogelijkheid meer is grotere volmaaktheid te
bereiken."7

"Beproef daarom ook uzelf. Steeds moet u mishagen wat ge zijt,
als gij wilt geraken tot dat wat gij nog niet zijt. Want eenmaal
als gij behagen schept in uzelf, blijft gij stilstaan bij uzelf. Als
gij zegt: Het is genoeg', dan zijt ge verloren. Steeds verder,
steeds in beweging, steeds vooruit: blijf niet onderweg staan,
ga ook niet terug en houd geen verkeerde weg aan. Wie niet
vooruit gaat, blijft ter plaatse staan; wie terugvalt op wat hij
reeds had verlaten, gaat achteruit; wie zich van God afkeert,
loopt verkeerd. Beter een lamme op de goede weg dan een
hardloper bezijden de weg."

9. Proces van verandering

Augustinus' leven is hoegenaamd niet gestopt bij zijn bekering
of bij zijn Confessiones. Hoe meer verantwoordelijkheid hij kreeg,
hoe complexer de situaties werden, hoe meer hij gedwongen werd
zowel theologische standpunten te herformuleren als een weg te
zoeken in politieke en sociale woelingen. Hoe ouder hij werd, hoe

Prekenover het evangelievanJobannes 12, 14 in Augastinus-Brevier...p. 109.

ld. 63, 1inAugustinui-Brevier...p. 189.
Preek 169, 18inAugustinus-Brevier...p. 86.
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meer hij zijn eigen geschriften aan een diepgaand onderzoek

onderwierp. Hoe meer hij zichzelf in vraag stelde, maar ook hoe

meer hij door anderen in vraag werd gesteld. Hij was al boven de
zestig, toen hij uitgedaagd werd door Pelagius en Julianus van
Eclanum.
Er zijn veranderingen die wij zelf in beweging hebben gezet of
gestimuleerd, er zijn veranderingen die ons overkomen zijn. Dit
is inherent aan elk mensenleven. Belangrijk is dat we nu leven, dat
we dit keerpunt in de geschiedenis moeten plaatsen: moment van
heil, war God een nieuwe richting kan geven. De tweede bekering,
die van vandaag, is daarom veel belangrijker. Wanneer wij, staande

waar wij staan, de moed hebben om ook een inventaris te maken
van onze inzet, van onze visies en ze te confronteren met de

uitdagingen van vandaag.
Doen wij dit als persoon? Doen wij dit als gemeenschap, één van
hart en ésn van ziel op weg naar God? Laten wij bidden met
Augustinus:

"Gij zijt begonnen mij anders te maken. Gij die mijn hovaardij
hebt doen bukken in vreze voor U en die mijn nek gedwee hebt
gemaakt voor uw juk. Dat juk draag ik nu en het is een zacht
juk voor mij, omdat Gij het zo hebt beloofd en zo hebt gemaakt.
Het was dat al eerder, ongetwijfeld, maar ik wist het niet, toen
ik nog vreesde het op mij te nemen."

Hebben wij de moed, als persoon en als gemeenschap, onze keuzes
aan een inventarisatie te onderwerpen? En nieuwe keuzes te maken?

We citeren uit de vormingsbrochure:

"De beginwoorden van de regel geven ons volgende opdracht:
één van ziel en hart te zijn op weg naar God'. De woorden 'op

Augustinus, Belijdenisen X,36,58, in Verlangenbidtaltijd. Bidden met
Angustinus. Samenstelling en vertaling door T.J. VAN BAVEL, Leuven, Augustijns
Historisch Instituur, 1988, p. 35.
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weg naar God' vragen onze bijzondere aandacht, want ze geven
dynamiek en beweging weer: als groep naar God streven, als

reizigers naar Hem onderweg zijn.
Het leven is een proces vol verandering, want God roept ons

tor het gaan van nieuwe en ongebaande wegen om te groeien

tot de volheid van leven in Hem. Weerstand tegen verandering
en omkeer lijkt vaak een van de grootste problemen van het
leven in gemeenschap te zijn. Toch is er om een vredig samenle-

ven te bereiken voortdurende omkeer of bekeringg nodig; ook
in deze zin dat wij onze fouten achter ons laten en steeds streven
naar beter, z0als Augustinus zegt: 'Nog steeds jaag ik het doel

na, ga ik vooruit, trek ik erder, ben ik onderweg en streef ik
voorwaarts. Ik ben immers nog niet aangekomen. Als ook jij
verder trekt en vooruit wilt komen, bedacht op de komende
dingen, vergeet dan wat achter je ligt. Kijk niet om, anders loop
je gevaar te blijven staan op de plaats waar je omgekeken hebt.
Denk aan de vrouw van Lot. leder van ons is volmaakt en
tegelijk onvolmaakt. Wij zijn volmaakte reizigers, maar nog
geen volmaakte bezitters.. Als reizigers zijn wij onderweg. Maar
je vraagt 'verder trekken, wat betekent dat?" Om het kort te
zeggen: het betekent vooruitgaan. Anders versta je het misschien

verkeerd en ga je langzamer lopen. Maak voortgang, broeders
en zusters, en onderzoek jezelf. Wil je bereiken wat je nog niet
bent, wees dan ontevreden met wat je nu bent. Want zodra je
zelfgenoegzaam wordt, blijf je stilstaan. Zodra je zegt: het is

genoeg, ga je ten onder. Doe er steeds iees bij, trek steeds verder,
maak steeds vooruitgang" 14

En verder:

"Voortgezette vorming vindt haar betekenis in de noodzaak de
genade van de eigen roeping voortdurend te voeden en nieuw

" Plan van Augustijnse vorming... nr. 45, p. 28-29.
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leven in te blazen. Augustinus herinnert ons daaraan met de

woorden: Zodra je zegt: het is genoeg, ga je ten onder. Daarom

moeten we steeds ons geestelijk leven opfrissen, iedere dag een

vernieuwde betekenis vinden in het gemeenschapsleven en de

broederlijkheid, en onvermoeibaar onze zending tot de verkondi-

ging van het evangelie hernieuwen. Voortgezette vorming is

van wezenlijk belang om onze eerste vorming niet te laten

verwateren of een voorbijgaand en ondoeltreffend middel voor
het volgen van Christus en voor trouw aan de Geest te laten
worden."3

III. Op weg naar God

Ter bemoediging lezen we nu voor uit Preek 96, 2:

"Er mag geen sprake zijn van wanhoop; Christus zelf heeft het
beloofd, de mens vermag hier niets. De hemel was ver van ons
verwijderd, voordat ons Hoofd naar de hemel was gegaan.
Waarom zouden wij dan wanhopen, als wij toch ledematen zijn
van dat Hoofd? Daarheen moet Hij dus gevolgd worden. Wie
zou Hem dan niet willen volgen naar zo'n verblijf? Temeer
omdat op aarde zoveel angst en smart wordt geleden. Wie zou
Christus daarheen niet willen volgen, waar de volheid van geluk
is, waar de volheid van vrede is, eeuwige zekerheid? Het is dus
goed Christus daarheen te volgen; maar het is te bezien langs
welke weg."76

"De geestelijke zoektocht in onszelf is wat altijd meer vraagt
dan het leven te bieden heeft. lemand die zijn leven wijdt aan
de geestelijke zoektocht kent nooit mislukking en verwacht nooit

succes, kent nooit succes en geeft nooit toe aan mislukking. God

Id. ar. 119,p.61.
Preek 96, 2 zieAugustinus-Brevier..p. 400.
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vinden in wat we doen, is de maatstaf van ons succes. Op weg
zijn met God, waarheen we ook gaan, maakt mislukking
onmogelijk.""

Jezus zelf helpt:

"Gij zult mij des te gemakkelijker volgen, omdat Ik Mij tussen
u en uw last plaats, om het te kunnen verdragen. Tot uzelf
hoorde u de stem klinken van mijn sterkte, hoor nu in Mij de

stem klinken van uw zwakheid; Ik voer krachten aan om hard
te kunnen lopen, Ik rem uw vaart niet af: integendeel, Ik neem
over waar gij bang voor zijt, en lk maak de weg effen, zodat gij
er over heen kunt."*
"Schaam u niet, het lastdier van de Heer te zijn. Als gij Christus
zult dragen, zult gij onderweg niet dwalen: want dan neemt
de Weg plaats op u. Weet ge nog hoe het veulen naar de Heer
is gebracht? Niemand behoeft zich te schamen: dat zijn wij. Laat
de Heer plaats nemen op ons en ons roepen waarheen Hij wil.
Wij zijn zijn lastdier." 9
"Draag Hem in uw hart en u bent zijn lastdier. Hijzelf is uw
berijder. Hijzelf is ook uw voedsel. U weet dat Hij op een ezel

zat en de ezel zelfnaar Jeruzalem mende. Draag Hem. Hij weet
waarheen Hij u voert. Loop maar gerust, u zult niet verdwalen

met zo'n berijder op uw rug. Hij is de weg die leidt naar het
hemelse Jeruzalem. Het geloof is die weg. Loop daarover om
Christus te dragen en de eeuwige gelukzaligheid te kunnen

bereiken."»80

"J. CHITTISTER, 0.c., p. 61.
Preken over het evangelie vanJohannes, 52, 2, zie Augustinus-Brevier... p. 544.

" Preek Frangipane 4 ,4, zie Augustinus-Brevier... p. 23.
Preek 204A, in AURELIUs AUGUSTINUS, Als licht inje hart. Preken voor bet
liturgischjaar. Vertaling en inleiding doorM. Schrama, e.a, Baarn, Ambo, 1996,
p.55.
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IV. Slot: het vuur brandend houden

Met de woorden van Zuster Joan Chittister willen we besluiten:

"Als we het vuur brandend moeten houden voor de volgende
generatie, moet het religieuze leven gericht zijn op het levend
houden van Gods stem in deze tijd, ongeacht wat er gebeurt

met de werken van de gemeenschap ofde structuren van de orde

of zelfs de kerkelijke omschrijving van het religieuze leven."

"Maar we moeten onszelf niet voor de gek houden. De spirituele
zoektocht is een spirituele zoektocht. Erover praten helpt ons
geen stap vooruit. Als we geen tijd nemen om onszelt te
verdiepen in het evangelie vanwege het evangelische werk dat
we doen, dan hebben we onszelf tot onze God gemaakt en ons
werk tot ons doel. En het zal mislukken, als het niet buiten ons
is dan zeker binnen in ons. Religieuzen die geen aandacht
schenken aan het spirituele leven, hebben er geen, hoe goed hun
motivatie ook moge zijn, hoe groot ook bun professionalisme,
hoe lofwaardig ook de werken waarvoor ze zich engageren. Als
we het geestelijk leven niet onderhouden, kunnen we geen kolen

voor de toekomst brandend houden, geen vuren aansteken, geen
sintels nalaten om de zoektocht aan te wakkerenin anderen die
na ons komen."

De spirituele zoektocht, het zoeken naar God in de tijd, de opbouw
van het rijk Gods, de aandacht voor God waar hij aanwezig is in
mensen, vormen de drijfkracht van het religieuze leven en stuwen
het voorbij alle andere doeleinden van het leven, hoeprijzenswaar
dig die ook mogen zijn. De geestelijke zoektocht laat geen
compromis toe met om het even welk streven buiten de tastbare
aanwezigheid van God op deze plaats, voor deze mensen, in deze

onderneming.

J. CHITTISTER, 0.c., p. 59.
lbid., p. 61-65.
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Er is geen religieus leven zonder een leven dat echt religieus is. Maar
als aan die voorwaarde voldaan is, zal al het overige heel eenvoudig

zijn: de tegenstrijdigheden van deze tijd, de veranderingen van deze

tijd, de nieuwe sociale uitdagingen van deze tijd, kort: het bewaren
van het vuur.
Het laatste woord geven we aan Augustinus:

"God heeft ons eeuwig heil beloofd en een gelukzalig leven met
de engelen zonder einde; een onvergankelijke erfenis, eeuwige
heerlijkheid, de weelde van zijn aanschijn, het huis waar Gods

heiligheid woont in de hemel, waar verder geen vrees bestaat,
nog ooit te sterven, en dit krachtens de verrijzenis uit de dood.

Dat is in zekere zin zijn laatste belofte, waarheen al onze
verlangens leiden; en als wij daar zijn aangekomen zullen wij

niets meer hebben te vragen, niets meer te verlangen.
»83

Preek overpsalm 109, 1,2, zie Augastinus-Brevier... p. 654.





DE VAL VAN ROME EN ZIJN
RELIGIEUZE BOODSCHAP

Bernard BRUNING

1. Wat kan er nog worden gered, als Rome sterft?

Nade tragische gebeurtenissen van 24 augustus 410, toen de Goren

onder leiding van Alaric drie dagen lang de stad Rome plunderden

en uitbrandden, trachtte Augustinus zijn kerkvolk te troosten met
de volgende woorden:

"Gruweljke dingen zijn ons gemeld: verwoestingen, branden,
berovingen, moorden, mensen die gemarteld zijn. Wij hebben
inderdaad heel wat gehoord en wij hebben over alles gejammerd,

wij hebben veel tranen geschreid en zijn nog maar nauwelijks

getroost. Ik ontken het niet, ik loochen niet dat wij heel wat
gehoord hebben en dat er in die stad heel wat ismisdreven."

Met de val van Romewas het volk ook zijn geloof in het onoverwin-

nelijke, eeuwige Rome (Roma aeterna) kwijt. Om dat verlies kon

Augustinus niet wenen en hij wilde het volk in dit opzicht ook niet

troosten.

Iedere rechtgeaarde Romein werd in die dagen opgevoed met de

idee dat Rome een eeuwige stad is. Niet alleen de stadstaat stond

onder de bescherming van de romeinse goden, maar ook de

wereldstaat waarvan Rome het centrum en het symbool was. De
polisstructuur was dus tegelijk politiek en religieus, genoot de steun

De excidio urbis Romae (exc. urb.) 3; CCL46,252.
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van de romeinse godsdienst. Auteurs zoals Virgilius', Florus,
Symmachus en vele anderen geloofden trouwens dat Rome een
persoon was waarvan de Romeinen de toegewijde dienaars waren.
Zo was Rome door haar eeuwigheid de stad waarvan de levensduur
even groot moest zijn als deze van de wereld: urbis aequaeva polo
(Claudianus). Het lot van de wereld was verbonden met het lot
van deze stad. Rome was de pijler van de wereld en met het einde
van deze pijler zou ook het einde van de wereld zijn aangebroken."
Vandaar dat de christenen van de Oudheid zich buiten dat
Romeinse rijk geen andere sociale orde konden voorstellen. Samen
met de heidenen ondergingen zij het verlies van de politiek-
religieuze eenheid van de stadstaat als eencultuurschok. Toen de
scholgolven tot in het afgelegen Betlehem waren doorgedrongen,
jammerde zelfs de monnik Hieronymus:

"Nadat het helste licht van alle landen uitgedoofd was, ja het
hoofd van het romeinse rijk afgerukt werd en, om het juist te
zeggen, in één stad de hele aarde ten onderging, ben ik verstomd
gaan neerzitten en zweeg, zegde zelfs geen goede woorden meer; en mijn

Smart hoopte zich op, mijn bart werd beet in mij en in mijn gepieker
ontbrandde een vuur (Ps.38,3-4)".°

J. RATZINGER, Herkunft und Sinn der Civitas-Lebre Augustins. Begegnung und
Auseinandersetzung mit Wilbe!m Kamlah, in Augustinus Magister 11, Paris, Etudes
Augustiniennes, 1954, p. 972-973.
CE. Sermo (6) 105,10; 38,622.

J. LAMOTTE, Le mythe de Rome, "Ville éternelle" et saint Augustin, Heverlee-
Louvain, Instirut Historique Augustinien, 1962, p. 3,15,19,82.
W.GEERLINGS, Augustinusundder Fall Roms, in Religionsunterricht an böheren
Schulen (Diseldorf) 28 (1985), 358-363, p. 358.
°HIÈRONYMUS, In Hiez. Prol;CCL75,3:". romani imperii truncatum caput...
in una urbe totus orbis interiit...".
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In een brief schrijft hij zelfs: "Wat kan er nog worden gered, als
Rome sterft?" Voor zowel de Romeinse burgers als voor de
christenen was met de val van Rome een dodelijke slag toegebracht
aan de beschaving zelf."

Augustinus verschilde hierin opvallend van Hieronymus en vele
christenen. Dat heidenen hun verdriet niet te boven komen, is nog
verstaanbaar, want na het verlies van hun geluk hier op aarde
houden ze inderdaad niets anders over dan leegte. Zij die al hun
hoop op het aardse stelden, hebben nu niets meer. Van buiten niet
maar ook van binnen niet. Hun geldkist is leeg, hun innerlijk nog
leger Maar christenen hadden zich op een andere vreugde moeten
voorbereiden, want wat Christus voor hen bewaart, zal Gothus niet
wegnemen." Wel weende Augustinus wel om de vele misdaden
die werden gepleegd, maar over het verlies van de eeuwige stad
wilde hij niet treuren. Zulk verdriet is immers een directe bedrei-
ging van het christelijk geloof.

2. De beproeving als een oefening in godsverlangen

Augustinus stelt vast dat verscheidene christenen de verwijten van
de heidenen hebben overgenomen wat erop wijst dat zij ook hun
verwachtingen hebben overgenomen. Alsof de bijbelse God het

ID., Epistula (ep.) 123,17; CCL 56,94: "Quid salvum est, si Roma perit?".
RARBESMANN, The ldeaofRome in the SermonsofSt. Augustine, in Augustiniana
4 (1954), 305-324, p. 308.
Sermo Casinensis (s. Casin.) 13; Miscellania Agostiniana (Misc. Ag.) 1,624s.:
"Isti autem blasphematores, terrena sectantes, terrena desiderantes, in terrenis
spem ponentes, cum ista velint nolint perdiderint, quid tenebunt? Ubi
remanebunt? Foris nihil, intus nihil: inanis arca, inanior conscientia. Ubi
requies? Ubi salus? Ubi spes? Veniant ergo, desinant blasphemare, discant
adorare.."
" id. 10s.; 407-409: "Tu quisque paganus es, habes quod plangas; quia et
temporalia perdidisti, et aeterna nondum invenisti. ... Quod custodit Christus,
numquid tollit Gothus?"
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werk van de Romeinse goden had moeten overnemen en aan de

stadstaat het statuut moest geven van een goddelijke werkelijkheid,
het heidense numen. Christenen hadden gehoopt dat de vestiging
van het christendom als staatsgodsdienst een breuk zou teweeg-
brengen met de vorige tijden en dat in de zogenaamde christelijke
tijden (tempora christiana) de nieuwe christelijke God nu echt zou
gaan instaan voor de onsterfelijkheid van Rome. Maar de invoering
van de christelijke offers in plaats van de romeinse offers, heeft niets
dan ellende gebracht". Augustinus is getroffen door het feit dat
de christenen in navolging van de heidenen een bescherming
hadden verwacht vanwege de apostelen en martelaren, die in Rome
begraven liggen". Ze hebben kennelijk de numineuze kracht uit
de romeinse godsdienst, die bestendigheid moet geven aan de aardse
werkelijkheid, overgedragen op de begraafplaatsen van de christe-
nen". Maar moeten zij de dienaars worden van de demonische
kracht die schuilgaat in stenen en hout?" Is dit niet een voortzet-
ting van het demonenwerk, dat het geluk in God wil verwisselen

met het aardse geluk? In Petrus was er een tijdelijk vlees en nu wil
men dat de stenen van Rome niet tijdelijk zouden zijn, roept
Augustinus zijn kerkvolk toe. Het lichaam van Petrus ligt er wel
ergens begraven, maar nu heerst de apostel met de Heer. Zijn

id. 9; 407. CE. W. GEERLINGS, AugustinusundderFallRoms... p. 358:"Denn
der neue Christengott habe sich als unfähig erwiesen, Rom vor den Germanen
zu schützen. Das hätten jahrhundertelang die alten Görter geleistet."

id. 6; 404: "lacet Petri corpus Romae, dicunt homines, iacet Pauli corpus
Romae, Laurentii corpus Romae, aliorum martyrum sanctorum corpora iacent
Romae: et misera est Roma, et vastatur Roma..
s.81,9;PL38,505s.:"..quando dii in ltaliam victi portabantur, numenerat,
anomen?"
"s.Casin. 9:Misc. Ag. 1,407:"..huic amatori carnalis felicitatis, et murmuratori
adversus deum vivum, volenti servire daemons et lignis et lapidibus, cito
responde."
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gedachtenis moet niet de verslaving aan het aardse dienen maar
opwekken tot een liefde voor het eeuwige."
Augustinus merkt zeer nuchter op dat Rome nooit een eeuwigheids-
waarde kan hebben, want zij is door God gewild en zal ook eenmaal
door Gods wil verdwijnen, de dromen van zijn geliefde dichter
Virgilius ten spijt." Dat geldt trouwens ook voor de mens die
evenals elke geschapen werkelijkheid ooit begint en ooit eindigt.
Wellicht is het zijn angst voor de dood, zo noteert de psycholoog,
die de mens doet dromen van een eeuwig Rome waarin hij even
onsterfelijk kan zijn."
Naast zijn kritiek op de terugval in het heidendom met haar valse
onsterfelijkheid, merkt Augustinus verder op dat Rome toch wel
meer is dan een verzameling van stenen en houtwerk. Is Rome niet
op de eerste plaats een gemeenschap van mensen, die niet verdwijnt

met de ineenstorting van de huizen en bijgevolg nog een toekomst
kan hebben? Het zijn toch de mensen, die de bestuurders en het
sieraad zijn van een stad, die haar opbouwen ofafbreken, steen voor

steen. Daarmee legt Augustinus het lot van die stad niet helemaal
in hun handen, want zonder de wil van God kan Rome niet aan
haar einde komen zoals de mens evenmin aan zijn einde komt,
zonder Gods wil. Als dus aan alle aardse rijken een einde komt,
vermits Christus het heeft voorspeld, weten we daarom nog niet

id. 7; 405: "In ipso Petro temporalis fuit caro, et non vis ut temporalis sit
lapis Romae? Petrus apostolus cum domino regnat, corpus apostoli Petri
quodam loco iacet: memoria est excitans amorem ad aeterna, non ut terrae
inhaereas, sed cum apostolo caelum cogites."

J. DoIGNON, Oracles, prophéties, "'on dit" sur la chute de Rome (395-410), Les
réactions deJérime et d'Augastin, inRevuedes Etndes Angstiniennes 36 (1990), 120-

146, p. 145.
"s.81,9; PL 38,505s. Cf.s. Casin. I1,133, 8; Misc. Ag. 1,406: "Ostendit et in
illo (Christo) humanam voluntatem circa trepidationem morti. ... Sicut et tu
nolebas, quid? Forteamitterepeculium tuum, quod relicturus eras? ...Quid
enim, et si Roma non capererur, non aliquis vestrum prior moriturus erat?"
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of het Romeinse rijk nu wel degelijk aan haar einde is gekomen,
stelt de bisschop zijn volk gerust."
En er zijn beslist redenen om aan te nemen dat dit einde nog niet
is aangebroken." Op de eerste plaats heeft God Rome nier helemaal
willen vernietigen zoals Hij dat deed met Sodom. Sommige
christenen zinspelen trouwens op de woorden van Abraham en
stellen dat er voldoende rechrvaardige geloofsgenoten overgebleven

waren, om Rome van de ondergang te redden. Maar velen hebben
haar verlaten en velen zullen er terugkeren, antwoordt Augustinus,

wat er al op wijst dat de stad is gespaard gebleven en dat er voor
haar nog een andere bestemming is weggelegd. Maar de tegenstan-
ders houden vol en zeggen: Waren de folteringen en de moordaan-
slagen dan niet onrechtvaardig? Augustinus antwoordt: Kan deze
ellende opwegen tegen het lijden van Job, die wegteerde onder de

etter van zijn verrotte vlees? Sommige Romeinen konden nog
wegvluchten, maar de ziel van Job kon helemaal niet ontsnappen
aan het kwellende lichaam." Maar was de beproeving van deze
rechtvaardige man dan niet onrechtvaardig? TochdurfdeJob zelf
niet beweren dat hij zonder zonde was. Hij werd aldus beproefd,
niet zozeer om gestraft dan wel om gezuiverd te worden. Waarvan
moest deze heilige dan gezuiverd worden? Satan had verlof
gekregen om na te gaan of deze rechtvaardige man God wel
belangeloos diende en het niet deed om het aardse geluk, waarmee
hij gezegend werd. Was het Job dus wel echt om God te doen en
niet om een verborgen eigenbelang? Welnu, in Rome was deze
aardse gehechtheid openlijk aanwezig en toch kreeg zij nog een
kans om zich te bekeren. Zo goed komt de rijkaard uit het verhaal

s.105,9; 622: "Het hemelse rijk is u toch beloofd om u niet met de aardse
rijken te onder te laten gaan!Want dat die aardse rijken te gronde zullen gaan,
is toch voorzegd, zonder meer voorzegd. Uw Heer, naar wie gij verwachtend
uitziet, heeft tot u gezegd: 'Volk zal opstaan tegen volk, koninkrijk tegen
koninkrijk' (Marcus 13,8)". Cf. 12; 624.
ep. 197,199. CSEL 57, 231ss. 243ss.
exc. urb. 2s.; CCL 46,250-254.



DEVALVANROMEENZIJNRELIGIEUZEBOODSCHAP49

over Lazarus er niet van af, als hij veroordeeld wordt tot de eeuwige
straf. De Romeinen mogen dus niet te hard klagen, want zulke
veroordeling hebben zij niet opgelopen en hun lijden is niet te
vergelijken met het eeuwige vuur waaraan de rijkaard is

overgeleverd."" Er is zelfs redding voor Rome, als zij zich maar wil
bekeren. Zelfs zij die al gestorven zijn tijdens de vernieling van de
stad, werden gered omdat zij op die manier ontsnapten aan de
eeuwige veroordeling, waarvan zij misschien het slachtoffer zouden
geworden zijn, indien ze langer hadden geleefd. Rome is dus door
de hand van God, die haar wilde verbeteren, eerder getuchtigd dan
vernietigd. Waarvan anders wilde Hij haar bevrijden van de
begeerte, die snakt naar deze wereld en hunkert naar een onstand-

vastig genot?
In heel deze discussie wil Augustinus de Romeinen voorhouden
dat hun lijden vaak door een nog grotere ellende overtroffen wordt
en dat elk lijden een rechtvaardiging inhoudt. Bovendien werden
ze niet tot het eeuwige lijden veroordeeld, want ze kregen een
nieuwe kans. Binnen in dat lijden ziet Augustinus ten andere nog
een betekenis, die hij wil toelichten met de pijn die de Rechtvaardi-
ge der rechtvaardigen heeft doorstaan, toen deze aan het kruis werd
gedood. Welke rechtvaardiging kan het lijden hebben voor Hem,
die werkelijk niets misdeed, tenzij onze verzorging en onze
genezing? En wat konden de Romeinse burgers tegen de volgende
woorden nog inbrengen:
"Weeg Rome eens op tegen Christus, weeg de hele aarde eens
op tegen Christus... niets in de schepping heeft het gewicht van
de Schepper, hier is geen werkstuk te vergelijken met de Maker.
Om ons te verzorgen en te genezen, heeft Hij deze pijn door-
staan. Het tijdelijke kwaad dat wij ondergaan, leert ons het

2 id. 4; 254s.
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geduld en alleen dit geduld kan een volmaakt werk tot stand
brengen."*2

3. In de leerschool van de liefde

Welk ander volmaakt werk kan het geduld voortbrengen dan de
zuivering van de liefde? Gewaagd maar indrukwekkend maakt
Augustinus een ontleding van de persing (pressura"), die Rome
ondergaat. De benauwenis of de verdrukking die de Romeinen in
het nauw drijft, is andermaal vergeljkbaar met de druk die op Job
werd gelegd. De onderdrukking ontneemt de rechtvaardige man
alles, niet alleen de genoegdoeningen vanuit zijn omgeving maar
ook het geluk van zijn eigen gezondheid. Met de wormen in zijn
lichaam kijkt hij recht tegen zijn dood aan. Als hij nu God vervloekt
voor het verlies van zijn aards geluk, zal blijken dat hij God niet
om God heeft gezocht maar omwille van diens gaven. In plaats
van te zuiveren wordt de persing, die had kunnen zuiveren, een
schandaal (scandalum) voor de vrouw van Job. Als een verbitterde
vrouw klaagt zij God aan, omdat zij van geen verlies wil weten in
dit sterfelijke leven. Vervloek God, spoort ze haar man aan, dan
kan Hij u uit deze sterfelijke leven wegnemen." Haar satanische
taal gelijkt op de woorden van Petrus, die ook niets wil horen over

id. 8s.; 260-262.
3 Augustinus laat het woordpressura meestal in zijn dubbele betekenis spelen.
Enerzijds is zij een technisch woord voor het persen van olie uit olijven en wijn
uit druiven. Anderzijds slaat zij op de verdrukking of de onderdrukking die
de mens kan teisteren en kwellen.

id. 4;255:"Necsic dicebatur ut intelligeretur:'Si blasphemaueris, putredo
omnis abscessura est, sanitas reditura' sed: 'Si blasphemaueris, dicebat inepta
en insulta mulier, morieris et moriendo tormentiscarebis. Quasi uero morienti
blasphemo non aeternus dolor succedit! Mulier fatua praesentis putredinis
molestiam abhorrebat, aeternam flammam minime cogitabat. Ferebat ille
praesentes poenas ne incideret in futuras. Tenebat cor a mala cogitatione,
linguam a maledicto, seruabat animae integritatem in putredine corporis."
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de dood als Jezus over zijn lijden (passio) wil spreken. In de bange
Petrus huist een Satan, die van de persing een schandaal wil
maken." Niet door een vlucht voor de dood maar door een
bevestiging van de sterfelijkheid, wil Jezus aan Petrus de gehoor-
zaamheid leren die als enige het schandaal van deGodsverlooche

ling voorkomt. Eigenlijk leert Jezus hem anders lief te hebben en
niet zelfzuchtig bang te zijn voor de dood. De stormachtige liefde

van Petrus gaat nog helemaal gebukt onder het gewicht van de
aardse passie, daartegenover zal de geordende liefde hem de hemelse
passie bijbrengen." Nog gevangen in die aardse liefde vrest Petrus
dat Jezus, de doder van de dood, zal sterven." Pas bij het zien van
de Heer, toen de dood in Hem gedood was, leerde hij echt
beminnen. Toen pas begreep hij iets van de liefde die Jezus van
hem vroeg, toen pas zou hij de schapen kunnen weiden die Jezus
niet met geld maar met zijn bloed had vrijgekocht. Toen pas was
bij bekwaam een dienaar van Hem te zijn in de passie van het
bloed." Zijn vlees zou worden geperst en de geest zou eruit
vloeien.
In plaats van het schandaal dat onderdrukt, drukte de pressing
uit het vlees van Job de olie van de geest", d.w.z. de woorden
waarmee de heilige man de lof van God zong. De kwade dagen

29

s.81,4;501: "Dominus cum de passione sua praedicaret, Petrus coepit illi
suadere ne pateretur. Redi retro satanas, scandalum mihi es."
s.Casin. 1;Misc. Ag. 1,402: "Inordinate amans deficit sub pondere passionis;
ordinate autem amanti promittit passionem.
"id. 2;402: "Tunc Petrus amans eum, sed adhuc carnaliter, mori timens mortis
interfectorem."

id. 3s.; 403:"..videt non dominum occisum, sed mortem indominooccisam.
idoneitatem servi in passione sanguinis quaerit.

id. 6, 404: "...modo nemo cogitet carnaliter, non est tempus: concutitur
mundus, excutitur vetus homo, premitur caro, liquescat spiritus."
s.81,2;PL 38,500: "Scandalum cave, nonvaldepressuram. Pressurapremit
te, scandalum opprimit te. ...ad hoc valebit illa pressura, ad quod valet in
torculari, non ut oliva opprimatur, sed ut oleum liquetur. Denique si in ista
laudes Deo dicas, quam utile prelum, unde a te liquor emanat?"
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hebben Job zacht (miis) gemaakt, omdat Gods wet diens ruwheid
weggenomen had en hem een tot e-rudiet heeft gemaakt in de
geesteljke dingen." Job loofde God terwille van God, die hem niet
alleen goede maar ook kwade dagen heeft gegeven. Ook de druk
van de kwade dagen was een gave en heeft veel vrede in het hart
gebracht van hem die immers de wet van God beminde (ps.
118,163). Job behaagde God enerzijds door het goede dat hij deed
niet aan zichzelf toe te schrijven en anderzijds door het kwade dat
hij niet deed maar onderging, niet aan God te verwijten maar te
aanvaarden in geduld en gehoorzaamheid." Het lijkt erop dat Gods
wet eerst de ruwe bolster moet verwijderen uit de menselijke
begeerte, alvorens de zuiverheid en de zachtheid van de liefde als
olie van Gods Geest te voorschijn kunnen komen.
Zullen de Romeinen in hun confrontatie met de dood en de
vergankelijkheid van de aardse rijken volharden in hun ruwheid?
Zullen zij als godloochenaars ruw (rudis) en onbeschaafd blijven
in hun liefde? Niet zonder reden kiest Augustinus het voorbeeld
van de ruwe Petrus, die in Rome begraven ligt om de ontredderde
Romeinen de ware liefde te leren door de aanvaarding van de dood.
Is Rome bereid om zich evenals Petrus te laten uitpersen tot de
olie van de zegening? De zegening is immers alleen weggelegd voor

id. 1.2; 499s.: "Beatus enim vir, quem tu erudieris, Domine, et ex lege tua
docueris eum, ut mitiges ecum a diebus malignis, donec fodiatur peccatori fovea
(Ps.93,12, 13).. erat mitis, quia Deusexlegesuadocuerateum, et mitigaverat
a diebus malignis... vide mitem, vide eruditum in lege Dei..". In Confessiones
(conf.) 9,4,8; CCL 27,137 vertelt Augustinus hoe hij bij zijn bekering nog ruw
was in het liefhebben: "...rudis in germano amore tuo.. . De catechese moetonderrichten in de zuivere liefde, zij moet de ruwheid wegsnijden uit de
menselijke begeerte.
3id. 2; 499s.

id. 3; 500s.: "Quidquid boni facis, non tibi placeas. Deus enim superbis
resistit, humilibus autem dat gratiam (Jacobi 4,6). Ergo quidquid boni facis,
non tibi placeat nisi Deus; quidquid mali pateris, non tibi displiceat Deus."
en 5, 502: "Mitis est, cui in omnibus quae bene fecit, non placet nisi Deus;
in omnibus quae male patitur, non displicet Deus."
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hen die willen erkennen dat zij op deze aarde slechts gekomen zijn
om er weg te trekken. Als migranten zijn zij langs deze wereld
gekomen om te verlangen naar Hem die haar maakte. Voor de
liefhebbers van de wereld die hier willen blijven maar willens nillens
toch gedwongen zullen worden om te verhuizen, is deze persing
natuurlijk een schandaal. Voor de christen daarentegen die een
vreemdeling is op deze aarde, moet zij een oefening zijn in de
verhuizing, een loutering in het vuur dat het goud te voorschijn
haalt en het vuil vernietigt."
Maar in het hart van de christen woedt na de val van Rome de

storm van de verwarring, omdat hij dacht dat Christus in de
christelijke tijden (tempora christiana) was. In die storm slaapt
Christus (Mt. 8,24), omdat de christen zijn geloof is vergeten. Als
de drenkeling nu Christus wekt, zal hij door de levende Christus
opnieuw kordaat (cordatus) worden, niet langer verward zijn in zijn
hart. Alleen de zwakke christenen kunnen zich nog ergeren aan
het feit dat Rome is gevallen in de zogenaamde christelijke tijden...
De nieuwe mens die Christus had beloofd, is immers geboren uit
het zaad van Abraham en dat zaad, het hemelse zaad, is Christus.
Maak die Christus wakker in de storm van Rome, roept Augustinus
de Romeinse staatsburgers op, en uw hart zal niet langer verontrust

id. 7;503s.: "Eia, Christiane, coelestegermen, peregrini in terra, qui civitatem
in coelo quaeritis, qui Angelis sanctis sociari desideratis, intelligite vos sic venisse

ut discedatis. Transitis per mundum, conantes ad eum qui creavit mundum.
Nos vos perturbent amatores mundi, qui volunt in mundo remanere, et velint
nolint, coguntur migrare: non vos decipiant.. Justi estote, et exercitationes
erunt. Tribulatio venit: quod volueris erit, aut exercitatio, aut damnatio. Qualem
te invenerit, talis erit. Tribulatio ignis est: aurum te invenit? Sordes tollit.."
Cf.s. 105,8; PL 38,622.
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zijn." In Hem zal ons hart leren wachten en zich oefenen in geduld,
en het zal de liefde niet verliezen.

4. De schatten van de aardse stad

De val van Rome geeft een les over het vreemdelingschap van de

kerk hier op aarde. De christenen moeten migranten zijn, die met
een heel andere liefde leven dan de aardse gehechtheid. Niet
radicaal afgescheiden van de aarde moeten ze leven, alsof dat al
zou kunnen, want juist uit hun aardse leven zal de liefde van
Christus worden geperst. Rome is gevallen, maar daarom moet haar

cultuur van de aardse schatten nog niet worden verworpen.
In zijn werk De doctrina christiana houdt Augustinus daarom een
vurig pleidooi voor een goed gebruik (usus) van de niet-christelijke
romeinse cultuur. De redelijkheid die de heidense wijsgeren hebben
uitgewerkt in een wetenschappelijk system, de zogenaamde artes
liberalesofdoctrinaegentilium, is trouwens niet door hen uitgevonden
mar gevonden en ontdekt als een werkelijkheid die God heeft
ingesteld. Het gaat om de voorgegeven redelijkheid die zich laat
vinden in de natuurwetten van de redeneerkunde, de rekenkunde,
de sterrekunde, de bouwkunde, de geneeskunde, de geschiedenis...

id. 8, 504s.: "Pressura mundi turbatur cor tuum, quomodo navis illa, ubi
dormiebat Christus. Ecce quae causa est, homo cordate, ut turbetur cor tuum...
Navis ista, in qua Christus dormit, cor est ubi fides dormit. ..quid enim tibi
novi dicitur? Temporibus christianis vastatur mundus, deficit mundus. Non
tibi dixit Dominus tuus: vastabitur mundus? ...tempestas saevit in cor tuum:
cave naufragium, excita Christum. Habitare, inquit Apostolus, Christum per
fidem in cordibus vestris. Per fidem habitat in te Christus. Fides praesens,
praesens est Christus: fides vigilans, vigilans est Christus: fides oblita, dormiens

est Christus."
s.105,9; PL38,622: "Civitassancta, civitas fidelis, civitas interraperegrina,
in coelo fundata est. O fidelis, noli corrumpere spem, noli amittere charitatem,
accinge lumbos tuos, ascende, praetende lucernas tuas, exspecta Dominum,
quando veniat a nuptiis."
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Deze redelijkheid is vast en onveranderlijk, zij is een instelling
waarmee God hemel en aarde bestuurt." Daarnaast zijn er nog
de wetenschappen (doctrinae) die door de mens zijn ingesteld en,
voor zover ze niet overbodig en wellustig zijn, van groot nut en
zelfs een noodzaak kunnen zijn voor deze samenleving." Deze
disciplines bevatten heel wat waarheden, die de dienst aan God

ten goede komen en dus best door de christenen kunnen meegeno-
men worden op hun pelgrimstocht. De heidenen maken toch maar
misbruik (abuti) van de door God ingestelde wetenschappen door

ten dienste te staan van de goden, van wie ze aards geluk afsmeken.

Waarom zouden de christenen er geen rechtvaardig gebruik (usus
instns) mogen van maken voor de prediking van het evangelie en
hen ten dienste stellen van de hemelse stad? Ze zijn immers het
goud en het zilver, die Israël op goddelijk bevel mee moesten
nemen, de edele metalen die de goddelijke voorzienigheid zelf in
de wereld heeft neergelegd. En het kleed dat ook moest meegeno-
men worden door Israël, slaat op de disciplines die door de mens
zijn ingesteld. Geen christen mag ze missen op zijn pelgrimstocht,

Dedooctrina cbristiana (doc. chr.) 2,50; CCL 32, 68: "Ipsa tamen ueritas
conexionum non instituta, sed animaduersa est ab hominibus et notata, ut eam
possint uel discere uel docere; nam est in rerum ratione perpetua et diuinitus
instituta. Sicut enim qui narrat ordinem temporum, non eum ipse componit,
et locorum situs aut naturas animalium uel stirpium uel lapidum qui ostendit,
non res ostendit ad hominibus institutas, et ille qui demonstrat sidera eorumque

motus, non a se uel ab homine aliquo rem institutam demonstrat, sic etiam
qui dicit cum falsum est, quod consequitur, necesse est, ut falsum sit, quod
praecedit, uerissime dicit neque ipse facit, ut ita sit, sed tantum ita esse
demonstrat."

id. 2,58; 72: "..uidetur mihistudiosis et ingeniosis adulescentibus et
timentibus deum.. ut nullas doctrinas, quae praeter ecclesiam Christi exercentur
tamquam ad beatam uitam capessendam secure sequi audeant, sed eas sobrie
diligenterque diiudicent, ... alienent etiam studium a superfluis et luxuriosis
hominum institutis. lla uero instiruta hominum, quae ad societatem
conuiuentium ualent, pro ipsa uitae huius necessitate non neglegant."
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op voorwaarde dat hij hen in een christelijk zin heeft omgekeerd
en omgevormd.
De gelovige intellectueel verduidelijkt nochtans dadelijk aan welke
voorwaarde die christelijke omkering moet beantwoorden. De
egyptische rijkdom mag de christen namelijk niet besmetten met
de hoogmoed, het gezwel (tumor) waarmee elke mens sinds de
zondeval erfelijk is belast, ledere beoefening van een wetenschap
die niet in de christelijke liefde (caritas)is gefundeerd (1 Cor. 8,1),
zo zegt Augustinus Paulus na, zal slechts ten dienste staan van de
verwaanden en ontaarden. Het culturele erfgoed uit Egypte kan
daarom alleen ten goede gebruikt worden, als de deurposten van
de gebruikers getekend zijn met het bloed van het geslachte

paaslam.
Hier zinspeelt Augustinus op de menswording van Christus, die
een leerschool wil zijn van de nederigheid. Niet alleen door mens
te worden heeft Hij zich ontledigd en vernederd, maar vooral door
de vernedering van zijn lijden en dood heeft Hij het medicijn bereid
dat de gevallen mens kan genezen van zijn hoogmoed. Het offer
van zijn bloed zal daarom het offer van zijn nederigheid zijn aan
de mens, tot wie Hij zegt:'Kom tot Mij die belast zijt, Ik ben zacht
en nederig van hart' (Matteüs 11, 28.30).
De christen moet zich dus tekenen met het bloed van die vernede-
ring, met het teken van het kruis dat zuivert van elke verborgen
zelfingenomenheid. Niet zonder reden wordt het bloed in de
offeritus gesprenkeld met hysop, want deze plant is de nederige

"id. 2,60;74:".liberales disciplinas usui ueritatis aptiores et quaedam morum
praecepta utilissima continent deque ipso uno deo colendo nonnulla uera
inueniuntur apud eos, quod eorum tamquam aurum et argentum, quod non
ipsi instituerunt, sed de quibusdam quasi metallis diuinae prouidentiae, quae
ubique infusa est, eruerunt et, quo peruerse atque iniuriose ad obsequia
daemonum abutuntur, cum ab eorum misera societate sese animo separat, debet
ab eis auferre christianus ad usum iustum praedicandi euangelii. uestem quoque
illorum, id est, hominum quidem instituta, sed tamen accommodata humanae
societati, qua in hac uita carere non possumus, accipere atque habere licuerit
in usum conuertenda christianum."
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en zachte struik waarvan de wortels niettemin sterk en diep
doordringen in de aarde. In die verborgen zachtheid (mitis) en
nederigheid, die de christen een diepe en vaste wortel geven,
bevindt zich nu juist de liefde van Christus.

Maar zit het geheim van Christus' liefde ook niet diep in de grond,
in het verborgen deel van het kruis? Augustinus wil de lijnen van
het kruis uitleggen met de woorden van Paulus, die zoekt naar de
breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van Christus'liefde (Eph.
3,17s.). Verwijzen deze niet naar de lijnen van het kruis, die het
hele bouwwerk van de christelijke astio uitbeelden? De horizontale
lijn van de dwarsbalk, die in breedte en de lengte de goede werken
van de christenen over deze wereld symboliseert, ligt op de
opstaande balk die op haar beurt verwijst naar de goddelijke hoogte.
Maar de andere richting van de opstaande balk verwijst naar de
verborgen diepte van de nederigheid waar het hele kruis op rust.
De goede werken van de christelijke actie (actio) hebben dus niet
alleen de verwijzing naar boven nodig, naar God, want zij moeten
eveneens geworteld zitten in de diepte van de nederigheid. Die
verborgen worteling in de deemoed (humilitas) zal uitmaken ofhet
hele bouwwerk van de christelijke liefde (caritas) stand zal houden
of niet." Pas in die diepte zullen wij kennis krijgen van de alles

"doctr.christ. 41,62; CCL 32,75s.: "..quamuis de Aegypto diues exeat, tamen,
nisi pascha egerit, saluum se esse non poSse. "Pascha" autemnostrum
immolatus est Christus nihilque magis immolatio Christi nos docet quam illud,
quod ipse clamat, tamquam ad eos, quos in Aegypto sub pharaone uidet
laborare: "uenite ad me, qui laboratis et onerati estis, et ego uos reficiam. Tollite
iugum meum super uos et discite a me, quoniam mitis sum et humilis corde

et inuenietis requiem animis uestris. lugum enim meum lene est, et sarcina
mea leuis est: quibus, nisi mitibus et humilibus corde, quos non inflat scientia,
sed caritas aedificat?..cum signari postes sanguine agni iuberentur, ysopo fuisse
signatos herba haec humilis et mitis est et nihil fortius et penetrabilius eius
radicibus ut "in caritate radicati et fundati possimus comprehendere cum
omnibus sanctis, quae sit latitudo et longitudo et altitudo et profundum", id

est crucem domini; cuius latitudo dicitur in transuerso ligno, quo extenduntur

manus; longitudo a terra usque ad ipsam latitudinem, quo a manibus et infra

totum corpus aftigitur; altitudo a latitudine sursum usque ad summum, quo
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allesovertreffende liefde van Christus. Deze goddelijke kennis, door

Augustinus ook de wijheid (1apientia) genoemd, moet de nieuwe
fundering zijn van elke andere kennis Goientia) die de christen

meeneemt uit Egypte. Pas als de Pascha de geërfde wetenschap
uit de aardse stad tekent met het kruis, loopt de christelijke inzet
(actio christiana) in deze wereld niet het gevaar besmet te worden

met een opgeblazen kennis." Dan pas zal de culturele erfenis van
het romeinse imperium kunnen worden omgevormd en ten dienste

staan van een nieuw geestelijk imperium." De dragende grond
van dit liefdeswerk zit verborgen in de fundering van Christus'
kruis.

5. De stad van God en de aardse stad

Dit geestelijk imperium noemt Augustinus de stad Gods en wil
hij strikt gescheiden houden van de aardse stad. Er moet geen
christelijke staat worden gebouwd op de ruines van Rome. Toch
hecht Augustinus een grote waarde aan de aardse stad, waar de
christenen samen met de anderen binnen het kader van een
gemeenschappelijke sterfelijkheid dezelfde lichamelijke behoeften
hebben (voedsel, kleding, woonst) en waar beide van dezelfde aardse

goederen een gemeenschappelijk gebruik moeten kunnen maken.

adhaeret capuc; profundum uero, quod terrae infixum absconditur.. Est etiam
in ysopo uis purgatoris ne inflante scientia de diuitis ab Aegypto ablatis superbe
aliquid pulmo tumidus anhelet: Asparges me, inquit, ysopo et mundabor,
lauabismeet super niuem dealbabor...(ps. 50,9)".
CE. Deciuitate Dei (ciu.) 19,26; CCL 48,196s.
E.KEVANE, Translatio imperi: Augustine's De doctrina christianaandtheclasial
Paideia inStndia Patristica 14, Berlin, 1976, p. 458:".. Western Christendom
was a civilization that succeded that earlier and, not by way of revolutionary
ruprure but in that substantial continuity which the historians call affliation."
En verder: "It actually accomplishes the translatio imperi by which pagan Rome
with its paideia and culture becomes Christian Rome.." Deze uitspraak gaat
wel weer in de richting van de tempora christiana.
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Voor de christen evenwel is deze stad eerder een onontkoombare
noodzaak (necessitas) en geen vaste vestiging." Hij geniet er niet
van in de echte betekenis van het woord, maar gebruikt haar in
het licht van dat andere en hoogste goed, namelijk God en de mens,
die de enige genietenswaardige en beminnenswaardige werkelijk-
heid zijn. En vermits God liefde is en de mens alleen in die
goddelijke liefde echt kan bemind worden, is er maar één werkelijk-
heid die onvergankelijk is." In deze euwigheid deelt de stad Rome
niet, want in geen van haar huizen of straten of instellingen kan
God ooit zijn intrek nemen zoals Hij dat doet bij de mens ofineen
gemeenschap van mensen. Als Rome na haar val nog toekomst
heeft, is het omdat er nog Romeinen zijn die zich kunnen bekeren
door hun geluk en liefdesleven zo te kiezen dat God bij hen zijn
intrek kan nemen. In het andere geval zal de tuchtiging van Rome
alleen maar een uitstel zijn van de onontkoombare veroordeling.

ciu. 19,17; CCL 48,683s.: "Sed domus hominum, qui non uiuunt ex fide,
pacem terrenam ex huius temporalis uitae rebus commodisque sectatur; domus

autem hominum ex fide uiuentium expectat ea, quae in huturum aeterna
promissa sunt, terrenisque rebus ac temporalibus tamquam peregrina utitur,
non quibus capiatur et auertatur quo tendit in Deum, sed quibus sustentetur
ad facilius toleranda minimeque augenda onera corporis corruptibilis, quod
adgrauat animam. Idcirco rerum uitae huic mortali necessarium utrisque
hominibus et utrique domui communis est usus; sed finis utendi cuique suus
proprius multumque diuersus." Vergelijk met L. VERHEIJEN, Le premier livre
du De doctrina christiana, in: Augustiniana Traiectina, Utrecht 1986, Paris, 1987,
p. 171. Men mag beweren de aardse stad te beminnen 'avec un amour
d'orientationvers... ,waarmee meteen definis aangegeven is die allesbepalend
zal zija: zoekt men de voldoening van de possesio in God of in zichzelf?
"doctr. chr. 1,22,20; CCL 32,16s.: "..magnaquaestioest, utrum frui se homines
debeant an uti an utrumque. Praeceptum est enim nobis ut diligamus invicem;
sed quaeritur utrum propter se homo ab homine diligendus sit an propter aliud.
Si enim propter se, fruimur eo; si propter aliud, utimur eo." en 21; 17: "Sic
enim eum diligens tamquam se ipsum totam dilectionem sui et illius refert
in illam dilectionem dei, quae nullum a se rivulum duci extra patitur, cuius
deriuatione minuatur." Cf. Conf. 4,9,14; CCL 27,47: "Beatus qui amat te et
amicum in te et inimicum propter te."



60BERNARDBRUNING

Intussen leven de christenen samen met de andere burgers van het
romeinse rijk. Zullen zij van hen verschillen in hun omgang met
de sterfelijkheid van de geschapen dingen?" De meeste burgers
zoeken hun vrede en geluk helemaal in de aardse goederen, die als

water voorbijstromen en vluchtig zijn. Als ze dat vliedende geluk
willen tegenhouden en vasthouden, zal hun hebzucht de stroming
alleen maar doen toenemen en worden ze de drenkelingen in een
maalstroom van passies en angsten." Zo werkt nu eenmaal de
tragedie of de ellende van de hebzucht, die de wortel is van alle
kwaad (1 Timotheüs 6,10)." Het gaat hier trouwens niet louter
om een van de mogelijke gebreken, want door de hebzucht keert
de mens zich af van God aan wie hij niet genoeg heeft. Van zodra
de hebzuchtige meer wil dan God, heeft hij de kiem gelegd van
zijn geloofsafval." Want zich afkeren van God is de Algoede
verlaten die aan allen gemeenschappelijk is (communis) en aldus van
het hoogste goed in de laagste goederen vallen, die hij dan verder
als een bezetene wil privatiseren en toeëigenen. De wetmatigheid
van de hebzucht is trouwens onverbiddelijk, want in de orde van
de sensibele goederen moet de hebzuchtige privatiseren d.w.z. de
goederen aan anderen onttrekken, hen ervan privatiseren. Maar
dit eigenbelang (res popria) wordt gelijk afgestraft met een

cin. 19,17; CCL48,684: "...quae in hac mortalitate peregrinatur et uiuit ex
fide, etiam ista pace necesse est utatur, donec ipsa, cui talis pax necessaria est,
mortalitas transeat... egibus terrenae ciuitatis, quibus haec administrantur,
quae sustentandae mortali uitae adcommodata sunt, obtemperare non dubitat,

ut, quoniam communis est ipsa mortalitas, seruetur in rebus ad eam pertinenti-
bus inter ciuitatem utramque concordia."
Enarrationesinpsalmos (en. Ps.) 39,9; CCL 38,432; 64,9; 39,83.
s.177,9; SPM 1,71:"Radixest enim omnium malorum auaritia. Et in ipso
adam radix omnium malorum auaritia fuit. Plus enim uoluit, quam accepit,
quia deus illi non suffecit."

In lobannis epistulamadParths trastatus (lo. ep. tr.) 8,6; PL 35,2039:
"...invenimus et in superbia avaritiam esse; excessit enim modum homo. Quid
est avarum esse? Progredi ultra quam sufficit. Adam superbia cecidit: Initium
omnis peccati superbia, inquit. Numquid avaritia? Quid avarius illo, cui Deus
sutticere non potuit?
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omgekeerde privatisering, die de hebzuchtige mens nu zelf berooft

priuatus) van de ware rijkdom: in plaats van God krijgt hij de
kwellende zorgen voor het geprivatiseerd eigene. Niet alleen de

gebrekkigheid (egestas) en de onzekerheid in de tijdelijke goederen

moet hij nu bezweren met vernieuwde privatiseringen. In plaats
van zijn bezit te zien groeien (invementum) stelt de hebzuchtige ook

een onzichtbare en akelige vermindering van zijn bezit vast
detrimentum)."

Het is vanzelfsprekend dat de hebzuchtige af te rekenen heeft met
mededingers, die trouwens in dezelfde begeerte gevangen zitten
en die hij zal moeten afweren met nieuwe privatiseringen. De meest
hebzuchtige wil de machtigste zijn, de énige zoals God dat is, en

Wil zich daarom met zijn geld doen gelden over de anderen."
Willen de christenen deze genotsvorm van het leven voor zich
opeisen, helemaal bepaald door de sterfelijkheid van de aardse

goederen en de vrees voor de dood? Het verlies aan eeuwigheidsper-

spectiefis dus vooral een verlies aan ethisch perspectief. Dit laatste
is dan weer een gevolg van het feit dat men de verstrooiende

stroming van de tijd vanuit de hebzucht (auaritia) wilde overmees-

50

De Genesiadlitteram (gn. litt.) 11,15,19; CSEL 28/1,347: "Cui sapienter
nomen latina lingua indidit, cum appellauit priuatum, quam potius a

detrimento quam ab incremento dictum elucet; omnis enim priuatio minuit."

tbia.: "Neque enim essent etiam homines amatores pecuniae, nisi eo se
putarent excellentiores quo ditiores." Zie D.J. MACQUEEN, St. Augustine's concept

fproperty, in Rechercbes Augustiniennes 8 (1972), 187-229, p. 200.
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teren. Augustinus noemt dit soort mensen de burgers van
Babylon.
De burgers van Jeruzalem daarentegen willen niet meegesleept
worden en tenondergaan in de maalstroom van Babylon. Door hun
deemoed zitten ze niet in' de stromen van Babylon maar 'erboven-
op'. Als meesters beheersen zij de tijdsstroom en schouwen vanuit
de tijdelijke stad naar de eeuwige stad. Zonder deze blik op de
eeuwigheid wordt de mens het slachtsoffer van de tijdsbeweging,
die voor de christen hoe dan ook een ambivalentie van zijn en niet-
zijn blijft."Tot het einde van zijn leven blijft daarom iedere christen

en. Ps. 147,5;2142s.:"... Inhocenim mundo, in histribulationibussaeculi,
in hac turba multiplici scandalorum, quodam modo in captiuitate geminus...
significatum est nobis post omnem istam uolubilitatem temporis.." In zijn
onderzoek naar de betekenis van saeculum besluit L. VERHEIJEN, "Mundus" et
"saeculum' dans les Confessions de saint Augustin, in Studi in onore di Alberto Pincberle,
Studie materiali di storia delle religione, pnbblicati dalla Souola disundistorico-religiosi

del'Università di Roma 38 (1978), 665-682 dat het begrip voornamelijk de
tijdsbeweging aangeeft, waarin mensen het perspectiefop de eeuwigheid dreigen

te verliezen: "Comme le mundus devient facilement idolâtre, ainsi le saeculum

devient facilement le théâtre de toutes les sortes de péché: avarice, rapacité,
ambition, carriérisme, manoeuvres malhonnêtes, esprit de domination et de
possession, débauche, bref, les péchés qui surgissent dans lesillon des tentatives
les plus classique pour pallier à l'écoulement du temps." (p. 678)

id. 136,2.4; CCL40,1964.1966: Si ciues sumusdeJerusalem, id estdeSion,
et in ista uita, in ista confusione, saeculi huius, in ista Babylonia, non ciues
habitamus, sed captiui detinemur, oportet ut non tantum ista decantemus,
sed et faciamus affectu cordis pio, religioso desiderio aeternae ciuitatis. Habet

et haec ciuitas quae Babylonia dicitur, amatores suos consulentes paci temporali,

et nihil ultra sperantes, totumque gaudium suum ibi figentes, ibi finientes..
Sedeamus super flumina Babylonis, non infra flumina Babylonis: talis sit
humilitas nostra, ut nos non mergat. Sede super flumen, noli in flumine, noli
sub flumine; sed tamen sede humilis, loquere non quomodo in lerusalem."

Zie H.L.MARROU, L'Ambivalene dutempsde l'bistoire chez saint Augustin, Paris,
1950, die met Augustinus' commentaar op psalm 38, momentis transuolantibus

Cuncta rapiuntur, torrens rerumfluir,kan verklaren:"...non, nos jours ne sont pas
les voici qui s'éloignent presque avant même d'être venus." (p. 44). Door de
tijdsstroom is de mens "affecté d'une redoutable ambivalence: il est vecteur



63 DEVALVANROMEENZIJN RELIGIEUZEBOODSCHAP

geroepen om de tijdsverstrooiing te bekeren, d.w.z, om te keren
en te verzamelen in de goddelijke aanwezigheid die het hart van
de tijd moet zijn. Zo is Jeruzalem, zij is de gemeenschap van de
heiligen die hun roem niet zoeken in de tijdelijke dingen maar in
Gods eeuwigheid."Zij bouwthaartoekomst niet op de onzekerheid
van hetaardsebezit maar stelt haar hoop op de levende God (1
Tim. 6,17-19), die niet alleen de goederen geeft maar bovenal
zelfhet hoogste goed is. Dit geloofin de ene God maakt niet alleen
de vele aardse goederen betrekkelijk, doordat ze niet die absolute
waarde hebben, Gods eenheid zorgt er bovendien voor dat mensen
niet langer onderling verdeeld zijn vanwege hun aardse goederen.
Want de enige rijkdom, die Godzelfis, wordt door allen gelijkelijk
en onverdeeld bezeten en sticht daardoor al gemeenschap." Maar

et facteur à la fois d'espérance et de désespoir, le moyen par lequel s'accomplit
le mieux-être et en même temps cette blessure inguérissable ouverte au flanc
de l'homme, par où son être s'écoule et se détruit." (p. 57) Cf. J. FONTAINE,
Augustin penseur chrétien du temps, in Bulletin de l'Association G. Budé, 1988, legt
alle nadruk op de conversion du temps door Christus, waardoor de christen zich
beweegt in de temps de la conmersion, een tijd die van distentio naar intentio wordt
omgevormd: "Le temps de la conversion n'est pas un processus d'arrachement
au temps oude dévaluation du temps; il en est plutôe une réévaluation, à travers
le salut proposé, et déjà expérimenté par la découverte d'une présence divine
au coeur même du temps. ... La conversion est - et n'est bien qu'un chang-
ement de direction, par un rassemblement decequise dispersait sans se perdre
totalement.."(p. 57v.).

Decatechizandibus rudibus (cat. rud.) 19,31; CCL 46,156: "Et rursus omnes
homines et omnes spiritus humiliter Deigloriam quaerentes, non suam, et eum
pietate sectantes, ad unam pertinent societatem.
s. 177,10;SPM 1,71s., cn. 1,10; CC 47,11.
s. 46,16,30; PL 38,315s.: "Singuli dicunt, Deus meus, et, Deus meus: ille
omnium est, communiter omnibus se ad fruendum praebens, in omnibus
integer, in singulis integer. Non enim qui dicunt, Deus meus, singuli dividunt
inter se.... Dicat pauper, Deus meus; dicat dives, Deus meus: minus ille habet,
plus hic habet; sed argentum non Deum..." Dan volgen een aantal voorbeelden
uit het evangelie, die aantonen hoe de mens zija Heer dichter benadert door
naar vermogen te geven met geld: "Deus omnibus acqualiter adest. Ille apud
eum plus habet loci, qui plus attulerit, non argenti sed fidei.."



BERNARDBRUNING 64

tegelijk krijgen de tijdelijke goederen een vernieuwde waarde in
de mate dat hun rechtvaardige verdeling in de aardse stad Babylon
een duidelijk gezicht geeft van de liefdeseenheid (caritas) die bestaat
in de hemelse stad Jeruzalem. Elk die een teveel aan aardse
goederen heeft, zegt de bisschop, mag niets daarvan onthouden
aan de armen die er te weinig van hebben:

"Wat teveel is voor de enen en als een overvloed rondslingert,
is de noodzaak voor de anderen. De overvloed van de rijken is
de noodzaak van de armen. De rijken bezitten andermans
goederen als ze die overvloed in hun bezit houden."

Bevrijd uit de babylonische gevangenschap zal de burger van
Jeruzalem de goederen in gemeenschap brengen en ze niet langer
privatiseren.

Wat wil de stad Rome nu na haar tuchtiging? Wil zij Babylon of
Jeruzalem zijn? Als de overlevende Romeinen volharden in hun
Babylonische gevangenschap, zullen ze de dochter van Babylon
blijven: het andere, het tweede Babylon (altera, secunda Babylonia)."
Als zij zich daarentegen los willen maken van de verblindende
gehechtheid aan deze aarde stad (ciuitas terena) en haar alleen willen
gebruiken in het licht van een nieuwe en andere gemeenschap van

mensen, wacht hen een nieuwe beschaving. Het goede of slechte
gebruik (usus) zal dus bepalend zijn voor de vraag of de aardse stad

8

en.ps. 147,12; CCL40,2148: "..cetera quae superflua iacent, aliorum sunt
necessaria. Superflua diuitum, necessaria sunt pauperum. Res alienae possiden-

tur, cum superflua possidentur." Cf. s. 61,12 (ML 38,413s.).
ciu.22;612:"..condita est ciuitas Roma uelut alteraBabylonetuelut prioris
filia Babylonis.." Augustinus wisselt zijn beeldspraak overigens en stelt
Babylonië ook als het eerste Rome voor: "... Balbylonia, quasi prima Roma.
ipsa Roma quasi secunda Babylonia est...". Zie 18,2; CCL 48,594.
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al dan niet een beschavingsproject wordt." Maar er zal geen sprake
meer zijn van een christelijke staat ofchristelijke tijden, want Rome
bljft het symbool voor de radicale vergankelijkheid van alle aardse
staten, van elk aards geluk. Zullen haar burgers kunnen opstaan
uit deze vergankelijkheid en zich richten naar het geluk van een
liefdesgemeenschap, die niet meegezogen wordt in de draaikolk
van hebzucht en macht? Alleen de caritas van de stad Gods heeft

een eeuwigheidswaarde en geeft een toekomst aan die samenleving,

waar de aardse vrede gewaarborgd is door een rechtvaardige
verdeling van de tijdelijke goederen. Maar nooit zal deze tijdelijke
vrede de plaats innemen van de eeuwige vrede in de stad Gods.

Dit alles neemt niet weg dat Jeruzalem haar burgers ten dienste
kan stellen van deze vrede in Babylon. Aan hen die beweren dat
de christenen bijvoorbeeld te wereldvreemd zijn om aan politiek
te doen, vraagt Augustinus of niet uitgerekend de leiders en de
burgers die de leer van Christus gehoorzamen de grootste bijdrage
leveren voor de staat. In een brief aan Marcellinus schrijft hij:

"Laat hen die beweren dat de leer van Christus gekant is tegen
de welvaart van de staat maar eens een leger voortbrengen,
waarin de soldaten een vorming uitstralen zoals Christus' leer
dat beveelt; laat hen maar eens zulke provincie-gouverneurs
brengen, zulke echtgenoten, zulke ouders, zulke zonen, zulke

meesters, zulke slaven, zulke koningen, en tenslotte zulke
belastingbetalers en zulke inners van belastingen, zoals Christus'
leer hen dat beveelt. En laat ze maar eens zeggen dat deze leer

tegen de welvaart van de staat gekant is. Of laat hen eerder

H.I.MARROU, Théologie de l'histoire, Paris, 1968, p. 142: "...Iuss... Cest la
mise en oceuvre, dans la synthèse concrète, qui transtorme une opération
technique en fait de civilisation..."
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twijfelen om te erkennen dat zij de grootste veiligheid is van
de staat, als deze leer wordt gehoorzaamd."

Christenen die getrouw en in deemoed werken aan de aardse stad,
zal God trouwens niet laten verloren lopen in Babylon. In hun
politieke arbeid zal Hij hen al een glimp laten zien van die andere
stad, waartegenover Babylon maar een klein goed is. En Augustinus

voegt er zelfs heel opmerkelijk aan toe dat de christenen eerst hun

trouw in dat kleine goed moeten bewezen hebben, alvorens zij het

grote goed van de stad Gods waardig kunnenzijn.
" De hoogmoed

en de hebzucht kunnen immers de vrede van de aardse stad snel
bederven. Ook de cultuur van de aardse schatten die de christenen
uit Egypte mee moeten nemen, kan vlug ontworteld zijn en
losgerukt van de verborgen deemoed die hier elke christelijke inzet
(actio christiana) moet funderen.
Het is opvallend hoe Augustinus over het klooster (monasterium)

met dezelfde termen schrijft als over de stad Gods. Voor hem is

de religieuze gemeenschap immers een anticipatie van degemeen
schap (societas), die de kerk ooit onvermengd zal zijn. Het leven van
de religieuzen moet zelfs een alternatief bieden aan de maatschappij

in het algemeen, waar de verhoudingen telkens weer zijn aangetast
door hebzucht en privatisering. Augustinus pleit dus niet zonder
meer voor een terugtrekking uit het openbare leven maar voor de
omslag van het private naar het gemeenschappelijke belang in de

arbeid die de christen hier verricht. Zelfs na zijn intrede in het
klooster kan de religieus perfect hetzelfde werk verrichten als

voorheen op voorwaarde dat die omslag zijn werk van gedaante

ep. 138,2,15; PL 33,532: "Proinde qui doctrinam Christi adversam dicunt
esse rei publicae dent exercitum talem quales doctrina Christi esse milites jussit;
dent tales provinciales.." and ciu. 2,19; CCL 47,50.5 1?
en. Ps. 136,2; CCL40,1965. Cf. ciu. 19,13; CCL 48,680.
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deedveranderen. De aardse goederen staan dan ten dienste van
een liefdesgemeenschap, een eeuwige vrede waar niet de toe-
eigenende en privaciserende begeerte overheerst maar waar het hart,
dat zich over het gemeenzame en onvergankelijke goed verblijdt
en dus uit de vele harten één hart maakt, volmaakt ééndrachtig
is. Dit ééndrachtige hart gehoorzaamt de liefde."

6. Besluit

Toegepast op de religieuze gemeenschappen van vandaag kan men
zich afvragenofdeze omslag nog aanwezig is. Zijn wij niet verstrikt
geraakt in de vele privatiseringen, die ons gevangen houden in de
Babylonische stad? We hebben wellicht de aardse schatten niet
voldoende geijkt op het fundament van de belangeloze liefde en
zijn verdeeld geraakt door de individualisering van de consumptie.
Vele kloosters staan leeg en verdwijnen. De sterfelijkheid die wij

met de anderen delen in de aardse stad, slaat alom toe. Het is alsof
de val van Rome zich vandaag herhaalt voor de religieuzen. Is het
slechts een tuchtiging vanwege God of gaat het om een eeuwige
veroordeling? Wellicht gaat het om een beproeving omdat wij ons
al te zeer hebben verenigd met de normen en de waarden van
Babylon. Maar wij zijn bang zoals Petrus om onze aardse gehecht-
heid op te geven, om los te laten en te sterven. We zijn bang om
de persing (pressura) te ondergaan, die uit ons vlees de olie van
Christus' liefde zal persen. De stad Gods waarin wij geloofden, was
alte zeer vermengd en verward met onze verliefdheden in de aardse
stad. Waarom wekken wij Christus niet in deze storm van

en. Ps. 136,2; CCL 40,1965. Cf. ciu. 19,13; CCL 48,680.
ciu. 15,3; CCL48,456: "..ciues ciuitatis liberae, socios pacis aeternac, ubi
non amor propriae ac priuatae quodam modo uoluntatis, sed communi
codemque inmutabili bono gaudens atque ex multis unum cor faciens, id est
perfecte concors oboediens caritatis." Cf. uirg. 29,29; CSEL41,267: "Ubi enim
nulla est inuidentia, concors est differentia."
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sterfelijkheid? De vergankelijkheid van onze religieuze instellingen
zal hij zeker niet wegnemen, want die heeft Hij voorspeld. Maar
zijn onsterfelijke liefde zal wel in ons hart opnieuw het geloof
wekken in de stad van God.
Pas toen de beproefde en verwarde christenen zich verzoend hadden

met het verlies van de stadstaat Rome, konden zij iets ontwaren
van de andere gemeenschap die zich langzaam begonafte tekenen
in opvang van de vluchtelingen uit Italië. In een preek troost de

pastor zijn getroffen kudde met deze merkwaardige oproep:

"Bemin de wet van God en er zal voor u geen schandaal zijn.
Wij smeken er u om: wees zacht, wees vol medelijden voor hen
die lijden, ontvang de zwakken. Laatuw gastvrijheid overvloedig

stromen in deze bijzondere omstandigheden. Wees gul met uw
goede werken voor de vreemdelingen, de behoeftigen, de
21eken."65

Is deze oproep niet een merkwaardige troost voor het verlies van
het aardse geluk? De vluchtelingen die vanuit Rome aanspoelen
in Noord-Afrika, krijgen van de christenen - hier al even vreemd
als zij - het nieuwe vaderland aangeboden van een liefdesgemeen-
schap waar geen bederf kan bestaan. Is het aanbod van zulk een
liefde niet telkens weer de toekomst van het christelijke en
religieuze leven? Waarom zouden christenen moeten wenen over
de val van Rome? Toch had Hieronymus het zeer moeilijk om
afscheid te nemen van zijn Romeinse cultuur en om de transcenden-
tie van Gods liefde te ervaren temidden van de vergankelijkheid
van de aardse schatten. Augustinus' pleidooi daarentegen voor een
nieuwe en andere stad, die onder meer haar uitdrukking vindt in
zijn monastieke ideaal, bedoelde wel een afscheid maar geen
verwerping van de aardse goederen die hij in een goede orde wenste

s.81,2;PL 38,500: "In pressura servare patientiam, tenere constantiam, non
relinquere fidem, non consentire peccato."
s. 81,9; PL 38,506.
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te gebruiken. Wie zullen de religieuzen vandaag volgen: Hierony-
mus die maar moeilijk zijn verdriet kon te boven komen? of
Augustinus die weigerde te rouwen over het verlies van de aardse
stad, omdat de liefde juist uit de vergankelijke goederen moet
worden geperst? Alleen in het laatste geval zal hun christelijke actie
gefundeerd zijn in de verborgen diepte van het kruis en zullen de
christenen niet verloren lopen in de stad van Babylon.
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De Vader en de Zoon wilden
dat wij gemeenschap zouden hebben
zowel met elkaar als met Hen

door datgene wat hen gemeenschappelijk is,
de Geest namelijk.

Zij wilden dat wij ons zouden samenvoegen tot een eenheid
door de Gave die zij beiden gemeenschappelijk bezitten,

dit wil zeggen door de heilige Geest
die God is en gave van God.

Want in de Geest worden wij verzoend met de Godheid
en genieten wij van de Godheid.

Preek 71,12,18 (PL 38,454)




