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DE VROUW IN DE VISIE VAN AUGUSTINUS

Tarsicius Jan VAN BAVEL O.S.A.

Augustinus leefde in een heel andere cultuur dan wij.
Bovendien leefde hij in een tijd waarin de wetenschap omtrent

haam veel beperkter was dan nu. Daarom mogen
wij bij hem geen antwoorden verwachten op moderne vragen
of op feministische stellingnamen. Hij geeft wel enkele inspire
rende gedachten die vandaag wellicht nog kunnen gelden.
Vooral die gedachten willen we in deze conferentie belichten.

hetmenselijk1

De ondergeschiktheid van de vrouw

In de oudheid was een vrouw ondergeschikt aan deman. Maar
in hoever? Zeker niet in dezelfde mate als een slaaf. Augustinus
neemt de idee van zijn tijd over dat een vrouw gehoorzaamheid
verschuldigd is aan haar man en dat ze lichamelijk niet zo sterk
is als de man. Maar de vraag of Augustinus de vrouw werkelijk
als intellectueel zwakker dan de man beschouwde, durf ik niet
zonder meer positief te beantwoorden; er zijn immers een aantal
teksten die uitdrukkelijk een intellectuele gelijkheid bevestigen.
In een van zijn eerste werken maakt Augustinus een onderscheid
tussen de verhouding van man en vrouw en van ouders en
kinderen. De man is het hoofd van de vrouw op grond van een
oprechte liefde, terwijl ouders boven hun kinderen staan in een
liefdevolle overheersing (pia dominatione)'. Wat opvalt is dat
er ten aanzien van de vrouw enkel sprake is van oprechte liefde
en niet van overheersing.
In zijn brieven en preken beschouwt Augustinus vrouwen

duidelijk als intellectueel gelijk aan de man. Zijn theologisch
niet altijd gemakkelijke teksten richten zich tot beide seksen.

'Over de zeden van de katholieke kerk 1,30,63.
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Onder de negentien brieven die hij aan vrouwen schrévinden
we theologische traktaten, maar ook een verzoek aan Fabiola
om hem te helpen in een netelige zaak, en een zekere Maxima
biedt hij aan kopieën te laten maken van al zijn werken. Zijn
moeder, Monnica, nam deel aan de filosofische dialogen te
Cassiciacum. Wanneer zij een stelling naar voren brengt die
helemaal overeenstemt met een gedachte van Cicero, prijst haar
zoon haar met de woorden: "Moeder, je hebt de top van de
filosofie bereikt". Hij acht haar geest zo groot dat die volkomen
geschikt lijkt voor de ware filosofie. Op haar vraag of het een
vrouw wel past aan zulke discussies deel te nemen, verwijst hij
naar het feit dat in de oudheid ook vrouwen gefilosofeerd
hebben, en voegt eraan toe dat haar filosofie hem erg bevalt"'.
Bovendien spreekt hij elders over vrouwenkloosters waar
bekwame vrouwelijke oversten niet alleen instaan voor de
morele vorming van hun medezusters, maar ook voor hun
intellectuele vorming door onderricht"'. En in de Belijdenissen
vinden we de ondubbelzinnige verklaring dat "de vrouw zeker
inhaar geest wat betreft verstandelijke intelligentie een gelijke
natuur bezit als de manWemogen ook niet vergeten dat Rachel
en Maria voor Augustinus modellen zijn van contemplatie; en
hij slaat contemplatie hoger aan dan actie. Bovendien verwerpt
hij met nadruk de manier van sommige christelijke schrijvers
voor hem die de vrouw gelijkstellen met lichamelijke zintuiglijk-
heid."
Sommigen maken er Augustinus een verwijt van dat hij houdt

dat de vrouw helemaal ondergeschikt is omdat ze geschapen
is om kinderen voort te brengen. Inderdaad, samen met heel de

Silvia SoENNECKEN, Misogynie oder Philogenie? Philologisch-theologi-
sche Untersuchungen zum Wortfield Frau bei Augustinus. Frankfurt a. M.
etc., Peter Lang, 1993.
Over het gelukkige leven 2,10. Over de orde I,11,31
Overde zeden van de katholieke kerk 1,33,70.
Belijdenissen XI,32,47.
Over de Drie-cenheidXI, 13,20.
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oude cultuur neemt Augustinus dit aan. Maar men kan zich de
vraag stellenofdeze stelling heel Augustinus' denkenweergeeft
Ik meen van niet. Er zijn immers een aantal teksten die het
hebben over de troost die een vrouw kan betekenen voor een
man, en ook passages die spreken over vriendschap tussen
gehuwden. Troost en vriendschap doorbreken ongetwijfeld het
beperkte raam van de voortplanting.

We beginnen met teksten over troost. Augustinus stelt vast
dat de motieven om voor het huwelijk als een belangrijk goed
te kiezen, de volgende zijn: er zijn mensen die het huwelijk
kiezen als een plicht, anderen kiezen het als een geneesmiddel
tegen hun zwakheid, en weer anderen als een vertroosting in
dit zorgelijkbestaan. Herhaaldelijk houdt hij zijn gelovigen
voor hoezeer de vrouw van Job tekortschoot in haar rol als
helpster van de man, omdat zij hem niet troostte in zijn lijden,
maar hem aanzette tot opstand tegen God. Ook op louter
seksueel gebied moeten man en vrouw een troost betekenen voor
elkaars zwakheid om door geslachtsverkeer de trouw aan elkaar
te bewaren.
Wie troosten zegt, zegt ook rust geven. Volgens Augustinus

zijn er geoorloofde genoegens in het leven, waarvan men
genieten mag. Zo zoekt een man rust in zijn huis, in zijn gezin,
bij zijn vrouw en bij zijn kinderen. Wanneer een man een goede
vrouw heeft, dan komt hij bij haar tot rust; maar heeft hij een
slechte getroffen, dan loopt hij de straat op."
Bij het woord "ondergeschiktheid" moeten wij dus schake-

ringen aanbrengen. Over zijn moeder Monnica, vertelt Augusti-
nus in de Belijdenissen hoe zij haar vriendinnen die over hun
mannen klaagden, erop wees dat ze de officiële huwelijkscon-
tracten moesten beschouwen als documenten waardoor ze
dienaressen geworden waren. Maar uit dezelfde passage blijkt

.Over het goede van het weduwschap 8,11.
Preek over psalm 40,5. Preek over psalm 35,5.
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ook dat Monnica zich niet slaafs aan haar man onderwierp. Was
hij woedend, dan weerstond ze hem niet, maar als hij kalm was,
gaf zij hem een verklaring van haar gedrag. Dit wijst toch wel
op een zekere onafhankelijkheid."

De vrouw staat moreel hoger dan de man

Als ervaren bisschop weet Augustinus maar al te goed dat
het eerder de vrouwen zijn die hun mannen naar een hoger
zedelijk peil meeslepen. Heel dikwijls valt hij de staatswetten
aan die veel clementer zijn tegenover mannen dan tegenover
vrouwen. Hij weet dat hij zich daardoor de woede van de
mannen op de hals haalt. In een preek zegt hij: "Als het nodig
is, wil ik liever jullie vijand zijn dan een vijand van derechtvaar
digheid. Ik druk ook jullie vrouwen op het hart jullie te behoe
den. Zij zijn mijn dochters zoals jullie mijn zonen zijn... Ik wil
niet dat christelijke vrouwen op een gelaten wijze geduld hebben
met hun overspelige mannen... Men beveelt een vrouw haar
overspelige man te verdragen. Maarwat voor soortrechtvaardig-
heid is dat? Waarom, zo vraag ik je. Waarom? Omdat ik een
man ben, zegtje. Maar bent u wel een man? Bewijs dat dan maar
eens door uw sterkte. Overwin je lusten. Als je vrouw sterker
is dan jijzelf, waar blijft dan uw man-zijt!.Uit de aangehaalde
teksten meen ik de volgende besluiten te mogen trekken:

Augustinus houdt steeds sterk vast aan de sociale en fysieke
onderordening van de vrouw.
Maar het lijkt mij erg twijfelachtig of dit ook geldt op
intellectueel gebied.
Het is onbetwistbaar dat hij de vrouw superieur acht aan de
man op zedelijk gebied.

Belijdenissen IX,9,19.
Preek 392,4,4-5,5.
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Daarom is het kortzichtig en onjuist de vrouw bij Augustinus
alleen maar voor te stellen als de grote verleidster. Eerlijk
verdeelt hij de rollen uit het paradijsverhaal over beide geslach-
ten: "Alsde vrouw haar man verleidt tot kwaad, is zij voor hem
eenEva.
haar een duivel. Ofwel is zij voorhem een Eva, ofwel is hij voor
haar een slang"."

s de man zijn vrouw tot kwaad verleio ,
is hij voor

Liefde in het huwelijk
Meerdere auteurs verwijten Augustinus een splitsing en

tegenstelling tussen seksualiteit en liefde. Dit is des te verwon-
derlijker als men bedenkt dat Augustinus bijna zestien jaar
samengeleefd heeft met een vrouw die hij beminde en met wie
hij een zoon had. Het was een trouw concubinaat dat door de
Romeinse wet als huwelijk erkend werd, zij het van mindere
rang dan een volledig wettelijk huwelijk. Zijn vrouw was zo
goed als zeker van lagere stand en daarom kon hij volgens een
bepaling van keizer Constantijn geen volledig wettelijk huwelijk
met haar aangaan.2
Over de verhouding tussen Augustinus en zijn vrouw weten

weniet veel. We weten wel dat zijn intieme vriend Alypius hem
van een huwelijk probeerde af te houden "omdat zij dan niet
meer vrij en ongestoord met elkaar konden leven in liefde tot
de wijsheid". Alypius had over zijn vluchtige seksuele ervaring-
en met een vrouw gevoelens van spijt en minachting. Maar
Augustinus verdedigt zijn huwelijksleven met de volgende
argumenten: ook gehuwde mannen hebben zich op de wijsheid
toegelegd en zich voor God verdiensten verworven; bovendien
is er een groot verschil tussen cen vluchtige geslachtsgemeen-
schap en de genoegens van een regelmatige omgang. Kortom,
Augustinus vindt het leven zonder vrouw geen leven, maar een

Preek over psalm 93,20
Judith Evans GRUBBS, Law and Family in Late Antiquity. The Emperor

Constantine's Marriage Legislation, Oxford, Clarendom Press, 1995.
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straf. De scheiding van deze vrouw liet hem niet onverschillig
zoals blijkt uit de korte beschrijving die hij ervan geeft: "De
vrouw met wie ik samenleefde was van mijn zijde weggerukt,
omdat ze als een beletsel voor een (volledig) huwelijk gold. En
op de plek waar
gereten en gewond, en er bleefmaar bloed uit lekken.. De
wonde, mij toegebracht door de scheiding van die eerste vrouw,
genas niet. Maar na een heftige gloed en smart bleef ze etteren
en brachtals het ware een killere, maar des te wanhopigere pijn
teweeg"5.

s het stukaan haar gehangen had, vjn

Steunend op deze ervaring verdedigt Augustinus een goed
concubinaat, dat gebaseerd is op blijvende wederzijdse trouw
en het krijgen van kinderen niet uitsluit, als een echt huwelijk
wat de inhoud betreft. Het is dus onwaarschijnlijk dat Augusti-
nus, die erzich op beroemt al diejaren zijn vrouw trouw geweest
te zijn (trouw die ook blijkt uit haar belofte om met geen andere
man te trouwen), niets van een persoonlijke intieme relatie
gekend zou hebben.
Volgens hem komt in de man-vrouw relatie vooral de sociale

natuur van de mens tot uiting. Hij geeft het volgende commen-
taar op Gen. 2,18: "Het is niet goed dat de mens alleen blijft":
"God heeft de mens als één enkel wezen geschapen, maar zeker
niet met de bedoeling dat hij, aan zichzelf overgelaten, alleen
zou blijven zonder menselijke gemeenschap. Integendeel, door
de mens als eenling te scheppen moest hem de eenheid van die
gemeenschap en de band van eendracht nadrukkelijk worden
voorgehouden. Zo waren de mensen immers niet alleen op grond
van de gelijkheid van natuur met elkaar verbonden, maar ook
door de genegenheid die hun verwantschap meebracht ... De
mens is als eenling geschapen, maar niet alleen gelaten. Er
bestaat namelijk niets dat door ondeugd zozeer onderhevig is
aan tweedracht, maar ook niets dat van nature zo sociaal is als

Belijdenissen VI,12,21-22. VI,15,25.
"Over het goed van het huwelijk 5,5.
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het menselijke geslacht... Meer nog, het feit dat de vrouw voor
de man gemaakt is uit diens zijde, geeft voldoende aan hoe
dierbaar de verbintenis van man en vrouw moet zijn"."
De overgang van de sociale aard van de mens naar de liefde

blijkt in bovenstaande tekstreeds uit de woorden "genegenheid"
en "dierbaar". Aan de hand van Gen. 2,24 "En zij zullen twee
in één vlees zijn'" ontwikkelt Augustinus deze idee verder: Man
en vrouw worden één genoemd ofwel vanwege hun huwelijks-
band ofwel vanwege de voortkomst van de vrouw uit de zijde
van de man. Ook de apostel richt immers, op grond van dat
eerste door God ingestelde voorbeeld aan het begin, tot alle
mannen de vermaning hun vrouwen lief te hebben (Ef. 5,25-
31). De natuurlijke eenheid tussen man en vrouw die volgt
uithet scheppingsverhaal, staat dus model voor de huwelijksge-
meenschap. "Daarom is de eerste natuurlijke band van menselij-
ke gemeenschap: man en vrouw'" en "is het huwelijk ook goed
vanwege de natuurlijke gemeenschap tussen beide seksen", en
niet alleen omwille van de voortplanting."
Reeds in het klassieke Latijn had het woord "sociaal" de

betekenis van "echtelijk". Wanneer Augustinus zegt dat Adam
in het paradijs gehoor gaf aan Eva, dan gebeurde dit op grond
van hun huwelijksrelatie. Want in het paradijs was er al sprake
van liefde: "God vulde de plaats van Adam's rib met vlees, om
methet woord 'vlees' de genegenheid van de liefde aan te geven
waarmee ieder zijn eigen ziel bemint en niet hard voor haar is
door haar te verachten": Omdat het hier gaat over de schepping
van de vrouw, moet men deze tekst lezen als een toespeling op
de huwelijksliefde. Maar de huwelijksliefde van het paradijs
was volgens Augustinus een liefde zonder ongeordende lust.
Daarom beschouwt hij de liefde in het paradijs als een ideaal

Destad van God XII,22 en 28.De stadvan God XIV,22.
.Over het goed van het huwelijk 1,1 en 3,3.
18
Over Genesis tegen de Manichecërs I1,12,17.
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voor gehuwden die vrijwillig aan geslachtsverkeer verzaken,
zoals in het huwelijk tussen Jozef en Maria. "Want niet de lust
maakt iemand tot echtgenote, maar de huwelijksliefde en de
verbondenheid en genegenheid van hart""
Liefde is echter niet voorbehouden aan het paradijselijk

huwelijk ofaan de navolging ervan in seksuele onthouding. Ook
het gewone dag dagelijkse huwelijk staat in het teken van de
liefde. In een van zijn eerste werken had Augustinus verklaard
dat de volmaakte liefde erin bestaat niets anders te beminnen
dan God. Maar later corrigeert hij deze uitspraak: "Als dit waar
zou zijn, hoe kan de apostel dan zeggen: 'Niemand heeft ooit
zijn eigen vlees gehaat' (Ef. 5,29)? En met die woorden
vermaant de apostel de mannen hun echtgenoten lief te
hebben".Eveneens in een vroeg werk zegt hij: "De ziel werkt
door de zintuigen .. en zij doet wat zij kan om de verenigingvan de seksen tot stand te brengen. In een tweevoudige natuur
brengt zij eenheid teweeg door gemeenschap enliefde" Hij
prijst God "die de man aan het hoofd van de vrouw stelt, niet
om het zwakkere geslacht belachelijk te maken, maar door
wetten van oprechte liefde."Verlangen is een aspect van liefde
en dat verlangen speelt een rol in de relatie tussen verloofden;
Hij schrijft: "Het is een vaste gewoonte geworden dat verloofde
bruiden niet op staande voet ten huwelijk gegeven worden. Men
vreest dan dat de echtgenoot geen waarde hecht aan een vrouw
die hem zomaar gebracht is en die hij als verloofde niet
verlangend heeft verwacht"."
Als Augustinus over huwelijksliefde spreekt, heeft hij lang

niet altijd een gesublimeerde geestelijke liefde op het oog. De
liefde die hij verdedigt is veel breder, maar hij voegt er wel een
waarschuwing aan toe: "Hebjekinderen lief,hebje vrouw lief,
1 Preek 51,13,21.
Herroepingen 1,26.
Over de grootheid van de ziel 33,71.
a Over de zeden van de katholieke kerk 1,30,63.
Belijdenissen VIl1,3,7.
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ook al is het op aardse wijze.. Maarwanneer je hen menselijk
bemint, bemin toch Christus meer. Let wel: ik zeg niet datjullie
je vrouwen niet moeten liefhebben, maar wel dat jullie Christus
meer moeten liefhebben"24
Zo wordt de onbaatzuchtige liefde tuss

voorbeeld van de belangeloosheid van onze liefde tot God. De
verloofde die meer waarde hecht aan het geschenk dan aan de
persoon van de geliefde, is een voorbeeld om aan te tonen hoe
het niet moet: God als gever moeten we meer beminnen dan
zijn gaven: "Waardeer het geschapene en prijs het. Zo zult je
deSchepperbeminnen...Bemin Hem dus die de wereld voor
jou gemaakt heeft. Er is echter nog meer dat Hij u wil geven,
namelijk Zichzelf." Dit thema keert herhaaldelijk weer in
Augustinus' preken: "Als je door jouw vrouw onbaatzuchtig
bemind wil worden, zultje dan God beminnen omwille van iets
anders?"

man en vrouw een

Een heel mooie tekst is de volgende: "Bedenk wat een rein
hart in menselijke huwelijken voor God betekent. Natuurlijk
gaat het over een menselijk huwelijk. Een mandiezijn vrouw
liefheeft omwille van haar bruidsschat, heeft haar in feite niet
lief. En een vrouw die haar man liefheeft omdat hij haar iets
of zelfs veel gegeven heeft, houdt niet van hem op een zuivere
manier. Eenrijke man die arm geworden is, blijftondanksalles
jouw man. Veel vrouwen zijn hun mannen, wier goederen
verbeurd verklaard werden, nog meer gaan liefhebben. Veel
goede huwelijken zijn juist door tegenslagen verstevigd.
Vrouwen lieten hun mannen niet in de steek om te laten zien
dat zij niets anders dan hemzelf liefhadden, en gaven zich nog
meer aan hem. Als nu een vrouw een man van vlees en bloed

Preek349,7,7.
Prekenoverdeeerste brief van Johannes 2,I1.
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onbaatzuchtig liefheeft, en omgekeerd een man zijn vrouw.
hocvecl meer mocten wij dan God niet liefhebben?"

Vriendschap binnen het huwelijk
Van liefde naar vriendschap is slechts één stap, want

vriendschap is volgens Augustinus niets anders dan wederkerige
liefde. Ze bestaat in beminnen en bemind worden, en haar
kenmerk is welwillendheid. Hij heeft de huwelijksliefde ook
als vriendschap beschreven, zoals we voor hem Stoische auteurs
zien doen, maar met dit verschil dat Augustinus ' teksten veel
minder bekend zijn.
Om te beginnen is het merkwaardig hoe Augustinus zich de

zondeval voorstelt tegen de achtergrond van de vriendschap
tussen het eerste mensenpaar. Hier komen de thema's troost,
eenheid van hart, welwillendheid en vriendschap aan bod:
"Adam wilde Eva niet bedroeven, die zonder zijn troost zou
kunnen wegkwijnen en door een slechte verstandhouding
helemaal ten ondergaan, als ze zou vervreemden van zijn hart

.. Gedreven door een vriendschappelijke welwillendheidzondigde hij"27
De vriendschap tussen man en vrouw bleef niet beperkt tot

het paradijs, Ze is ook nu nog een opdracht. Bij zijn uitleg van
het eerste van de zeven geboden die betrekking hebben op de
liefde voor de naaste "Eerje vader en moeder", geeft als reden
aan: "Want het eerste dat een baby ziet als die de ogen opent,
zijn de ouders en bij hun vriendschap vangt dit leven aan'"."
Elders verklaart hij dat er in deze wereld twee dingen noodzake-
lijk zijn, namelijk gezondheid en vriendschap: "Deze zijn het
die we hoogmoeten achten en nooit mogen verachten. Gezond-
heid en vriendschap zijn natuurlijke goederen. God heeft de
mens geschapen opdat hij zou bestaan en leven: dat is de

Preek over psalm 35,17.
2 Over Genesis in letterlijke zin X1,42,59.
Preek 9,1.
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gezondheid. Maar opdat de mens niet eenzaam zou zijn, zoekt
hij vriendschap. Vriendschap nu begint bij vrouw en kinderen,
om zich vervolgens uit te strekken tot vreemden'". Die
vriendschap tussen man en vrouw zal behouden blijven in het
onsterfelijke leven, zegt hij in dezelfde preek.

God als moeder

Jesaja is de profeet die sterk de moederlijke aspecten van God
naar voren haalt. Sommige van die aspecten haalt Augustinus
graag aan. In De stad van God vinden we een uitvoerig citaat
uit Jesaja. Augustinus noemt het eerste deel van die tekst "hoop
voor goede mensen'": "Zo spreekt de Heer: ik laat vrede naar
haar toestromen als een rivier, en de roem van de volken als een
beck die buiten zijn oever treedt. Haar zuigelingen worden op
de heup gedragen en op de knieën getroost. Zoals een moeder
haar kind troost, zo zal ik u troosten, in Jeruzalem zult u getroost
worden. U zult het aanschouwen en uw hart zal zich verblijden"
Jes. 66,12-14)." Een andere lange aanhaling is de volgende:
"Sion zei: De Heer heeft mij verlaten, de Heer is mij vergeten.
Zou een vrouw haar zuigeling vergeten, een moeder zich niet
erbarmen over de vrucht van haar schoot? En zelfs als zij het
zou vergeten, ik zal u nooit vergeten, zegt de Heer. Kijk ik heb
uw muren geschreven in de palmen van mijn hand" (Jes. 49,14-
16).

Wanneer Augustinus uitleg geeft bij de tekst van Psalm 27,10:
"Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heer
heeft mij opgenomen", dan zegt hij: "Hij (namelijk de psalmist)
heeft zichzelf tot een klein kind voor God gemaakt. Hij maakte
God tot vader en moeder. God is vader omdat Hij geschapen
heeft, omdat hij roept, omdat Hij bevelen geeft, omdat Hij

2 Preek Denis 16,1
Destad van God XX,21.
" Brief aan de katholieken over de partij van de Donatisten 7,16.
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bestuurt. God is moeder, omdat Hij koestert, omdat Hij voedt,
omdat Hij melk geeft, en omdat Hij het kind in zijn armen houdt

... Maarde Heer heeft mij opgenomen, zowel om mij te regeren
als om mij te voeden .. Laten we luisteren naar de stem van de
Heer die ons van omhoog aanmaant en die ons troost; laten we
luisteren naar de stem van Hem die wij in de plaats hebben van
de vader en moeder die ons verlaten hebberi"Hoewel we deze
uitleg slechts één keer bij Augustinus vinden, is het toch
duidelijk dat hij geen enkel bezwaar heeft tegen het feit dat de
psalmist God tot vader en moeder maakt. Dit vader- en moeder-
schap verdedigt hij zelfs door een conventionele opsomming
van vaderlijke enmoederlijke eigenschappen. Gods moederlijke
eigenschappen zijn: koesteren, voeden, melk geven en omarmen,
die alle te maken hebben met Gods zorg en liefdevolle barmhar-
tigheid.

Koesteren
Het Latijnse woord betekent letterlijk "verwarmen", een woord
dat meteen het beeld oproept van een moeder-vogel die haar
eieren zit uit te broeden of van een kloek die haar kuikens onder
haar vleugels beschermt en verwarmt. Logisch volgt hieruit dat
dit woord ook de verwarmende actie van de liefde kan beteke-
nen: koesteren, liefkozen, strelen. In zijn uitleg van het psalm-
vers 91,4:"Hij zal u schaduw geven tussen zijn schouders, en
u zult hopen onder zijn vleugels" ziet Augustinus een verband
tussen schouders en vleugels omdat vleugels aan de schouders
vastgehecht zijn. God drukt ons tegen zijn borst om ons met zijn
vleugels te beschermen. Wanneer wij onze zwakheid erkennen,
vluchten wij als een zwak kuikentje onder de vleugels van de

Preek 2 overpsalm 26,18 en 23.
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moeder om niet door een roofvogel meegesleurd te worden."
Goede mensen koesteren is een onderdeel van Gods barmhartig-
heid, hoewel zijn barmhartigheid zich ook uitstrekt tot slechten
en ondankbaren.
Als Augustinus spreekt over Gods barmhartigheid en warme

liefde, gebruikt hij ook het woord "broeden'". Als onze liefde
koud is geworden is het genoeg dat God broedt, bezit van ons
neemt zich neerbuigt over ons die neerliggen. In die zin bidt
Augustinus: "Heer God, ontferm u. Laat hen die langs de weg
voorbijkomen uw jong vogeltje zonder veren niet vertrappen.
Maar zend uw engel om het terug te plaatsen in het nest zodat
het in levenblijft totdat het kan vliegen."* Hetis gevaarlijkhet
veilige nest te verlaten voordat de vogel kan vliegen. Augustinus
denkt terug aan zijneigen ervaringhoe de barmhartige God hem
opgepaktheeft enteruggeplaatst in het nest. In zijn Belijdenissen
vertelt Augustinus ons dat hij zich vroeger God had voorgesteld
als een werkelijkheid uitgespreid over onbeperkte ruimten en
zo God had gemaakt tot een afgod van zijn verbeelding. Maar
Gods verborgen werking liet hem niet in de steek want "God
koesterde het hoofd van de onwetende en sloot zijn ogen om
geen verkeerde dingen te zien."5

Voeden en melk geven
Beide zijn nauw met elkaar verbonden. God toont ons zijn
mocderlijke zorg door ons te voeden met melk (Jes. 60,16). "De
Heer, onze God, is barmhartig en vol medelijden. Hij troost de
gekwelden, voedt de kleinen, zorgt voor dezwakken." God
is oorsprong zowel van de zwangerschap van de moeders als
van de zwangerschap van de wereld met zijn oorzaken van
dingen die tot bestaan komen. Augustinus noemt zichzelf een

Preek 2 over psalm 90,2.
Belijdenissen X1,27,37.
Commentaar 2 op psalm 30, preek 1,9.

0Belijdenissen IV,1,l.
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klein kind dat Gods melk zuigt: "Wat ben ik, wanneer het mij
goed gaat, anders dan iemand die uw melk zuigt en geniet van
U als spijs die niet bederft?*"" En met een verwijzing naar Hebr.
5,12 "Gijzijt mensen geworden die melk nodig hebben in plaats
van vast voedsel" waarschuwt hij niet afhankelijk te blijven van
melk alleen, want de Heilige Schrift verbiedt dat. God wenst
ons te voeden met melk, maar wil niet dat wij bij melk blijven
staan. "Broeders en zusters, wij moeten ervoor oppassen en bang
zijn dat niemand voortijdig van de borst weggenomen wordt.
Teder opgegroeid kind moet niet meer gezoogd worden. Maar
dit gebeurt niet zolang het kind aan moeders borst ligt. Het heeft
melk nodigzolanghetkinddat in schoot gedragen is, gedragen
wordt op de armen van de moeder, want het is gedragen in de
schoot om geboren te worden; het is op de armen gedragen om
te groeien; het rust nog aan moeders borst".
Het stadium van gevoed worden met melk is een stadium van

nederigheid. Na opnieuw Hebr. 5,12-14 aangehaald te hebben,
verklaart Augustinus dat de melk van het geloof noodzakelijk
is om alle dwaalleer te vermijden voor hen die niet in staat zijn
geestelijke zaken te verstaar. Hetzelfde beeld van borsten, van
melk en het overbodig maken van borstvoeding is gebruikt om
te beschrijven hoe God deze wercld heeft gevuld met bitterheid,
juist zoals moeders of voedsters iets bitters aan hun tepels
strijken om te beletten dat kinderen nog langer naar melk
vragen. Onze hoop stellen op een mens (en niet op God) kan
eveneens gelijkgesteld worden met het verlangen naar gevoed
worden met melk. In dit verband gebruikt Augustinus het beeld:
een kind dat te lang borstvoeding krijgt (wij zouden zeggen:
een papkindje). En weer verwijst hij naar voedsters die iets
bitters aan hun tepels smeren in de hoop dat de kleine begint
te verlangen naar vaste spijs. Het gaat dan om mensen van wie

Belijdenissen 1V,1,l.
Preek over psalm 130,12-13.
Preek 311,17,14.



22TARSICIUSJANVAN BAVEL O.S.A.

Augustinus hoopt dat ze gaan zeggen: geen enkel menselijk
wezen, maar Gij alleen zijt mijn God (vgl. Ps. 31,14). Augusti-
nus vergelijkt God ook met een geneesheer die etterende wonden
verzorgt, en met een moeder die haar kind in bad hard schoon-
wrijft; het kan pijn doen, maar zowel de dokter als de moeder
doen dit uit liefde."

God omvat ons als een kind
Letterlijk betekent omvatten: samenhouden, vasthouden, in de
armen drukken. God omvat of houdt de persoon in wie Hij
woont, vast. Ik meen dat de betekenis van dit woord heel dicht
in de buurt komt van "omarmen". Zo beschrijft Augustinus Gods
erbarmen als omarming van goede mensen om hen te koesteren.
Hij verwijst ook naar voorbeelden uit het dagelijkse leven. Een
zwangere vrouw hoopt vlug haar baby te hebben, maar zij ziet
de baby nog niet; maar wanneer zij haar kind de borst geeft, dan
omarmt zij het kind waar zij op hoopte. Soms stoot een moeder-
dier geïriteerd haar kalf van zich af wanneer het probeert te
zuigen; niettemin, omhelst het haar kalf met moederlijke
gevoelens.
In zijn Belijdenissen schrijft Augustinus: "Werp jezelf in

Gods armen. Wees niet bang. Hij zal zich niet terugtrekken en
je laten vallen. Werp je vol vertrouwen in zijn armen; Hij zal
je opvangen". In de oudheid was het opnemen van een kind een
heel belangrijke handeling; het betekende de erkenning van het
nieuwe wezen als een eigen kind. Wel merkt Augustinus op dat
er een verschil is tussen het opnemen van een kind door
menselijke ouders en door God. Een moeder doet het voor een
bepaalde duur in de tijd en die duur is uiteraard beperkt; denken
we maar aan de relatief korte duur van een mensenleven. God

Commentaar 2 op psalm 30, preek 2,12. Preek 2 over psalm 33,20.
"Preek over psalm 39,27-28. Preek 82,2,2.
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daarentegen doet het voor de eeuwigheid zonder enige beper-
king.
God zorgt voor ons voordat wij geboren zijn; zou Hij dan

niet voor ons zorgen nadat wij geboren zijn en gelovigen zijn
geworden? Hij koestert en helpt ons hier op aarde. Werp je in
zijn armen want Hij zal je dragen en vasthouden. De uitdrukking
'God draagt de mens" komt voor bij Jesaja 46,4: "Ik blijf
dezelfde tot aan uw oude dag. Als u grijs bent zal ik u nog
dragen. Ik heb het gedaan en Ik blijf u dragen", een gedachte
die herhaaldelijk terugkeert in de Belijdenissen: "Heer, onze
God, onder de schutse van uw vleugels laat ons hopen; bescherm
ons en draag ons. Gij zult ons dragen wanneer wij klein zijn,
en Gij zult ons dragen tot onze haren grijs zijn".*" "Zie, Gij zijt
aanwezig en bevrijdt ons van deerniswekkende dwaalwegen
en zet ons op uw weg en troost ons en zegt: Loop nu maar. Ik
zal u dragen en u brengen naar uw doel, en ook daar zal ik u
dragen"4
In deze samenhang vinden we ook de uitdrukking "de schoot

of borst van God": "Laten zij zich bekeren, en zie, Gij zijt daar
in hun hart, in het hart van hen die U belijden en zich in uw
armen werpen en schreien aan uw borst".*" Alje zorgen moet
je op de Heer werpen, ja je moet jezelf helemaal in zijn armen
werpen. Hij zal zich niet terugtrekken en je laten vallen. De
mens die zich op de schoot van de Heer bevindt, hoeft niet bang
te zijn van mensen. De mens moet er wel voor zorgen niet van
Gods schoot te vallen.
Wanneer Augustinus het heeft over het psalmvers 63,7: "Onder
de bescherming van uw vleugels, zal ik juichen", stelt hij vast
dat wij kleine kinderen zijn die altijd de bescherming van Gods
vleugels nodig hebben, zelfs als we groter geworden zijn. Nooit

BelijdenissenVII, 1 1,27. Preek over psalm 45,11.
Belijdenissen IV,16,31.
Belijdenissen VI,16,26.
Belijdenissen V,2,2.
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mogen wij zelfgenoegzaam worden, want zonderGods bescher-
ming zijn wij niets. Als wij altijd klein blijven onder God, dan
pas kunnen we groot zijn in Hem."

Besluit
Uit de studie van de teksten blijkt overduidelijk dat in

Augustinus' visie de man centraal staat, dit wil zeggen, dat de
vrouw in feite steeds vergeleken wordt met en gemeten aan de
man. Toch er zijn verschillende punten die het nageslacht in
het Westen totaal uit het oog verloren heeft. Er zijn gebieden
waar Augustinus de traditie openbreekt. Dat de vrouw moreel
niet zwakker is dan de man, steunt op christelijk denkgoed van
voor zijn tijd. Hij corigeert wel enkele van zijn voorgangers
door te verdedigen dat de vrouw evenzeer beeld van God is als
de man. Hetzelfde moet gezegd worden over het behoud van
de vrouwelijke sekse in de verrijzenis-toestand, want demening
dat vrouwen in mannen moesten veranderen was niet zeldzaam.
Geen andere kerkvader heeft zo vaak heftig geprotesteerd tegen
de discriminerende civiele wetgeving die de man vel meer
toestond dan de vrouw. Naast enkele van de meest vooruitstre-
vende filosofen van die tijd zie ik Augustinus' bijdrage tot een
andere man-vrouw verhouding in zijn nadruk op de liefdesrelatie
tussen gehuwden, en zeker in het feit dat hij die persoonlijke
relatie als vriendschap duidt. Merkwaardig is tenslotte zijn
beschrijving van de vrouwelijke eigenschappen van God. Dat
was in de christelijke traditie voor hem nog niet of nog maar
uiterst zelden gebeurd.

46 Preek 62,10,15. Preek over psalm 62,16.
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Vergeleken met de vertalingen die we tot nu toe aangeboden
hebben, hebben we deze keer een watmoeilijker tekst gekozen.
Hij laat ons Augustinus zien als theoloog, worstelendmeteen.
ingewikkeld probleem. Het thema is evenwel zeer actueel,
namelijk de betekenis van de kinderdoop. Wat voor zin heeft
het cen kind dat zelfnog geen persoonlijkgeloofbezit, te dopen?
Niet alleen op onze dagen wordt deze vraag vaak gehoord; ze
leefde ook in de tijd van Augustinus en zelfs in de kring van
de bisschoppen, getuige deze brief die Augustinus ontving van
zijn collega Bonifatius. Bonifatius was bisschop van Cataquas,
een plaatsje waarschijnlijk dicht bij Hippo gelegen. De datum
van de brief is niet bekend; men vermoedt dat hij geschreven
is tussen 408 en 413. Augustinus' antwoord heeft een grote in-
vloed uitgeoefend op de latere theologie, zelfs nog op deze van
onze dagen. Daarom zullen wij meer dan in vroegere commenta-
ren aandacht besteden aan de huidige verwerking van Augusti-
nus' standpunt aangaande de kinderdoop.
De kinderdoop werd in Augustinus' dagen, zelfs in gelovige

middens, erg verwaarloosd. De Belijdenissen laten duidelijk
zien dat het in de omgeving van Augustinus de gewoonte was
het doopsel uit te stellen tot op latere leeftijd. Kort na zijn
geboorte heeft Augustinus wel het sacrament van de catechume-
nen ontvangen, maar niet het doopsel (Belijdenissen I, 11, 17).
De voornaamste reden daarvan was zeker niet van theologische
aard (namelijk het ontbreken van persoonlijk geloof in het kind),
maar hing samen met de grote gestrengheid van de kerkelijke
boete. In die tijd kon een christen normaal slechts eenmaal in
zijn leven vergiffenis krijgen voor zware zonden begaan nahet
doopsel. Beging hij nogmaals zware zonden, dan werd hij
overgelaten aan Gods barmhartigheid ofmoest hij wachten tot
het einde van zijn leven om op zijn sterfbed met de Kerk
verzoend te worden. Daardoor was het kinderdoop helemaal
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inonbruik geraakt. De Belijdenissen 1, 11, 17 beschrijven dit
aldus: "Zodoende werd mijn zuivering uitgesteld, omdat men
ervan overtuigd was dat ik me onvermijdelijk nog zou bezoede-
len (met zonde) wanneer ik bleef leven. De redenering was dan
dat na het doopbad de schuld groter en gevaarlijker was,
wanneer ik terugviel in het slijk van de zonde".
Later werd Augustinus een vurig voorstander van het herstel

van het gebruik kleine kinderen te laten dopen. Dat dit niet ging
zonder verzet, daarvan getuigt deze brief. Opvallend hierbij is
dat de bezwaren niet komen uit de hoek van de strenge boete
in de Kerk (daarover wordt in deze brief met geen woord gerept),
maar wel uit die van de theologie. Hoe kan men de kinderdoop
theologisch verantwoorden?
Om het betoog van Augustinus te volgen, kan de volgende

indeling dienstig zijn:

Hebben ouders die aan demonen offeren invloed op hun
kleine kinderen?

a. De zonde van de ouders gaat na de geb0orte niet over op
de kinderen maar er bestaat wel een zondeschuld die het
geheel van het menselijk geslacht aantast.

b. DeH. Geest is het beginsel van dewedergeboorte op grond
van zijn gemeenschappelijke aanwezigheid in meerdere
personen; de geest van een mens kan echter geen
gemeenschappelijke bron van schuld zijn.

c. In welke zin kunnen volwassenen dan "geestelijke moorde
naars" genoemd worden van hun kinderen? Uitleg van een
tekst van Cyprianus.

d. Cyprianus' verhaal van het kleine meisje dat gedwongen
werd van demonische offerspijzen te eten.

Toespitsing op vragen rond het doopsel.
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e. De onjuiste bedoeling van volwassenen die een kind
aanbieden om gedoopt te worden is geen beletsel, want
het is de hele kerkgemeenschap die een kind aanbiedt om
gedoopt te worden. - Het doopsel bij heretici is geldigmaar
niet vruchtbaar.
Hetis niet noodzakelijk dat de eigen ouders het kind aan-
bieden.

f.

h. Objecties van bisschop Bonifatius tegen de kinderdoop:
heeft het wel zin kleine kinderen die nog niet persoonlijk
kunnen geloven, te dopen?

Hettheologisch antwoord van Augustinus.

Sacramentele vieringen zoals Goede Vrijdag en Paasfeest
stellen gebeurtenissen uit het verleden aanwezig. Elk
sacrament bezit een gelijkenis met de werkelijkheid
waarvan het een symbool is. In deze zin bestaat er ook een
overeenkomst tussen de eucharistie en het doopsel.

i.

j. Vanwege de gelijkenis tussen het sacrament en de
geloofswerkelijkheid maakt het doopsel het kleine kind
tot gelovige.

|Bonifatius legt Augustinus een dubbele vraag voor:

Kan kwaad bedreven door ouders hun kleine kinderen
schaden?

Kan het geloof van ouders hun kleine kinderen tot voordeel
strekken?

Augustinus' antwoord schijnt aan Bonifatius bekend te zijn:
de geloofsontrouw van de ouders kan de kinderen niet schaden,
maar hun geloof kan de kleintjes wel tot voordeel strekken.
Bonifatius vraagt nu aan Augustinus een verantwoording van
dit standpunt.
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Dereden waarom demonendienst van de ouders het kind niet
schaadt, ligt volgens Augustinus voor de hand: het kind is reeds
geboren en heeft een eigen persoonlijkheid. Daarom gaat het
kwaad van de ouders niet over op de kinderen. Augustinus
beroept zich hierterechtopEzech. 18,4: het leven van de vader
en het leven van het kind zijn van elkaar onderscheiden. In het
Hebreeuws staat er eigenlijk "het levensbeginsel"; men zou dus
ook kunnen vertalen: de persoon van de vader en de persoon
van het kind zijn twee verschillende personen.
Heel anders ligt de situatie echter wanneer het kind nog geen

eigen leven en eigen persoonlijkheid bezit. Dan vormt het nog
een
eenheid met de voorvader van hetmenselijk geslacht, namelijk
Adam, in wie ieder mensenkind zondigt. Hier staan we voor
de grondslag van Augustinus' erfzondeleer. Hij beschouwt
namelijk het hele menselijke geslacht als en eenheid; in de
oermens zijn alle mensen die ooitzullen ontstaan reeds in kiem
aanwezig. Daarom komen alle mensen in de situatie van de
oermens terecht en deze is er een van zondigheid. De zondigheid
van de oorsprong wordt overgedragen op ieder nieuw mensenk-
ind dat tot bestaan komt. Of om het met Augustinus' eigen
woorden te zeggen: "elk mensenkind trekt deze zondigheid tot
zich".

Augustinus groet bisschop Bonifatius in de Heer.

Je vraagt me of ouders aan hun kleine kinderen na het doopsel
schade toebrengen wanneer ze voor hen genezingwillenverkrijigen door
offers op te dragen aan demonen. En indien dit niet schadelijk is, hoe
kan dan bij het doopsel het geloof van de ouders voordeel opleveren
aan hun kinderen, aangezien hun ongeloof hen niet kan schaden?".
Hierop antwoord ik aldus. Zo groot is in het organisch geheel van

het heilige Lichaam van Christus de kracht van dit sacrament, dat wil
zeggen van het heilbrengend doopsel, dat wanneer een kind eenmaal
geboren is uit het lichamelijk genot van anderen en voorgoed herboren
is door de geestelijke wil van anderen, het later niet meer gebonden
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kan worden door de boeien van andermans kwaad, waarmee het zelf
op geen enkele wijze ingestemd heeft. De Heer zegt immers: "Het leven
van de vader hoort Mij toe en het leven van het kind hoort Mij evenzeer

toe.Alleen hij die gezondigdheeft, zal sterven" [Ezech. 18, 4]. Welnu,
wanneer de ouders of wie dan ook voor een kind, dat er helemaal geen
weet van heeft, heiligschennende daden stellen ten overstaan van
demonen, dan zondigt het kind niet zelf. Wel heeft het mensenkind door
Adam deel gekregen aan diens zondeschuld, welke krachtens de genade
van het sacrament van het doopsel vergeven moet worden.Waarom
Omdat het kind nog geen eigen bestaan had, dat wil zeggen omdat
het nog geen zelistandig levend wezen was, waarop men de woorden
zou kunnen toepassen: "Het leven van de vader hoort Mij toe, evenzeer
als het leven van het kind" [Ezech. 18,4]. Biigevolgwanneereen mens
zelfstandig bestaat en een ander geworden is dan degene die hem
voortbracht, kan hij niet meer voor schuldig gehouden worden aan een
zonde die zonder zijn instemming door een ander werd bedreven. Hij
heeft dus wel schuld opgelopen, omdat hij op het ogenblik dat het
kwaad bedreven werd één was met Adam en in Adam. Daarom werd
hij aan diens schuld deelachtig. Maar de schuld van de één gaat niet
meer op de ander over, zodra ieder zijin eigen bestaan heeft. Dan geldt
hetwoord: "Alleen hij die gezondigd heeft, zal sterven" [Ezech. 18,4].

jOp de vraag hoe het geloof van de ouders het kind tot
voordeel kan strekken, heeft Augustinus nog geen ant-
woord gegeven. Hij gaat dit nu doen. Bonifatius' vraag

is echter niet zo gemakkelijk. Want indien het kwaad van de
ouders niet overgaat op het reeds geboren kind, omdathet een
zelfstandig bestaan leidt, moet men dan deze redenering ook
niet toepassen op het geloofvan de ouders? Het kind dat gedoopt

B

wordt leidt immers evenzeer een zelfstandig bestaan.
Inderdaad, het geloof van de ouders kan niet zonder meer

overgedragen worden op het kind. Het geloof van de ouders kan
dus niet de diepste bron van de doopgenade zijn. Die bron moet
een andere zijn, en wel de heilige Geest. Alleen de heilige Geest
is de bewerker van onze wedergeboorte in Christus. Daarmee
geeft Augustinus een radicale pneumatologische en christologi-
sche grondslag aan het sacrament van het doopsel.
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Tot aan de tijd van Augustinus heerste er in de christelijke
middens vaak onduidelijkheid op dit punt. Velen maakten de
werkzaamheid van de doop afhankelijk van de gesteltenis van
de mens, hetzij van de ouders hetzij van degenen die het doopsel
toedienden. Iemand die zelf niet heilig was, kon ook geen
heiligheid aan anderen meedelen. Augustinus besefte scherp
het gevaar van een dergelijke benadering. Indien men de
doopgenade afhankelijk maakt van de zedelijke kwaliteit van
een mens, dan belandt men in de grootste onzekerheid. Wij zijn
immers nooit helemaal zeker of ons oordeel over de goedheid
of slechtheid van een ander wel juist is. VandaarAugustinus
stelling dat nooit de mens bron van genade is, maar alleen de
Geest of Christus. Het gaat niet om het doopsel van een of
andere apostel of heilige, maar om het doopsel van Christus:
Of nu Petrus doopt, het is Christus die doopt; of nu Paulus
doopt, het is Christus die doopt; of nu Judas doopt, het is
Christus die doopť" [Commentaar op het Evangelie van Johannes
6,7. ML 35, 1428]."Ofgij nu gedoopt wordt door een dronk-
aard, een moordenaar of een echtbreker, dat doet er eigenlijk
niet toe. Want indien het gaat over het doopsel van Christus,
dan is het Christus die doopt" [Commentaar op het Evangelie
van Johannes 5, 18. ML 35, 1424].
Het is dus slechts langs de H. Geest en Christus om dat het

geloof van mensen invloed kan hebben op het kleine kind. De
Geest van God is immers niet gebonden aan een bepaalde
persoonofplaats.Hij omvat de hele mensheid en kan aanwezig
zijn in vele mensen tegelijk. Juist dat kan een menselijke geest
niet, aangezien die beperkt is in tijd en ruimte. Daarom kan de
Geest van God ook aanwezig komen in het onmondig kind. Dit
sluit niet uit dat de genade van Christus verloren kan gaan door
zware persoonlijke zonden. In dat geval wordt echter iemand
niet opnieuw gedoopt, want geboren worden (zowel uit de
Ouders als uit de H. Geest) is iets dat slechts eenmaal gebeurt.
Zware persoonlijke zonden dienen "door een andere behande-
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ling" genezen te worden, waarmee bedoeld wordt: door het
sacrament van boete en verzoening,

Dat echter iemand herboren kon worden door de dienstvaardige
wil van een ander wanneer die hem brengt om door het doopsel aan
God toegewijd te worden dat bewerkt de ene Geest, uit wie de
dopeling herboren wordt. Want er staat niet geschreven: "Wanneer
iemand niet herboren wordt uit de wil van de ouders, of uit het geloof
van hen die het kind aanbieden om gedoopt te worden, of uit het geloof
van de bedienaren van het doopsel" maar wel: "Indien iemand niet
herboren wordt uit water en Geest" [Jo. 3, 5]. Dus het water dat het
sacrament van de genade uiterlijk gestalte geet en de Geest die innerlijk

an de schuld losmaokt
en het goede van de natuur herstelt, doen de mens die uit de ene Adam
geboren is, in de ene Christus herboren worden. Dezeltde Geest van
de wedergeboorte is dus aanwezig zowel in de volwassenen die het kind
aanbieden om gedoopt te worden, als in het aangeboden en herboren
kleine kind. En juist vanwege deze gemeenschap in één en dezelfde
Geest strekt de wil van hen die het kind aanbieden tot voordeel van het

de weldaad van de genade bewerkt, de boeier

kleine kind dat aangeboden wordt.
Wanneer volwassenen echter een zonde begaan ten aanzien van

het kleine kind door het aan te bieden aan demonen en door te pro
beren het te betrekken in heiligschennende bindingen, dan hebben de
volwassenen en het kind niet hetzelfde leven gemeen, zodat ze ook geen
gemeenschappelijke schuld kunnen hebben. Want schuld wordt door
de wil van een ander niet op dezelfde wijze overgedragen als genade
overgedragen wordt door de eenheid van de heilige Geest. De ene
heilige Geest kan immers in twee mensen aanwezig zijn als de
gemeenschoppelijke bron van hun beider genade, ook wanneer zij
elkaar niet kennen. Maar de geest van een mens kan niet tegelijk in
twee mensen aanwezig zijn. Daarom kan hij ook geen gemeenschappe-
lijke bron van schuld zijn, wanneer de ene zondigt en de andere niet
zondigt. Dit is de reden waarom het kleine kind dat eenmaal uit het vlees
van de ouders geboren is, door de Geest van God herboren kan
worden, zodat de schuldige binding weggenomen wordt die het kind
door hen opgelopen had. Maar iemand die eenmaal door de Geest
van God herboren is, kan niet opnieuw uit het vlees van zijn ouders
geboren worden, zodat hij ook niet opnieuw belast kan worden met
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de weggenomen schuld. Het kleine kind kan dus de eenmaal ontvangen
genade van Christus alleen maar verliezen door eigen zonde, indien
het zich op latere leefijd zou ontpoppen als een slecht mens. Vanof dat
ogenblik begint het ook eigen zonden te hebben die niet meer door
een wedergeboorte weggenomen kunnen worden, maar door een
andere behandeling genezen dienen te worden.

Wanneer de volksmond slechte ouders "geestelijke
moordenaars" noemt, is dat dan geen bewijs dat het kwaad
van de ouders overgaat op hun kinderen? Augustinus maakt

hier een onderscheid. De uitdrukking "geestelijke moordenaars"
treft veeleer die ouderszelf dan hun kinderen. Zedoden de Geest
in henzelf, maar kunnen de Geest in hun kinderen niet recht-
streeks doden.
Een tekst van Augustinus' voorgangerCyprianus (bisschop

van Carthago in Noord-Afrika, die leefde van rond 200 tot 258)
lijkt dit tegen te spreken. Tijdens de vervolging van dechriste
nen onderkeizerDecius in 250 hadden vele christenen methun
gezinnen het geloof afgezworen en geofferd aan de afgoden.

van de afvallige ouders op hun kleine kinderen wordt
door Cyprianus als volgt beschreven: "Daarbij verloren deze
kleintjes wat zij bij het prille begin van hun leven ontvangen
hadden" Over de afvalliger9. CSEL 3, p. 243]. Deze omschrij-
ving is tamelijk vaag, maar er kan niets anders mee bedoeld zijn
dan de genade van het christelijk leven of de doopgenade Maar
als echte zielzorger voegt Cyprianus er onmiddellijk aan toe
dat de zonde van de ouders voor die onschuldige wezentjes geen
aanleiding kan zijn tot eeuwige straf. Van deze laatste opmerking
van Cyprianus maakt Augustinus handig gebruik om ook diens
eerste stelling af te zwakken: ouders kunnen hun kinderen de
genade niet ontnemen; ze kunnen wel de Geest in henzelf

D

uitblussen.

Maar ouders of volwassenen die trachten hun eigen of andermans
gedoopte kinderen door heiligschennende daden te binden aan
demonen, worden ferecht geestelijke moordenaars genoemd. Zi plegen
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weliswaar geen moord op die kinderen, maar wat henzelf innerlijk betreft
worden zij toch moordenaors. Bij het verbieden van deze misdaad wordt
met recht gezegd: Dood uw kleine kinderen niet. Trouwens ook de
apostel Poulus zegt: "Blus de Geest niet uit" |1 Tess. 5, 19]. Nietalsof
de Geest zelt uitgeblust zou kunnen worden, maar die mensen worden -

voor zover het aan hen ligt met reden uit blussers van de Geest ge
noemd, omdat zij door hun handelwijze laten blijken dat zij de Geest
willen uitblussen.
In deze zin kan men heel goed verstaan hetgeen de heilige Cyprianus

schrijt in zijn brief Over de afvalligen. Daar klaagt hij hen aan die ten
tijde van de vervolging aan de demonen geofferd hebben. Hij zegt: "Het
toppunt van de misdaad van sommige ouders bestond hierin, dat zij
zelfs hun baby's op de arm of hun kleintjes aan de hand meebrachten
om te offeren. Zo verloren deze kleintjes wat ze bij het prille begin van
hun leven ontvangen hadden". Cyprianus bedoelt hier dat die kleintjes
verloren wat zij ontvangen hadden, voor zover dit in het bereik lag van
de misdaad van degenen die hen dwongen dit te verliezen. Volgens
de bedoeling en de wil van hen die zo'n grote wandaad tegenover hun
kinderen begingen, verloren zij het. Maar in henzelf verloren die kinderen
de genade niet. Als dit het geval geweest was, dan zouden zij onvermij
delijk zonder enig verweer onder de goddelijke veroordeling vallen.
Indien dit de mening van de heilige CyprianUs geweest was, dan zou

hij er niet onmiddellijk tot hun verdediging aan toegevoegd hebben:
"Zullen deze kleinen op de dag van het oordeel niet zeggen: "Wij hebben
niets gedaan. We hebben ons niet ofgewend van de spijs en de beker
van de Heer. Wij hebben niet vrijwillig de bezoedeling met het onheilige
achternagelopen. De ontrouw van anderen heeft ons te gronde gericht.
Tot onze schade hebben wij onze ouders leren kennen als kindermoorde-
naars. Zi hebben voor ons de Kerk als moeder en God als Vader
afgezworen. Worden wij dan zomaar door anderen tot deelgenoot
gemaakt aan hun zonden? Moeten wij lijden onder hetbedrog dat
anderen gepleegd hebben, terwijl we klein waren, niets vermoedend
en onbewust van zo'n grote misdaad!". Cyprianus zou er deze ver
dediging niet bijgevoegd hebben, indien hij niet geloofd had dat zij
volkomen gerechtvaardigd was en de kleine kinderen ten goede zou
komen bij het goddelijk oordeel. Want wanneer het waar is wat gezegd
is: "Wij hebben niets misdaan. Alleen hij die gezondigd heeft zal
sterven", dan zullen zij die te gronde gericht werden door de misdaad
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van hun ouders voor zover ditvan die ouders afhing nietverloren
gaan onder Gods rechtvaardig oordeel.

D|In hetzelfde werkOver de afvalliger25 [CSEL31,p. 255]vertelt Cyprianus een gebeurtenis die hijzelfmeegemaakt
heeft. Gedurende een eucharistieviering gedroeg een klein

meisje zich erg onrustig. Toen de diaken de eucharistische wijn
aan de gelovigen aanbood, kwam ook de moeder met het kleine
meisje om te communiceren (de tekst bewijst dat in die tijd ook
onmondige kinderen de eucharistie ontvingen). Maar hetmeisje
spartelde erg tegen en wilde niet van de kelk drinken. Toen de
diaken er eindelijk in geslaagd was de kleine wat wijn op te
dringen, begon zij onmiddellijk te braken. De waarheid kwam
echter spoedig aan het licht: iemand anders had tijdens de
vervolging het kind meegenomen naar een heidens offer.
Dit is een van de verhalen die Cyprianus vertelt om het af-

schrikwekkende van geloofsafval duidelijk te maken, waarbij
hij een soort magische invloed van het heidens offer op het kind
veronderstelt. Augustinus corrigeert de strekking van Cyprianus'
verhaal onmiddellijk met een eigen interpretatie. Dit voorval
is een les voor de volwassenen, maar het zegt niets over een
mogelijke schuld van het kind. De verantwoordelijkheid van
de kleine zelf staat helemaal buiten het gebeurde. Het kind
vervult slechts de rol van een teken in Gods hand, zoals de ezelin
van de ziener Bileam. Door middel van een ezelin weerhield
Jahwe de ziener ervan een dwaasheid te begaan. Tot driemaal
toe weigerde de ezelin verder te gaan en even zoveel keer werd
de ziener woedend en sloeg haar. Totdat de ezelin tot Bileam
zei: "Ben ik niet de ezelin op wie je heel je leven tot nu toe
gereden hebt? Heb ik jou ooit zo behandeld?". Toen begreep
de ziener dat het Jahwe was die niet wilde dat hij verder zou
gaan.

In dezelfde brief van Cyprianus wordt nog een ander feit aangehaald.
Toen de ouders van een klein meisje in paniek op de vlucht sloegen,
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lieten zij het kind achter bij een voedster. Deze voedster drong het kind
afgodische heiligschennende handelingen op. Toen het meisje later (na
de vervolging) in de kerk de eucharistische wijn ontving, gaf het met
vreemde gebaren haar atkeer voor de eucharistie te kennen. Volgens
mij kan dit gebeurd zijn van Godswege, met de bedoeling volwassenen
niet in de waan te laten dat zij door dit vergrijp niet zondigen tegenover
hun kleine kinderen. In het betekenisvolle lichamelijk gebaar van hun
baby's die nog niet kunnen spreken, moeten de volwassenen een
wonderbare aanwijzing zien voor wat henzelf te doen staat. Na zo'n
grote zonde mogen zij namelijk niet zomaar tot de sacramenten van
het heil naderen; zij moeten eerst boete doen en zich van de sacramen
ten onthouden.
Maar wanneer de goddelijke voorzienigheid iets dergelijks doet door

kleine kinderen, moet men niet geloven dat die kinderen dit bewust en
met overleg doen. We hoeven toch zeker niet de wijsheid van de ezels
te bewonderen, omdat God vroeger eens door een sprekende ezelin
de dwaasheid van een profeet wilde intomen (Cf. Num. 22, 28]. Dat
een onredelijk dier een geluid voortbracht dat helemaal geleek op een
menselijke stem, moet toegeschreven worden aan een goddelijk wonder
en niet aan het verstand van een ezel. Zo kon de Almachtige ook door
een kinderziel, waarin wel rede aanwezig was maar slechts in sluime
rende toestand, door een lichamelijk gebaar duidelijk maken wat zij
die zowel tegen zichzelf als tegen hun kinderen gezondigd hadden, ter
harte moesten nemen.
Aangezien een baby echter nooit meer terug kan keren in zijn ouders

om met hen en in hen één enkele mens te vormen, maar helemaal een
andere persoon is met een eigen lichaam en een eigen ziel, "zal alleen
hij sterven die gezondigd heeft" [Ezech. 18, 4].

Wat te denken van mensen die hun kinderen niet latendopen uit zuivere geloofsmotieven, maar eerder omdat zij
er een of andere magische uitwerking van verwachten,

zoals genezing van of bescherming tegen ziekte? Augustinus
betoogt dat in zo'n geval de wedergeboorte uit de Geest toch
plaatsvindt. Het is immers niet het geloof van deze of gene
persoon dat doorslaggevend is. Akkoord, om Gods gaven te
ontvangen moet ergeloofzijn, maar men mag ditniet individua-
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listisch bekijken. Het beste zou zijn dat de geloofsmotieven van
de ouders zuiver waren, maar de basis voor een sacrament is
breder dan het geloof van een individu. Het geloof van de hele
Kerk (hier symbolisch voorgesteld als "de zilveren duif"
gevormd door de onderlinge liefde) is betrokken in het sacra-
mentele gebeuren. De Kerk handelt hier als geheel. Deze
communautaire benadering van de sacramenten is Augustinus'
belangrijkste argument inzake kinderdoop.
Wij moderne westerse mensen zijn niet erg vertrouwd meer

met zo'n communautaire benadering, want de ontwikkeling van
het westers denken heeft zich de laatste eeuwen steeds sterker
toegespitst op individualiteit en persoonlijkheid. Wij hebben
het geloof en de sacramenten erg geïndividualiseerd. Gelukkig
ziet men daar tegenwoordig enige verandering in komen. Steeds
luiderklinkt de roep omgemeenschap. Bij de sacramenten van
eucharistie, boete en verzoening, en ziekenzalving krijgt men
duidelijk meer oog voor het gemeenschapsaspect. Voor de
kinderdoop stelt zich echter de bijzondere moeilijkheid dat het
onmondige kind zelf niet in staat is om te geloven. Daar kan
alleen het geloof van de gemeenschap ingeroepen worden als
grond die de kinderdoop tot een verantwoord gebeuren maakt.
Ook in de hedendaagse theologie blijft het geloof van de ge-

meenschap het belangrijkste argument van de voorstanders van
de kinderdoop. Men vertrekt van de waarschuwing dat het geloof
van de gemeenschap geen dooddoener mag worden of een
formule zonder inhoud. Het geloof van de Kerk moet werkelijk-
heid zijn, hetzij in de ouders hetzij in familieleden, kennissenk-
ring, vrienden, of in de parochiegemeenschap, enz. Zonder
mensen die een levende betrekking hebben met het kind, wordt
hetgeloofvan de gemeenschap natuurlijk een lege formule. De
begrijpelijkheid van de kinderdoop vindt haar menselijke en
godsdienstige basis in de solidariteit van het milieu met het kind.
Zoals het kind door zijn milieu ten goede of ten kwade bepaald
wordt- hoewel niet onherroepelijk - zo wordt het ook door zijn
gelovig milieu op de heilswerkelijkheid van Christus betrokken



AUGUSTINUS 8
en daarin opgenomen. Het gaat ook niet om de act van de doop
alleen; door dit doopsel worden ouders en gemeente bovendien
opgeroepen het kind verder te begeleiden.
Daarmee is niet de hele betekenis van de kinderdoop uitgeput,

derdoop getuigt ook van enkele belangrijke christelij-want de
ke stellingen:

9. Dat God de eerst handelende is en dat Hij Zijn genade
aanbiedt aan iedere mens, zelfs aan de kleinste mens. Ieder
die in deze wereld geboren wordt, is geroepen tot verlos-
Sing in Christus.

10. Dat elk doopsel (ook dat van een volwassene) slechts
het begin is van een langere ontwikkeling. Het geloofs-
leven moet vooral gestalte krijgen in het gewone
alledaagse leven. Het doopsel is nooit een eindpunt,
maar altijd een vertrekpunt.

Voor Augustinus komt er als argument voor de kinderdoop
nog bij: bevrijding van de erfzonde. Het zou ons te ver voeren
hier heel Augustinus' erfzondeleer die zeer omstreden is en
niet kritiekloos overgenomen hoeft te worden-tebehandelen.
Indien men de erfzonde meer ziet in de lijn van zondigheid dan
als zondige daad, lijkt zijn visie aanvaardbaar. Wij hoeven echter
niet alle conclusies die hij uit de erfzondeleer getrokken heeft,
over te nemen. Dit geldt in het bijzonder voor het lot van
ongedoopt gestorven kinderen. Strak doordenkend sloot hij hen
uit van de hemelse aanschouwing van God, maar bedacht voor
hen een "aller lichtste straf". Deze conclusie, waarvan hijzelf
zegt dat hij ze "met grote angst" getrokken heeft, lijkt ons niet
houdbaar.
Het laatste deel van deze paragraaf vertolkt Augustinus' stel-

ling dat het doopsel ook geldig is buiten de Katholieke Kerk
in andere christelijke Kerken, want uiteindelijk is het Christus
of de Geest, en niet de menselijke bedienaar, die doopt, zoals
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wij reeds gezien hebben. Wanneer Augustinus aan het slot van
deze paragraaf echter verklaart dat het doopsel bij de heretici
"niet volstaat om deel te hebben aan het eeuwige leven", dan
heeft hij ongetwijfeld de Donatisten op het oog. Zoals u wellicht
weet waren de Donatisten in een soort burgeroorlog verwikkeld
met de Katholieken. Volgens Augustinus is die strijd een
radicale ontkenning van de liefde en alleen de liefde maakt
iemand waardig voor het Rijk der hemelen. In feite sluiten de
Donatisten zich door hun liefdeloosheid zelf uit van het eeuwige
leven.

Er is nog iets anders dat je niet in verwarring mag brengen.
Sommigen brengen hun kinderen naar de doopvont niet met de diepe
geloofsovertuiging dat hun kind door de genade van de Geest herboren
wordt tot het eeuwige leven, maar in de mening dot hun kind door dit
heelmiddel lichamelijk gezond zal blijven of weer gezond gemaakt zal
worden. De omstandigheid dot zij die het kind aanbieden niet de juiste
bedoeling hebben, belet niet dat dit kind toch herboren wordt. Want
zij vieren de vereiste sacramentele handelingen en woorden mee, die
nodig zijn om het kind aan God toe te wijden.
De heilige Geest die in de goede gelovigen woont, uit wie die ene

zilveren duif [Ps. 68, 14] aaneengesmolten wordt door het vuurvan de
liefde, voltrekt toch zijn werk, niet alleen door de dienst van eenvoudige
en onwetende mensen, maar soms zelfs van slechte en veroordelens-
waardige mensen. Om de genade van de Geest te ontvangen worden
namelijk de kleine kinderen niet zozeer aangeboden door degenen die
hen op de armen dragen - hoewelook door deze personen, indien het
goede gelovigen zijn maar veeleer door de hele gemeenschap
heiligen en gelovigen. Want voor een juist begrip is het nodig te
bedenken dat de dopelingen aangeboden worden door allen die daar
blij om zijn en die door hun heilige en onafscheidelijke liefde hen helpen
om de gemeenschap van de heilige Geest deelachtig te worden. Dus
onze moeder de Kerk, die bestaat in de heiligen, doet dit als geheel;
als geheel baart zij zowel allen als ieder afzonderlijk.
Wanneer het gaat over een en hetzelfde doopsel, is het sacrament

van het christelijk doopsel ook geldig bij de heretici. Dit volstaat om
een persoon aan God toe te wijden, hoewel het niet volstaat om deel
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te hebben aan het eeuwige leven. Want deze toewijding aan God maakt
de hereticus, die het merkteken van de Heer draagt buiten de kudde
van de Heer schuldig. De gezonde leer eist dat een hereticus zijn leven
betert, niet dat hij opnieuw aan God toegewijd moet worden. Indien
dit geldt voor het doopsel bij de heretici, hoeveel te meer kan dan in
de katholieke Kerk het graon zelfs door de hulp van het stro aangedra
gen worden om gezuiverd en langs de omweg van de dorsvloer -
gevoegd te worden bij het gezelschap van de gehele voorraad.

F Augustinus protesteert tegen Bonifatius' opvatting dat het
noodzakelijk de ouders moeten zijndiehetkind aanbieden
voor het doopsel. Hij laat zien dat het begrip "geloof van

de gemeenschap" zich verder uitstrekt dan de ouders en hij geefi
daar verschillende concrete voorbeelden van.
De verwijzing naar het Evangelie-verhaal van de Barmhartige

Samaritaan is heel treffend: slechts hij die goed is voor een
ander, bewijst dat hij werkelijk de naaste van die ander is.
Slechts door de liefde mag ik de naaste worden van anderen.

Ik wil je ook waarschuwen voor een andere vergissing. Je mag
namelijk niet denken dat de band van de schuld, opgelopen door onze
afstamming van Adam, alleen maar verbroken kan worden indien de
kleine kinderen door hun eigen ouders aangeboden worden om de
genade van Christus te ontvangen. Want je schrijft: "Zoals de ouders
de oorzaak zijn van de straf van hun kinderen, zo moeten deze ook door
het geloof van hun ouders gerechtvaardigd worden". Maar zoals jezelf
kunt vaststellen, worden vele kinderen niet door hun ouders aangeboden,
maar door vreemden die niet tot de familie behoren; meestersbijvoor
beeld bieden soms de kinderen van hun slaven aan. Soms worden er
ook kinderen gedoopt van wie de ouders overleden zijn; zij worden aan-
geboden door personen die hierin een mogelijkheid zien hun medelijden
met de weesjes te tonen. Het komt ook voor dat harteloze ouders hun
kinderen te vondeling leggen, in de hoop dat er wel iemand zal zijn om
ze te voeden. Dergelijke vondelingen worden vaak doorGodgewijde
maagden opgenomen en aangeboden voor het doopsel. Deze laatsten
hebben zelf geen eigen kinderen en zijn ook niet van plan er te krijgen.
Je ziet dat hier eigenlijk niets anders gebeurt dan wat in het Evangelie
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staat. Daar vraagt de Heer namelijk: Wie was de naaste van hem die
zwaar gewond en halfdood door rovers op de weg achtergelaten werd?
En het antwoord luidt: "Degene die hem bormhartigheid betoond hee"
[Luc. 10, 371.

|Bonifatius blijkt iemand tezijndie recht-door-zee is. Hij
wil absoluut eerlijk zijn metzichzelfen met anderen. Hij
vindt het zinloos dat ouders zich borg stellen voor hun

kind, aangezien zij onmogelijk kunnen weten hoe hun kinderen
zich later zullen ontwikkelen tot goedeofslechte mensen.
Wordt de kinderdoop dan geen klucht? Kleeft er niet iets
oneerlijks aan? Met deze vragen, waarin zich zeker ouders van
nu zullen herkennen, drijft Bonifatius zijn collega-bisschop in
het nauw. Zijn bijkomende eis dat hij niet verwezen wenst te
worden naar de traditie, maar korte en goede theologische
gronden wil horen, liegt er ook niet om.

Een in jouw ogen heel moeilijke vraag heb je gesteld aan het eind
van je vragenlijst. Helemaal in de ljn van je gewoonte doe je dit met
de duidelijke bedoeling om absoluut elke leugen uit te sluiten. Je schrijt:
"Als ik een klein kind bij jou breng, en dan vraag of het groter geworden
rein zal leven of een dief zal worden, zul je ongetwijteld antwoorden:
dat weet ik niet. En als ik je vraag of het op die prille leeftijd iets goeds
of iets slechts denkt, zul je antwoorden: dat weet ik niet.. Maar indien
je aangaande zijn toekomstig gedrag niets met zekerheid durft te beloven
en evenmin iets kunt zeggen over zijn gedachten op dit ogenblik, wat
heeft het dan voor zin dat de ouders zich bij het doopsel voor hun
kinderen borg stellen en in hun plaats antwoorden door te verklaren
dot de kinderen iets zullen doen waaraan zij op die leeftijd nog niet
kunnen denken ofwat- zo zij al iets denken - volkomen verborgen blijf?
Wij stellen hen die het kind aanbieden de vraag: 'Gelooft het inGod?
En zij antwoorden in plaats van het kind, dat op die leeftijd helemaal
geen weet heeft van het bestaan van een God: 'Ja, het gelooft'.
En zo worden alle overige gestelde vragen één voor één beantwoord.

Daorom verbaast het mij dat ouders in deze zaken zo vol zelfvertrouwen
in de plaats van het kleintje antwoorden en verklaren dat het al die
dingen zal doen, waarover het door degene die doopt op het ogenblik
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van het doopsel ondervraagd wordt. Maar als ik op dot moment de
vraag zou opwerpen: Zal de dopeling rein leven? Zal hij geen dief
worden", dan betwijfel ik of iemand zou durven antwoorden: 'Hij zal
dit of dat zijn, of niet zijn'. Toch krijg ik zonder enige aarzeling te horen
dat de dopeling in God gelooft en zich tot God bekeert". Tenslotte
besluit je jouw brief met de woorden: "k verzoek je op deze vragen kort
te willen antwoorden, niet door mij te verwijzen naar de regels van de
kerkelijke gewoonten, maar door het geven van verantwoorde redenen".

|Dezeparagraafvormt eigenlijk een intermezzo. Augusti-
nus voelt zich niet zo gelukkig met Bonifatius' eis een kort
antwoord te geven op zo'n moeilijke vragen. Hij roept

daarbij de figuur van zijnjeugdvriend Nebridius in herinnering,
die eveneens een gepassioneerd en eerlijk zoeker naar de
waarheid was, maar niet van korte antwoorden hield in tegenstel-
ling tot Bonifatius. Nebridius was één van Augustinus' intiemste
vrienden. Uit de bewaarde briefwisseling blijkt dat zij zeer
openhartig en eerlijk met elkaar omgingen. Nebridius had een
heel zwakke gezondheid, hetgeen hem verhinderde het kloos-
terleven met Augustinus te delen. Hij is jong gestorven,
waarschijnlijk op een leeftijd tussen de 30 en 35 jaar. Onvergete-
lijk is de passage in dBelijdenissenlX, 3,6 gewijd aan de dood
van Nebridius: "Nu leeft hij in de schoot van Abraham. Wat
die schoot ook moge betekenen, daar leeft mijn Nebridius, mijn
dierbare vriend... Daar leeft hij, want welke andere plaats zou
er voor zo'n ziel zijn? .. Nu legt hij zijn oor niet meer te
luisteren aan mijn mond, maar plaatst hij zijn mond aan Uw
bron, zonder einde gelukkig. En ik geloof niet dat hij daaruit
zo verzadigd wordt dat hij mij vergeet, daar Gij Heer die hem
laaft, ons indachtig zijt".

Terwijl ik je briet las en herlas en erover nadacht, voorzover mijn
beperkte tijd het toeliet, moest ik terugdenken aan mijn vriend Nebridius.
Hij was een verwoede en scherpe vragensteller als het ging over duistere
zaken, vooral met betrekking tot de leer van de liefde tot God. Maar
hij haatte korte antwoorden op belangrijke vragen. Wanneer iemand



BRIEF9843
dat verlangde, dan maakte hij zich kwaad. En indien de waardigheid
van de vroagsteller het maar enigszins toeliet, wees hij dat met
verontwaardigde blik en stem van de hond. Hij was van oordeel dot
iemand die niet wist hoeveel er over een belangrijke kwestie kon en
moest gezegd worden, niet waardig was om zulke vragen te stellen.
Ik wil mij echter niet boos maken op jou zoals mijn vriend gewoonlijk

deed. Want je bent evenals ik een bisschop die onder vele zorgen gebukt
gaot. Ik begrijp dat je niet gemakkelijk tijd vindt om een lange uiteenzet-
ting te lezen net zo min als ik tijd vind om er een te schrijven. Want mijn
vriend Nebridius die geen korie antwoorden kon verdragen en mij in
onze gesprekken veel vragen stelde, was toen nog een jonge man, en
beiden hadden we veel vrije tijd. Bedacht op jouw en mijn drukke
bezigheden vraag je me dringend kort te antwoorden op deze heel
belangrijke zoak. Voor zover ik kan, wil ik dat ook doen. De Heer moge
mij helpen dat ik in staat zal zijn je wens te vervullen.

In dezeparagraafgaatAugustinus dieper in op het wezenvan een sacramentele viering. Hierbij moeten we bedenken
dat in Augustinus' tijd de sacramenten nog niet beperkt

waren tot zeven. Dat gebeurde pas in de 1le-12e eeuw. Zo
beschouwt Augustinus bijvoorbeeld het zingen van het Alleluja,
het bidden van het Onze Vader of het lezen van de H. Schrift
(lectio divin) als sacramentele handelingen. Niet zonder reden,
want ook deze handelingen symboliseren en schenken genade.
Augustinus hanteert dus een breder begrip van sacramenten dan
wij gewoon zijn.
Daarom kan hij in deze paragraaf beginnen met Goede

Vrijdag en Paaszondag als voorbeelden van sacramentele
vieringen. Op Goede Vrijdag zeggen wij: "Vandaag heeft Jezus
geleden" en op Paaszondag: "Vandaag is Hij verrezen'". Van
iedere eucharistieviering belijden we trouwens dat daarin
Christus nog geofferd wordt. Zuiver tijdelijk gezien is dit niet
mogelijk, want het lijden en de verrijzenis van Jezus zijn
historische gebeurtenissen uit het verleden. Hoe kunnen ze dan
vandaag opnieuw plaatsvinden? Dat kan slechts, zegt Augus-
tinus, op grond van een gelijkenis ( similitudo) tussen de
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sacramentele viering en de werkelijkheid of het gebeuren zelf.
(Wij vertalen hier de term res die bij Augustinus een vast
onderdeel vormt van zijn sacramententheologie, met "werkelijk-
heid" of "het gebeuren zelf". Het Nederlandse woord "zaak"
geeft niet weer wat eigenlijk bedoeld is. Het Latijn laat onze
vertaling toe; het woord res is ten andere ook een bestanddeel
van ons woord "realiteit").
Wat bedoelt Augustinus met de "gelijkenis" die ermoet zijn

tussen sacrament en werkelijkheid? Hij bedoelt daarmee dat de
werkelijkheid ofde gebeurtenis werkelijk aanwezig komt in de
sacramentele handeling en deze doordringt. Het is niet voldoen-
de te zeggen dat het sacrament naar de realiteit "verwijsť"; nee,
ze is zelf aanwezig in het sacrament.
Dit is niet zo vreemd als op het eerste gezicht lijkt. Denken

wij slechts aan eenvoudige voorbeelden uit het dagelijks leven.
Wij kennen allen rood als symbool voor gevaar. Maar dit
betekent niet, dat het gevaar louter in de verbeelding bestaat.
Het betekent wel dat op deze plaats werkelijk gevaar aanwezig
is. Een toneelstuk toont ons bijvoorbeeld de gruwelen van een
concentratiekamp. Als wij het toneelstuk werkelijk ondergaan,
dan gaat het om meer dan een vrijblijvende "voorstelling", maar
worden weecht geconfronteerd met de gruwelijke werkelijkheid.
Wij worden dan persoonlijk uitgedaagd om stelling te nemen
tegenover de werkelijkheid van concentratiekampen.
Zo zijn ook het eucharistisch brood en de eucharistische wijn
meer dan een loutere verwijzing naar het lichaam en bloed van
Christus. Ze zijn als symbolen werkelijk het lichaam en bloed
van Christus. De realiteit is niet iets dat helemaal buiten het
symbool staat, dat er helemaal van gescheiden is. Integendeel,
symbool en werkelijkheid zijn in elkaar aanwezig, in elkaar
verweven, hoewel niet volkomen identiek.Daarom zegt
Augustinus: het sacrament is opeen bepaalde wijze"het lichaam
van Christus zelf.
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Op een gedurfde manier trekt Augustinus vervolgens de lijn van
Goede Vrijdag, Paaszondag, het eucharistisch brood en de
eucharistische wijn door naar het doopsel. Ook in het sacrament
van de doop is de geloofswerkelijkheid aanwezig, ongeacht of
de ontvanger een volwassene is of een baby. Natuurlijk kan er
bij een baby geen kwestie zijn van geloof als persoonlijke daad.
Daarom zal de geloofswerkelijkheid, die in de kinderdoop
aanwezig is, geinterpreteerd moeten worden als een (nog niet
ontwikkelde) band met het Christus-mysterie. Het onmondige
kind wordt door het doopsel opgenomen in een relatie met
Christus, en deze relatie is niet imaginair, maar werkelijk.
In de moderne theologie zijn wij dit parallellisme tussen de
eucharistie en het doopsel nergens tegengekomen, maar het is
de moeite van het overdenken waard. Is de idee van Christus
aanwezigheid in de eucharistie niet de grondwet van alle andere
sacramenten'?
Wij spreken vaak zo dat wij bij het naderen van het Paasfeest zeggen:

"Morgen of overmorgen is het de dag van het lijden van de Heer". Maar
in feite heeft Hij vele jaren terug geleden en heeft Zijn lijden slechts één
keer plaatsgevonden. Zo zeggen wij ook op Paaszondag: "Heden is
de Heer verrezen", hoewel er vele jaren verlopen zijn sinds het ogenblik
dat Christus verrees. Waarom is niemand zo dwaas ons van leugen te
beschuldigen wanneer wij zo spreken? Is dat niet omdat wij deze dagen
een naam geven op grond van de gelijkenis met de dagen waarop deze
feiten gebeurd zijn? Zo zegt men "deze dag" terwijl het toch niet dezelfde
dag is, maar daar wel op gelijkt door de terugkerende beweging van
de fijd. Vanwege de sacramentele viering gebeurt op die dag-zegt men
wat niet op die dag maar reeds veel vroeger gebeurd is.
Is Christus niet slechts één keer in eigen persoon geslachtofferd En

toch wordt Hij niet alleen op ieder Paasfeest maar zelfs elke dag voor
het volk geofferd opsacramentele wijze.Wie, daarover ondervraagd,
antwoordt dat Christus nu nog geofterd wordt, liegt in geen geval. Want
indien de sacramenten niet een zekere gelijkenis hadden met de
werkelijkheid waarvan zij het sacrament zijn, dan zouden ze helemaal
geen sacrament zijn. Op grond van deze gelijkenis krijgen zij meestal
de naam van de werkelijkheid zelf. Zoals dus het sacrament van het
lichaam van Christus op een bepaalde wijze het lichaam van Christus
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zelf is, en het sacrament van het bloed van Christus het bloed van
Christus is, zo is ook het sacrament van het geloof het geloof.
Geloven is niets anders dan het geloof bezitten. Wanneer men nu

antwoordt dat het kleine kind gelooft, hoewel het nog9 geen eigen
geloofshouding heeft, don betekent ditantwoord dat het kind het geloof
bezit wegens het sacrament van het geloof en zich tot God bekeert
wegens het sacrament van de bekering. Ook het antwoord maakt
immers deel uit van de viering van het sacrament. Zo zegt de apostel
Paulus over het doopsel: "Wij zijn met Christus begraven door de doop
in zijn dood" [Rom. 6, 4]. Paulus zegt niet: Wij geven door tekens zijn
begrafenis te kennen, maar wel: "Wij zijn mede begraven". Het
sacrament van deze belangrijke werkelijkheid geett hij dus geen andere
naam dan die van de werkelijkheid zelf.

|Er blijft een verschil bestaan tussen het doopsel van een
volwassene en dat van een baby. Augustinus formuleert
dit aldus: het doopsel van een volwassene steunt op de vrije

wil; dat van een baby steunt op de wil en het geloof van anderen.
Daarbij mogen wij - zoals de hedendaagse filosofie ons leert-

het begrip "vrije wil" niet verabsoluteren. Voor geen enkel mens
is absolute vrijheid weggelegd. Een absoluut vrije keuze zou
veronderstellen dat de menselijke persoon zoiets is als een
onbeschreven blad. Maar de mens en zijn geschiedenis zijn geen
onbeschreven blad. Aan de geschiedenis van iedere mens gaat
reeds een hele geschiedenis vooraf. Voordat wij kiezen hebben
anderen al gekozen en dat bepaalt mede onze keuze. Bij elke
keuze is er iets dat op ons toekomt en dat ons overvalt.
Toegepast op de kinderdoop zouden we de volgende parallel

kunnen trekken. Wanneer ouders een kind geboren laten worden,
dan ocfenen zij - of zij willen of niet -cen bepalende invloed
uit op het leven van hun kind. Het maakt een groot verschil of
een kind geboren wordt in de Sahel of in West-Europa, in een
kapitalistische of in een marxistische maatschappij, in een onvrij
of in een vrij land, in een staat met scholen of een staat zonder
onderwijsvoorzieningen, in de Middeleeuwen of in de twintigste
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eeuw. Is het dan zo absurd dat ouders ook hun eigen geloof
aanbieden als mogelijke levenssituatie voor hun kind?
Met de woorden "een mogelijke levenssituatie" zijn we weer

terug bij de tekst van Augustinus. Want ook voor de bisschop
van Hippo vertolkt de kinderdoop niet de volle betekenis van
het doopsel. De tekst laat duidelijk zien dat de kinderdoop
slechts een aanzet is. De werkelijke aard van het doopsel wordt
maar bereikt wanneer het kind zich later daadwerkelijk als
gelovige gedraagt en zijn geloof echt beleeft. Dan pas krijgt de
kinderdoop zijn volle betekenis.
Men zou tenslotte de vraag kunnen stellen: gebeurt er in de

kinderdoop dan niets? En indien er wel iets gebeurt, wat is dan
de uitwerking van het doopsel op een pasgeboren kind? Aan
het slot van zijn uiteenzetting geeft Augustinus enkele elementen
aan, zonder deze verder uit te werken. Volgens hem heeft de
kinderdoop de volgende uitwerkingen:

1. Bescherming tegen de macht van het kwaad.
2. Gedragen worden door de liefde van de gelovige gemeen-
schap.

3. Verlossing van de veroordeling opgelopen in Adam.

Om dit op een andere manier te formuleren: het gezin waarin
het kind geboren wordt, moet een goed milieu vormen waarin
het geloof in Christus zich ontwikkelen kan. Een christelijk
milieu zou een bescherming moeten zijn tegen het kwaad, want
echt christelijk leven zal altijd gekenmerkt zijn als strijd tegen
de macht van het kwaad. Dit komt neer op een gezet worden
op de weg van de liefde. Het kind kan maar liefde leren wanneer
het gedragen wordt door de liefde van anderen. Zo wordt de
mens deelachtig aan de verlossing doorChristus en doorbreekt
hij de doem van het kwaad.

Dit is natuurlijk nog niet het geloof van de volwassen gelovigen. Het
geloof van de volwassenen vindt zijn grond in de vrije wil. Maar wat
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het kleine kind tot gelovige maakt, is het sacrament van het geloof zelt.
Want zoals geantwoord wordt dat kleine kinderen geloven, zo worden
zij ook gelovigen genoemd; niet omdat het kind wetens en willens zijn
instemming betuigt met de werkelijkheid zelf, maar omdat het het
sacrament van deze werkelijkheid in zich opneemt. Wanneer nu een
mens tot inzicht komt, herhaali men dif sacrament niet, maar hij zal hef
dan kunnen begrijpen en met vrij gewilde instemming beantwoorden
aan de ware aard van het sacrament.
Zolang iemand daartoe niet in staat is, zal het sacrament van het

doopsel hem tot bescherming strekken tegen de macht van het kwaad.
Bovendien heeft het doopsel zo'n grote kracht dat wanneer iemand uit
dit leven zou heengaan voordat hij als volwassene tot het gebruik van
de rede komt, hij door dit sacrament- gedragen doorde liefde van de
Kerk en met de bijstand van de christenen verlost wordt van de
veroordeling: "die door één mens in de wereld is gekomen" [Rom. 5,
12].
Wie dit niet gelooft of voor onmogelijk houdt is zonder enige twijfel

een ongelovige zelfs indien hij het sacrament van het geloof bezit. Het
kleine kind is er veruit beter aan toe dan zo iemand, ofschoon het geloof
nog niet op een bewuste wijze bezit. Het kind verspert het geloof de weg
nietdooroverwegingen die met het geloof strijdig zijn. Daarom neemt
het kind het sacrament van het geloot toch op een heilzame wijze op.
Ik meen op je vragen geantwoord te hebben. Voor minder ontwik-

kelde mensen en voor twistzieke naturen zal mijn antwoord niet volstaan.
Maar het zal wellicht meer dan voldoende zijn voor vreedzame en
verstandige mensen. Om mij te rechtvaardigen, heb ik ook niet naar
de gevestigde (kerkelijke) gewoonten verwezen maar naar best vermogen
de motivering van deze heilzame gewoonte uiteengezet.



PREEk 9-OVERDETIEN GEBoDEN
AUGUSTINUS

Inleiding
De oorspronkelijke titel van deze preek luidt "Over de tien

snaren". Daarbij had Augustinus een oud muziekinstrument,
namelijk het psalter, op het oog. Dit instrument bezat tien snaren
en Augustinus ziet in deze tien snaren een symbool van de tien
geboden. Volgens een oud handschrift werd deze preek
gehouden te Chusa, een plaats in Noord-Afrika waarvan de
ligging niet meer bekend is. Ook over de datum waarop deze
preek uitgesproken werd, tasten we in het duister.

Uit de inhoud van de preek blijkt duidelijk dat het gaat om
een gemeente van christenen waarmee Augustinus niet erg
vertrouwd was en waar het heidendom nog een grote aantrek-
kingskracht uitoefende. Het lijkt wel dat de meeste mensen er
niet zo lang geleden tot het christendom overgegaan waren. Dat
verklaart wellicht de scherpe en ernstige toon vanAugustinus
betoog. De toehoorders zijn wel christen in naam, maar hun
gedrag is nog heidens. Daarom staat Augustinus vooral stil bij
seksuele losbandigheid, gehechtheid aan circusspelen en het
raadplegen van allerlei tockomstvoorspellers. Alles wijst er op
dat de bisschop van Hippo mondeling over de toestand binnen
deze gemeente ingelicht was, zonder ze echter persoonlijk goed
te kennen.

Het hoofdthema van deze preek zijn de tien geboden of de
tien woorden van God (= de Dekaloog., zoals beschreven in Ex.
20,1-17 en Deut. 5,6-22; cf. Mt. 19,18-19). Volgens zijn geliefde
methode gaat Augustinus de tien geboden onderverdelen en
terugbrengen tot hun eenvoudigste vorm. Dit gebeurt in drie
fasen:
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1. De tien geboden kan men onderverdelen in drie en zeven.
De eerste drie hebben betrekking op God en de zeven
andere hebben betrekking op de medemens.

2. Zo kanmen detien geboden tot twee herleiden, namelijk
de liefde tot God en de liefde tot de naaste.

3. Tenslotte kan men deze twee nog terugbrengen tot één
gebod: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een
ander niet", de zogenaamde "gulden regel".

Zoals we reeds zeiden, beschouwt Augustinus de tien snaren
van het psalter als het symbool van de tien geboden. In de
psalmen horen we herhaaldelijk de oproep tot het zingen van
een nieuw lied", onder andere in Ps. 144,9: Een nieuw lied,
God, wil ik voor u zingen, een psalnm bij de tiensnarige harp.
Augustinus nu verbindt de twee gedachten: de oproep van de
tien geboden en het zingen van het nieuwe lied. Wat verstaat
Augustinus onder dit nieuwe lied? Kort gezegd komt het neer
op een verandering van leven. Om een nieuw lied te kunnen
zingen moet men het oude achter zich laten, zich tot God
bekeren en een nieuwe mens worden. Want wie slaaf van zijn
begeerten is en in zijn begeerten alleen zichzelf zoekt, zingt een
oud lied. Slechts de mens die, bevrijd van zelfzucht, de liefde
beleeft, zingt een nieuw lied. Daarom is het nieuwe lied niets
anders dan de vernieuwing die de liefde ons schenkt. "De liefde
zelf is onze stem gericht tot God, en de liefde zelfis het nieuwe
lied" (Preek over Psalm 95,2).

En hier ziet Augustinus een verband tussen de tien geboden
en het nieuwe lied. Want het nieuwe lied zingen is in de eerste
plaats het onderhouden van de Wet van de tien geboden, want
de volheid van de Wet is de liefde (Rom. 13,10). Heel de
bedoeling van de Wet is immers de mens tot liefde te roepen.
DeWet van de tien geboden alleen maar met de mond belijden
is echter niet genoeg; zij moet in daden beleefd worden: "Wij
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moeten het nieuwe lied zingen met het leven, niet met de tong"
(Preek 2 over Psalm 32, deel 1,8). Toch is dit nieuwe lied
volgens Augustinus heel oud. Immers, vanaf het begin van de
mensengeschiedenis heeft het Woord van God geklonken om
mensen op te roepen God en de naaste te beminnen. En allen
die ooit doorhet eeuwige Woord Gods vernieuwd werden-ook
de rechtvaardigen vanhet Oude Testament-zongen het nieuwe
lied van de liefde (PreekoverhetEvangelie van Johannes 65,1).

Structuur
Hoewel deze preek heel lang is, is de structuur ervan niet zo

ingewikkeld. De rode draad die door het geheel loopt, wordt
gevormd door de tien geboden. Langs deze draad herneemt
Augustinus echter bepaalde thema's waarop hij nadruk wenst
te leggen. Zo komt het thema van seksuele losbandigheid tot
drie maal terug, telkens vanuit een ander gezichtspunt. Maar
dit is zeker niet de enige herhaling. Herhalingen passen in
Augustinus' methode van geloofsonderricht; op die manier
prentte hij de christelijke leer diep in het geheugen van zijn
toehoorders, van wie de meesten waarschijnlijk lezen noch
schrijven konden. De preekstijl van Augustinus zou men kunnen
vergelijken met een cirkelbeweging rond een bepaald onderwerp,
zoals een roofvogel cirkelt boven zijn prooi.

De volgende indeling kan ons helpen Augustinus' gedachte-
gang beter te volgen

God is niet alleen barmhartig, maar ook rechtvaardig -
regel daarom uw verhouding metGod voor het te laat is

a.

(par. 1-2).
b. Zolang wij leven, moeten wij trachten ons af te stemmen
op het woord van God eerste opsomming van de tien
geboden (par. 3).
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Het kwaad van de huwelijksontrouw - aanklacht tegen
de discriminatie van de vrouw (par. 4).
Verantwoordelijkheid van de geloofsverkondiger, ook
al hoort men niet graag de waarheid (par. 5).
Meer uitgebreide herneming van het thema van de tien
geboden (par. 6-7).
Hetwaarachtige onderhouden van de geboden veronder-
stelt liefde (par. 8).
Door het onderhouden van de geboden moeten wij het
echte beeld van God worden (par. 9).

C.

d.

e.

f.

h. De betekenis van de Wet, verduidelijkt vanuit het
voorbeeld van een zieke die wil genezen (par. 10).

i. Lange uitweiding over echtbreuk (par. 11-12).
i. Het onderhouden van de tien geboden betekent de
uitroeiing van het kwaad - vergelijking met de gevechten
tussen gladiatoren en wilde dieren in het amfitheater (par.
13).

k. Seksueel wangedrag van ongehuwden (par. 14-15).
1. Hetniet onderhouden van degebodenbetekent God zelf

m. Het onderscheid tussen lichte en zware overtredingen van

n. Lichteovertredingen worden op een drievoudige manier

onrecht aandoen (par. 15-16).

de Wet (par. 17-18).

uitgewist: door het helpen van armen, door vasten en door
gebed - krachtige oproep om voor de armen te zorgen
(par. 18-21).

Tekst
Augustinus begint zijn preek met een waarschuwing tegen
een vals vertrouwen op Gods barmhartigheid. In de H.
Schrift is er immers niet alleen sprake van Gods ontfermen-

de barmhartigheid, maar ook van Zijn oordelende rechtvaardig-
heid. Dit laatste moet de tochoorders van Augustinus ervan
weerhouden om zich te verschuilen achter Gods goedheid en
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er ondertussen maar op los te leven in zonde. Gedurende hun
pelgrimstocht op aarde moeten christenen de woorden van de
Schrift ter harte nemen, anders zal het laatste oordeel voor hen
"zinloos worden'", d.w.z. wanneer men niets gedaan heeft om
goed te leven, dan kan men zich slechts verwachten aan een
veroordeling en is er geen enkele reden om met verlangen naar
het laatste oordeel uit te zien. Want voor wie veroordeeld wordt,
zal uiteindelijk alles vergeefs geweest zijn.

De Heer onze God is een God van erbarmen en ontferming, Hij is
lankmoedig en zeer barmhartig, maar Hij is ook gerecht (Ps. 86,15).
Zo mild als Hij nu zijn erbarmen aanbiedt in deze wereld, zo streng dreigt
Hij met zijn oordeel in de toekomstige wereld. De woorden die ik zojuist
sprak: De Heer is een God van erbarmen en ontferming, Hij is lankmoe-
dig en zeer barmhartig, maar Hij is ook gerecht zijn neergeschreven en
maken deel uit van de goddelijke geschriten.

Alle zondaars en mensen die hun hart verpand hebben aan deze
wereld, zullen erg blij zijn met de woorden Hij is een Heer van erbarmen
en ontferming, Hij is lankmoedig en zeer barmhartig. Doch als gij zo
veel van de barmhartige Heer houdt, vrees dan tevens de laatste
woorden van de psalmist: Maar ook gerechtig. VWant indien de psalmist
enkel gezegd had: Hij is een Heer van erbarmen en ontterming, en zeer
barmhartig, dangaatgeuwellicht nu reeds veilig wanen, in de mening
dat alles zomaar stratfeloos kan gebeuren en gij u ongeremd kunt
overgeven aan de zonden. Al wat gij wilt zoudt ge dan doen; ge zoudt
de wereld voor u zelf gebruiken, al naargelang men u laat begaan of
uw lusten u drijven. En indien iemand u met een flinke vermaning
terechtwijst en bang maakt, om te voorkomen dat gij u laat meeslepen
door de stroom van uw fomeloze begeerten en God verlaat, dan is de
kans groot dat gij u schaamteloos boven die waarschuwende woorden
stelt, zogezegd met een beroep op het gezag van God zelf. Ge verdedigt
U zelf door de H. Schrit aan te halen: "Waarom schildert gij onze God
zo dreigend afe Er staat toch geschreven: Hij is een God van erbarmen
en ontferming, Hij is zeer barmhartig".



54AUGUSTINUS

Om dus te verhinderen dat de mensen zo redeneren, heeft de
psalmist er op het einde nog één gedachte aan toegevoegd, namelijk:
Maar Hij is ook gerecht. Zo ontnam hij overmoedigen hun blijdschap,
en boezemde hij rouwmoedigen ontzag in. Loten wij ons verheugen over
de barmhartigheid van de Heer, maar tegelijk zijn oordeel duchten. De
Heer spaart, doch Hij zwijgt niet. En al zwijgt Hij nu, Hij zal niet altijd
blijven zwijgen (Js. 42,14). Luister zolang Hij niet zwiigt in de woorden
van de Schrift, zodat het voor u niet zinloos wordt te luisteren wanneer
Hij niet zwigt bij het oordeel.

|Augustinus vergelijkthet mensenleven met een rechtszaak
tussen mens en God. Eens immers zal Hij over ons leven
oordelen. Hierbij staat Augustinus de tekst van Mt.5,25

voor ogen: Haast u het eens te worden met uw tegenstander,
zolang ge nog met hem onderweg zijt. Anders zou uw tegenstan-
deru wel ens aan de rechter kunnen overleveren, en de rechter
uaan de gerechtsdienaar, en zoudt gij in de gevangenis worden

2
geworpen.

En wat Gods oordeel betreft mogen we ons niet beroepen
op de lange duur van de wereldgeschiedenis, want de tijd om
met God in het reine te komen is kort, aangezien eenmensenle-
ven slechts van korte duur is. Elk beroep op de wereldgeschiede-
nis - of die nu lang of kort zal duren - is misplaatst, omdat wij
ons menszijn waar moeten maken in de tijd die ons persoonlijk
toegemeten is. De tijd is een voortdurende, verglijdende
beweging van verleden naar hedenenvan hedennaar toekomst,
maar onze eigen levenstijd is slechts een klein onderdeel
daarvan. Om dit te illustreren beroept Augustinus zich op een
gedachte die hem nauw aan het hart lag en vaak in zijn werken
voorkomt: vanafhet begin sluit het leven de dood in, omdat we
reeds bij onze geboorte voorbestemd zijn om te sterven. "De
tijd van dit leven is eigenlijk niets anders dan een snelle gang
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naar de dood en niemand krijgt daarbij verlof een ogenblik stil
te staan" (De Stad van God 13,10).

Want nu hebt gij nog de kans uw rechtszaak te regelen. Regel uw
rechtszaak vóór het laatste oordeel door uw God. Wanneer Hij komt,
kunt gij uzelf niets meer wijsmaken: dan kunt ge geen valse getuigen
laten aantreden om God te bedriegen, geen beroep doen opdrogrede
nen en mooipraterij van advocaten, en gij zult niet moeten proberen
de rechter op een of andere manier om te kopen. Wat doet gii dan
tegenover zo'n rechter, die gij niet kunt omkopen noch bedriegen?
Niels? Nee, er is iets dot gij kunt doen. Want Hij die nu getuige is van
uw leven, zal bij het laatste oordeel rechter zijn in uw zaak. (Bij het horen
van deze woorden hebben wij allen toegejuicht en geapplaudisseerd).

Laten we dus onze rechtszaak regelen. Dezelfde die getuige is van
Uw werken, is ook getuige van deze luide toejvichingen. Laat uw bijval
niet vergeefs zijn, laat die overgaan in verzuchtingen. Het is de hoogste
tijd om met uw tegenstander vlug tot een vergelijk te komen (Mt. 5,25).
Want God is wel lankmoedig bij het kwaad dat Hij dagelijks ziet
gebeuren en toch niet bestroft, maar dat sluit niet uit dat het toekomstige
oordeel spoedig komen zal. Wat namelijk lang duurt naar menselijke
maatstaven, is kort voor God. lets kan voor de wereld en de mensheid
lang schijnen; maar wat voor troost kan dat brengen? Ook al is de
laatste dag van het hele mensdom ver af, daarom is de laatste dag van
iedere mens afzonderlijk nog niet ver af. Ik bedoel het volgende: sinds
Adam zijn vele jaren verstreken, vele jaren vervlogen, en hierna zullen
er nog veel vervliegen. En al zullen het er niet zo veel meer zijn, toch
zullen er tot het einde van de wereldgeschiedenis nog jaren verlopen,
zoals al die vroegere jaren verlopen zijn. Wat nog overblijt lijkt lang,
ook al zal het niet zo veel zijn als wat reeds voorbij is. Niettemin moeten
wij - op grond van de tijd die voorbij is - het einde van de nog resterende
tijd hoopvol tegemoet zien.

Alle verleden is ooit een 'heden' geweest. Is niet, vanaf de dag die
toen 'heden' heette tof vandaag, al wat toekomstig was verleden tijd
geworden En alsof het er niet geweest was, wordt het verleden als
voorbij beschouwd. Zo zal het ook eens gaan met al wat nog aan tijd
te verwachten blijft. Maar neem dat de toekomst nog lang, ja zeer lang
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duurt, zo lang als gi graag gelooft, beweert of u indenkt, zo lang als
uw geest zich kan voorstellen (niet de H. Schrift u voorhoudt); stel de
dag van het oordeel uit zo veel als gij maar wilt, toch zult gij de laatste
dag van uw leven waarop gij uit dit lichaam treedt, niet langer kunnen
laten duren. Laat metzekerheid indien dat mogelijk was een hoge
ouderdom voor u weggelegd zijn. Maar wie kan daar zeker van zijn?

Is het niet zo dat vanaf het ogenblik dat de mens de mogelijkheid
krijgt te leven, hij tegelijk reeds kan sterven2 Het begin van het leven
sluit reeds de mogelijkheid om te sterven in. De toestand van de
mensheid op deze aarde is zo dat alleen hij nog niet kan sterven, die
nog niet is beginnen leven. Dus moet gii deze onzekere dag, die
dagelijks komen kan, hoopvol tegemoet zien. Welnu, als gi deze
onzekere dag, die dagelijks komen kan, hoopvol tegemoet dient te zien,
kom dan tot een vergelijk met uw tegenstander, terwijl hij nog met u
onderweg is. Want dit leven, waar allen doorheen moeten, wordt een
weg genoemd. En de tegenstander wijkt niet van uw zijde.

Wie is de tegenstander over wie de tekst van Mt. 5,25
|

spreekt: Haast u heteens te worden met uw tegenstander
zolang ge nog met hem onderweg zijt? Spontaan denkt

iedereen dat de duivel "de tegenstander" zal zijn. Volgens
Augustinus is dat uitgesloten, want "het eens worden met de
duivel' is een onbijbelse idee. De tegenstander waarmee wij
het eens moeten worden, is veeleer het woord van God zoals
dat samengevat is in de tien geboden. Deze kunnen onze
tegenstander genoemd worden, omdat zij verbieden dat een mens
ongeremdzijn gang zou gaan, en er op gericht zijn hem uit zijn
zelfzucht los te rukken en tot waarachtige liefde te brengen.

3

Hetvoorgaande heeft ook gevolgen voor Augustinus zelf.
Want door de tien geboden voor te houden loopt hij het gevaar
0ok zelf als de tegenstander van het volk beschouwd te worden.
Maar als bisschop kan hij niet anders dan zijn verantwoordelijk-
heid tegenover het woord van God opnemen.



PREEK 97
Zoals we in onze inleiding reeds zeiden, hebben de eerste

drie geboden betrekking op God. Maar aangezien God volgens
de christelijke opvatting drie-één is, legt Augustinus deze eerste
drie geboden uit in Trinitaire zin, d.w.z. hij past ze toe op de
Vader, de Zoon en de H. Geest (zie ook par. 6 en 7). Zodoende
heeft het eerste gebod betrekking op de Vader: dit gebod roept
ons op trouw te zijn aan het geloof in God als Vader. Het tweede
gebod Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig
gebruiken" (Ex. 20,7)ofniet misbruiken (Deut. 5,11) heeft in
de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst duidelijk betrekking op
Jahwe. Maar omdat het woord "de Heer" ook gezegd wordt van
Christus, past Augustinus deze tekst toe op Christus: Gij zult
de naam van de Heer Jezus Christus niet misbruiken, d.w.z. men
mag de waarheid niet ontkennen omtrent Jezus Christus, die
zowel mens als God is. Nu waren er in Augustinus' dagen
verschillende theorieën in omloop, die ofwel de goddelijkheid
ofwel de menselijkheid van Jezus Christus ontkenden.

Zo gebruikt Augustinus de teksij zult de naam van deHeer
niet misbruikertegen de dwaling van het Arianisme, dat de volle
goddelijkheid van Christus verwerpt en Hem beschouwt als het
eerste enmeest verheven schepsel. Daartegen reageerde de Kerk
met haar Credo: "Wij geloven ook in één Heer Jezus Christus,
eengeboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader,
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren
niet geschapen". Maar Augustinus gebruikt deze tekst eveneens
tegen het Manicheïsme, dat leert dat Christus eigenlijk niet in
de volle zin van het woord mens geworden is, dat zijn bloed
geen echt bloed was en Hij dus niet werkelijk gestorven is. In
par. 4 zegt Augustinus daarom uitdrukkelijk dat het eeuwige
Woord "door zijn geboorte uit de maagd Maria sterfelijk gewor-
den is en voor ons geleden heefť".

Op een gelijkaardige manier wordthet derde gebod over het
onderhouden van de sabbat door Augustinus in verband gebracht
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met de H. Geest (zie ook par. 6). In Gen. 2,3 en Ex. 20,11 lezen
we immers dat God de zevende dag (de sabbat) geheiligd heeft.
Welnu, het beginsel van heiligheid is voor Augustinus de H.
Geest. Zo kan het derde gebod toegepast worden op de derde
persoon van de Drie-eenheid, de H. Geest.

In verband met de sabbatsrust nog dit: zowel hier als elders in
zijn werken verwijt Augustinus de Joden dat zij de lichamelijke
rust gebruiken om plezier te maken, het theater te bezoeken en
te dansen. Augustinus put dit verwijt klaarblijkelijk uit zijn
beperkte ervaring met sommige Joodse kringen in Noord-Afrika.
Het zou echter onrechtvaardig zijn dit verwijt te veralgemenen.

Tenslotte vraagt ook de beschrijving van het zesde gebod
dat echtbreuk verbiedt (Ex. 20,14) nog enige uitleg. De lezer
zal wel opgemerkt hebben hoe Augustinus in deze preek de
volgorde tussen het vijfde en het zesde gebod vaak omdraait.
De reden daarvan is niet duidelijk. Belangrijker is echter dat
Augustinus het zesde gebod interpreteert tegen de achtergrond
van Ef. 5,21-23: Wees elkaar onderdanig in de vreze van
Christus. De vrouwen aan hun mannen als aan Christus. Want
de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het Hoofd van
de kerk is, Hij de verlosser van het lichaam. Hoofd en lichaam
horen bij elkaar en vormen een organische eenheid. Zowel de
schrijver van de Brief aan de Efeziërs als Augustinus volgen
hier de huwelijksopvatting van hun tijd, volgens welke de
wettelijke leiding van het gezin berust bij de man, en de vrouw
aan de man onderdanig moet zijn. Toch is deze onderdanigheid
niet zo absoluut als bij de heidenen; ze is reeds christelijk
gekleurd. Volgens Ef. is de man niet alleen iemand die boven
de vrouw staat, maar ook iemand die voor zijn vrouw moet
zorgen en haarmoet liefhebben, zoals Christus de kerk. Christus
is dus het model van de liefde tussenman en vrouw. Augustinus
zal dit in par. 11 nog uitdrukkelijker naar voren halen: Christus
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staat zowel boven de man als boven de vrouw. In die paragraaf
wijst Augustinus ook op een beperkende voorwaarde inzake
de leidende rol van deman: de vrouwelijke onderdanigheid aan
de man mag nooit leiden tot ongehoorzaamheid jegens Christus.
Nooit kan de man het hoofd van de vrouw zijn wanneer dit haar
morele integriteit aantast. In dat geval moet de vrouw zich
rechtstreeks tot Christus richten als haar Hoofd.

Wie is die tegenstander? Die tegenstander is niet de duivel. Want
de H. Schritt zou u nooit aansporen tot een vergelijk met de duivel. Er
is dus een andere tegenstander in het spel, een die de mens zelf zich
tot tegenstander maakt. Immers, indien de duivel die tegenstander was,
dan zou hij niet met u onderweg zijn. Maar de tegenstander waarover
het gaat, is daartoe met u onderweg om met u tot een vergelijk te
komen. Want hij weet dat - indien gij het met hem niet eens wordt zolang
gii met hem onderweg zijt- hij u weldra aan derechterzaloverleveren,
en de rechter u aan de gerechtsdienaar, en de gerechtsdienaar u inde
gevangenis zal werpen (Mt. 5,25). Dat zijn woorden uit het evangelie;
en allen die ze ooit gelezen ot gehoord hebben, zullen ze zich samen
met ons herinneren.

Wie is dan die tegenstander? Het woord van God. Het woord van
God is uw tegenstander. Waarom is dat de tegenstander2 Omdat het
dingen gebiedt die in tegenspraak zijn met uw daden. Het zegt u Fén
is uw God ( Deut. 6,4), d.w.z. vereer één God. Maar wat wilt gij? Gij
wilt de ene God als de wettige bruidegom van uw ziel in de steek laten,
en op aanstoken van vele duivels ontucht plegen. Of wat nog erger is,
gij verlaat of verstoot God zogezegd niet openlijk, zoals zij doen die
hun geloof vaarwel zeggen; maar gij blijtt voor de buitenwereld in het
huis van uw man wonen, doch ontvangt daar overspeligen. Dat komt
hier op neer: als christen in naam verlaat gij de kerk niet, maar intussen
gaat gij te rade bij astrologen, waarzeggers, vogelwichelaars of
tovenaars. Ogenschijnlijk verlaat gij het echtelijk dak niet, maar in uw
hart pleegt gij echtbreuk; terwijl gij in de echt verbonden blijtt, zijt gii
overspelig

In het tweede gebod wordt u gezegd Gij zult de naam van de Heer
uw God niet verkeerd gebruiken (Ex. 20,7). Dat wil zeggen: gij moogt
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niet denken datChristus een gewoon schepsel is, omdat Hij vooru een
geschopen natuur heeft aangenomen. In dat geval versmaadt gij Hem
die aon de Vader gelijk is en één met Hem.

In het derde gebod wordt gezegd dat gij de sobbot op geestelijke
wijze moet onderhouden (vgl. Ex. 20,8), en niet zoals de Joden het doen,
namelijk door geen lichamelijk werk te verrichten. Zij willen immers vrij
zijn voor hun pleziertjes en smulpartijen. De Jood zou beter wat nutig
werk verrichten op zijn veld dan uitgelaten te keer gaan in het theater.
En de Joodse vrouwen zouden op de sabbat beter wol spinnen dan de
ganse dag schaamteloos op hun terrassen staoan te dansen. U echter
wordt bevolen de sabbat te vieren op geestelijke wijze, dat betekent:
in de hoop op de komende rust die de Heer u belooft. Want al wie ter
wille van die toekomstige rust doet al wat hij kan, hoe lastig het ook
mag lijken, bezit de sabbatsrust nog niet in werkelijkheid, maar wel in
hoop, tenminste indien hij zijn daden verricht in het licht van het geloof
in de beloofde rust. Gij echter wilt rusten om te kunnen werken; eigenlijk
zoudt gii moeten werken om eens de eeuwige rust te genieten. In het
vierde gebod wordt gezegd: Fer uw vader en uw moeder (Ex. 20,12).
Toch bejegent gij uw ouders met smaad, terwijl gijzelt geen smaad wenst
te verduren van uw kinderen.

Er wordt u in het vijfde gebod gezegd: Gij zult niet doden (Ex. 20,13).
Maar gij wilt uw vijand doden. En misschien laat gij het alleen daarom,
omdat gii een menselijke rechter vreest, en niet omdat gij aan God
denkt. Weet gij dan niet dat Hij de getuige is van uw gedachten? Terwijl
de mens die gii graag dood wilde zien, nog leett, zijt gij voor God in
uw hart al een moordenaar.

Erwordt uverdergezegd: Gij zultgeen echtbreuk plegen (Ex. 20,14),
d.w.z. gij moogt niet naar een andere vrouw gaan buiten uw eigen
vrouw. Maar gi eist trouW van uw vrouw zonder zelf aan haar trouw
te willen zijn. Waar gij uw vrouw zoudt moeten voorgaan in deugd -

aongezien kuisheid een deugd is - bezwijkt gij al bij een eerste opwelling
van de hartstocht. Gij wilt dat uw vrouw zichzelf overwint, terwijl ge uzelf
onmiddellijk gewonnen geeft. En hoewel gij het hoofd zijt van uw vrouw
(Ef. 5,23), gaat zij, wier hoofd gij zijt, u voor naar God. Wilt gij dat uw
huis op zijn kop gezet wordi2 Want het hoofd van de vrouw is de man
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(Ef. 5,23). Maar waar de vrouw beter leeft dan de man, staat het huis
op zijn kop. Indien de man het hoofd is, moet hij ook beter leven dan
zijn vrouw en haar in alle goede werken voorgaan, zodat zij haar hoofd
kan volgen door in de sporen van haar man te gaan. Zoals Christus
het hoofd van de kerk is en de kerk de opdracht krijgt haar hoofd te
volgen en in de sporen van haar hoofd te gaan, zo heett ieder huis een
man als hoofd en een vrouw als lichaam. Waar het hoofd naartoe leidt,
moet het lichaam volgen. Waarom wil het hoofd dan daorheen gaan
waar het niet wil dat het lichaam volgt? Waarom wil een man ergens
heen gaan, waar hij niet wil dat zijn vrouw hem volgt?

Door deze dingen te bevelen is het woord van God onze tegenstan-
der. De mensen willen immers niet doen wat het woord van God wil.
En waarom moet ik nog spreken, aangezien toch het woord van God
de tegenstander is, en de bevelen geeft2 lk ben bang dat ik zelf door
dit allemaal te zeggen voor sommigen de tegenstandergeworden ben.
Maar wat kan mij dat schelen? Moge Hij die mij dwingt tot spreken,
mij ook sterk maken, zodat ik niet langer bevreesd ben voor de kritiek
van de mensen. Want de mannen die niet trouw willen blijven aan hun
vrouw- en dat zijn er heel wat- willen niet dat ik deze dingen zeg. Maar
met of tegen hun zin, ik zeg het toch. Want als ik u niet aanmaan om
het met uw tegenstander eens te worden, dan zal ik zelt met het woord
van God in contlict blijven. Dezelfde die u beveelt goed te handelen,
beveelt ons te spreken. Zoals gij Zijn tegenstanders zijt door niet te doen
wat Hij u beveelt, zo blijven wij Zijn tegenstander wanneer wij niet zeggen
wat Hij ons beveelt.

Vooral het probleem van de huwelijksontrouw houdt
Augustinus bezig; dit is een teken hoezeer dit kwaad
woekerde in de gemeente, waar Augustinus uitgenodigd

was om te komen preken. In deze paragraaf valt onmiddellijk
ophoede christelijke verkondiging zich niet zomaar neergelegd
heeft bij de bestaande man-vrouw verhouding. Augustinus neemt
hethier duidelijk op voor de vrouw, diezelfvaakde wantoestan-
den niet durft aanklagen, en meent dat mannen meermogen dan
zijzelf. Augustinus' standpunt kan men als volgt samenvatten:
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1. Een gewoonte die de man inzake huwelijksontrouw
bevoorrecht, is nog geen wet.

2. De rechtspraak is op dit punt onrechtvaardig, aangezien
vrouwen veroordeeld worden en mannen vrijuit gaan.

3. Gesteund door de christelijke verkondiging moeten
vrouwen vrijmoediger voor hun mening opkomen; ook
al krijgt de bisschop de schuld van het mondiger worden
van de vrouw, toch mag hij niets anders dan Gods woord
spreken.

Ben ik lang blijven stilstaan bij de andere geboden die ik boven
vermeld heb? Nee. Want wat uw liefde aangaat, nemen wij aan dat
gij de ene God vereert. En wat het katholieke geloof betreft dat in u
woont, veronderstellen wij dat gii gelooft dat de Zoon van God gelijk
is aan de Vader. Evenmin gebruikt gij de naam van de Heer uw God
verkeerd door te menen dat de Zoon van God een schepsel is . leder
schepsel is immers onderworpen aan een zinloos bestaan (Rom. 8,20).
Daarentegen gelooft gij dat de Zoon van God gelijk is aan de Vader,
God uit God, het Woord bij God; en dat het Woord waardoor alles
is gemaakt, God is, licht uit licht, mede-eeuwig met de Vader die Hem
voortbracht en één met de Vader die Hem voortbracht. Eveneens gelooft
gij dat dit Woord een geschapen mens-zijn heeft aangenomen, dat Het
door zijn geboorte uit de maagd Maria sterfelijk geworden is en voor
ons geleden heeft. Dat lezen wij. En wij geloven het om gered te worden.

Ik ben evenmin blijven stilstaan bij het gebod dat gij al wat gij doet,
moet doen met hoop op de toekomst. Ik weet immers dat alle christenen
in hun hart aan de toekomende wereld denken. Want wie de toekomen-
de wereld niet indachtig is en niet met die bedoeling christen is om in
ontvangst te nemen wat God ons bij de eindvoltooiing beloott, is nog
geen christen.

Ik heb ook niet uitgeweid over het gebod van God dat luidt: Eert
uw vader en uw moeder. Velen immers eren hun ouders, en slechts
zelden ontmoeten wij ouders die klagen over het wangedrag van hun
kinderen, ook al zijn er uitzonderingen. Maar aangezien het een enkele
keer voorkomt, moest ik er even voor waarschuwen.
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Evenmin heb ik willen uitweiden over het gebod Gij zult niet doden.
Want ik geloof niet dat hier een troep moordenaars voor mij zit.

Maar wat ons meer bezig gehouden heeft, is het kwaad van de
huwelijksontrouw, dat welig tiert. En de tegenstander die luid roept in
de hoop eens uw vriend te zijn, is daarover hettig vertoornd. Dagelijks
regent het klachten, hoewel de vrouwen zelf niet openlijk over hun
mannen durven klagen. Zo komt het dot een alles overrompelende
gewoonte als een wet beschouwd wordt. Zelfs de vrouwen zijn er
nagenoeg van overtuigd dat aan mannen wel toegestaan is wat vrouwen
niet toegestaan is. Want zij zijn er aan gewend te horen dat vrouwen,
die men toevallig in het gezelschap van hun slaven aantrof, voor het
gerecht gesleept werden. Maar nooit hoorden zij dat een man die men
met zijn slavin betrapte, voor het gerecht gedaagd werd, al gaat het
om dezelfde zonde. Niet degoddelijke waarheid, maar de menselijke
verdorvenheid doet de man minder schuldig schijnen als hij dezelfde
zonde begaat.

Vandaag de dag kan een man echter ervaren dat zijn vrouw meer
van zich afbijt en vrijmoediger hoar mening durft uiten. Wellicht
verkeerde die vrouw vroeger ook in de mening dat ontrouw aan de man
toegestaan was. Maar in de kerk heett zij vernomen dat dit de man
helemaal niet toegestaan is. Zodls we zeiden ervaart een man nu dat
zijn vrouw vrijmoediger voor haar mening opkomt en hem verwijt: "Wat
gij doet is niet geoorlootd. We hebben het samen gehoord. Wij zijn toch
christenen. Wat ge van mij verlangt moet gii ook tegenover mij in acht
nemen. Ik ben trouw verschuldigd aan u en gij aan mij. En samen zijn
wij trouw verschuldigd aan Christus. Ook al bedriegt giį mij, Hem aan
wie wij samen toebehoren, bedriegt gii niet; Hem die ons heeft
vriigekocht, kunt gij niet bedriegen.

Wanneer de man nu dergelijke taal, waaraan hij niet gewend is,
hoort, keert hij zich uitzinnig van woede tegen mij, maar intussen weigert
hij tot inkeer te komen. Razend kwaad begint hij verwensingen te spuien.
Misschien zegt hij wel: "Wat bezielt mijn vrouw nu? Wat is er toch
gebeurd? ls de bisschop soms hier geweest? Of is mijn vrouw op die
of die dag naar de kerk gegaan?". Vermoedelijk zal hij dit alleen maar
in zijn binnenste zeggen, want hij durft niet vrijuit zijn stem verheffen,
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zelfs niet als hij met zijn vrouw alleen is. Indien hij immers plots in
verwensingen zou uitbarsten, kon zijn vrouw hem wel eens van antwoord
dienen: "VWaarom verwenst gij nu de bisschop die gij zopas nog stond
toe te juichen? We zijn toch zeker echtgenoten. Wanneer gij het zelts
niet eens kunt worden met uw eigen woorden, hoe kunt gij dan in
eendracht met mij samenleven?".

Zusters en broeders, wij hebben alle aandacht voor het gevaar dot
gii loopt, maar wij zijn niet van plan rekening te houden met al uw
verlangens. Want een dokter die slechts rekening houdt met de
verlangens van zijn zieke, zal deze nooit kunnen genezen. Laat niet
gebeuren wat niet mag. Laat niet gebeuren wat God verbiedt. Wie in
God gelooft hoort in wat wij zeggen Gods eigen woord. Ongetwijfeld
zou het voor sommigen die hun gedrag niet willen veranderen, beter
ziin dat wij niet hierheen gekomen waren, rekening houdend met het
feit dat wij onverbloemd de waarheid zouden zeggen en onze mond
niet zouden houden, nu wij toch naar hier gekomen zijn.

Augustinus gaat hier dieper in op de verantwoordelijkheid
van de geloofsverkondiger door deze te vergelijken met
een kleinkunstenaar die amusementsmuziek uitvoert. Het

volk was daar klaarblijkelijk verzot op. Augustinus wijst echter
op twee belangrijke verschillen: de citerzanger moet betaald
worden, de geloofsverkondiger niet; de eerste brengt vermaak,
de laatste moet namens God de bittere waarheid voorhouden.
In feite, beluisteren de gelovigen in de woorden van de verkondi-
ger Gods eigen stem.

Ikherinnermij wat ik u eergisteren gezegd heb. Waren wij citerzang-
ers of andere artiesten die op volkse wijze vermaak brengen ten behoeve
van uw lievelingspleziertjes (en wij verzoeken u daar eindelijk eens aan
te verzaken!) dan zoudt gij ons verplichten een betalingstermijn vast te
stellen en ieder van u zou naar vermogen bijdragen om ons optreden
te betalen. Waarom zouden wij ons leven doorbrengen met ons tever
meien in lichtzinnige liedjes die tot niets dienen? Nu klinken ze wel
aardig maar ze laten een bittere naklank achter. Want door zo'n
schunnige liedjes verleid, wordt de menselijke geest verlamd; hij keert
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zich af van de deugd en zinkt weg in schandelijk gedrag. En door dat
wangedrag voelt hij achteraf pijn, en met grote wrangheid verteert hij
wat hij eens indronk met een vluchtig zoet genot. Daarom is het beter
dat wij u voor een ogenblik de bittere waarheid voorzingen, die loter
voor u in zoetheid zal verkeren. Ook eisen wij geen enkele betaling tenzij
deze: dat gii doet wat wij zeggen. Sterker nog: gi moet het niet doen
omwille van het feit dat wij het zeggen. Want God spreekt die van
niemand bang is en die ervoor zorgt dat ook wij in Zijn naam en ter
ere van Zijn barmhartigheid van niemand bang zijn. VWanneer Hij het
is die tot ons allen spreekt, dan hebben wij het ook allen gehoord. Laten
wij allen daarom het goede doen en het eens worden met onze
tegenstander.

In de tien geboden kan men duidelijk twee delen onder
scheiden: de eerste drie houden verband met onze verhou-
ding tot God, en de zeven andere met onze verhouding tot

de naaste. De liefde tot God en de liefde tot de naaste vormen
de twee -wetstafelen.

Zoals wereeds aankondigden bij par. 3 wordt hier vooral de
relatie tussen de H. Geest en de ust van de eeuwige sabbat
uitgewerkt. Reeds in dit leven betekent de . Geest voor degelovige een zekere rust, maar nog meer zal dit het geval zijn
nadit leven wanneer wij zullen rusten in God. Die rust zal geen
einde kennen, hetgeen Augustinus gesymboliseerd ziet in het
scheppingsverhaal, waar wij lezen dat de zevende dag geen
avond (= geen einde) kent.

Stel dat ik een citerzanger was, wat kon ik nog meer voor u zingene
Zie, ik houd een psalter in de hand en dat heeft tien snaren.

Daarnet, voordat ik het woord nam, hebt gi gezongen. Gij waart
mijn koor. Hebt gii zoeven niet gezongen God, ik zal een nieuw lied
voor Uzingen, ik zal een psalm voor u zingen bij het psalter met de tien
snaren (Ps. 144,9)2 Nutokkel ik de tien snaren. Waarom is de klank
van Gods psalter bitter?
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Laten wij allen psalmodiëren bij het tiensnarige psalter. Ik zal u geen
dingen voorzingen die gii niet in acht moet nemen. Want de decaloog
van de Wet behelst tien geboden. En deze tien zijn als volgt verdeeld:
de eerste drie hebben betrekking op God, de zeven overige op de mens.

Drie geboden hebben dus betrekking op God en die heb ik reds
vernoemd. Eén is onze God, wij mogen geen beeld van Hem maken,
niet ontrouw zijn aan God die één is, omdat Christus, de ZoonvanGod,
in wezen één God is met de Vader. Daarom mogen wij de naam "Zoon
van God" niet verkeerd opvatten door te menen dat Hij door wie alles
gemaakt is, zelt gemaakt werd, dat wil zeggen: een of ander schepsel
S.

Omdat echter de ene God Vader en Zoon en H. Geest is, wordt ons
in de H. Geest als Gave Gods de eeuwige rust beloofd. Nu in dit leven
hebben wiį van God een onderpand ontvangen naar de woorden van
de apostel Paulus: God die ons de Geest geschonken heeft als
onderpand (2 Kor. 1,22). Indien wij een onderpand ontvangen hebben
om in onze Heer en God nu al een begin van rust te vinden en in Hem
zachtmoedig en geduldig te zijn, dan zullen wij ook een eeuwige rust
genieten in Hem van wie wij een onderpand ontvingen. Vanwege de
rust die deel uitmaakt van de gave van de H. Geest, zal dat de sabbat
der sabbatten zijn. Laten wij daarom in geestelijke zin het reeds eerder
vernoemde derde gebod onderhouden, dat namelijk aangaande de
sabbat die de Joden op lichamelijke wijze vieren. Omdat de Geest heilig
genoemd wordt, daarom heeft God de zevende dag geheiligd, toen
Hij al Zijn werken geschapen had, zoals we lezen in het boek Genesis
2,3. In dit boek is er van heiliging slechts sprake op die dag, waarop
gezegd wordt: God rusteuitvan Zijnwerken(Gen. 2,2). God was
evenwel niet vermoeid, ook al wordt er gezegd: God rustte uit van Zijn
werken. Maar met die woorden beloofde Hij rust aan u, mens, die hier
zwoegt. En omdat God alles zeer goed gemaakt heett, wordt ook nog
met een andere bedoeling vermeld dat God rustte, namelijk om u te
doen inzien dat ook gij slechts na goede werken rust zult genieten, en
wel zonder einde. Wij zien dat alle voorafgaande scheppingsdagen,
die hier eerder beschreven staan, een avond kennen. Maar de zevende
dag, waarop God de rust heiligde, kent geen avond. Bij de zevende
dag wordt alleen gezegd Hetwerdochtend (Gen. 1,8), om aan te geven
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dat deze dag een begin heeft. Er staat niet "Het werd avond", hetgeen
zou betekenen dat die dag een einde heeft. Er staot: Het werd ochtend

en daarmee begon een dag die geen einde kent. Zo begint onze rust
dus als een morgen, maar ze neemt geen einde omdat wij voor eeuwig
zullen leven. Indien wij nu al onze daden verrichten in het licht van deze
hoop, dan onderhouden wij de sabbat. Dat was de derde snaar van
de decaloog of het tiensnarige psalter. Gij ziet: de geboden van de
eerste drie snaren hebben betrekking op God.

Heteerste van de zeven geboden die de onderlinge mense-

| lijke verhoudingen regelen, is het gebod om vader en
moeder te eren, want bij hun vriendschap vangt het leven

aan. Merk op hoe Augustinus hier het huwelijk baseert op de
vriendschap tussen man en vrouw. Ook elders in zijn werken
vinden we de gedachte dat de vriendschap het hart van het
huwelijk is: "Het huwelijk en de geslachtsgemeenschap zijn
nodig omwille van de vriendschap, want daardoor houdt men
de voortplanting van het menselijk geslacht in stand, waarin het
vriendschappelijke samenzijn een groot goed is... Het ontbreekt
de mensheid niet aan kinderrijkdom en een overvloedig
nakomelingschap, waaruit heilige vriendschappen gevornmd
kunnen worden" (Over het goede van het huwelijk 9,9).

Werd ons alleen maar gezegd: Gij zult de Heer uw God beminnen
met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand (Mt. 22,37),
en werd er niets gezegd over onze naaste, dan zou het psalter geen tien
snaren hebben, maar slechts drie. Omdat de Heer er evenwel aan
toevoegde: En uw naaste zult ge beminnen als uzelf (Mt. 22,39), en Hij
beide uitspraken verbindt met de woorden: Aan deze twee geboden
hangtheel de wet en de Proteten vast (Mt. 22,40), daarom bestaat heel
de Wet in deze twee geboden, de liefde tot God en de liefde tot de
naaste. De decaloog heeft dus betrekking op twee geboden: de liefde
tot God en de liefde tot de naaste. Drie snaren betreffen het eerste
gebod, aangezien God Drie-eenheid is. Zeven snaren echter betretfen
het tweede gebod, dat van de liefde tot de naaste; zij leren hoe mensen
met elkaar moeten leven.
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Dit zevental geboden, te vergelijken met zeven snaren, begint met
het eren van de ouders: Eer uw vader en uw moeder. Want het eerste
wat een mens ziet als hij de ogen opent, zijn z'n ouders, en bij hun
vriendschap vangt dit leven aan. Hoe echter zal iemand een ander
kunnen ontzien als hij niet eens zijn eigen ouders eert? Eer uw vader
en uw moeder. En de apostel zegt: tervader en moeder, dat is hef eerste
gebod (Ef. 6,2). Hoe kan dit het eerste gebod zijn, wanneer het slechts
het vierde is van de decaloog? Dat kan maar omdat het t eerste is van
het zevental. Aangaande de liefde voor de naaste is dit gebod het eerste
op de andere Wetstatel. Daarom immers zijn er twee Wetstatelen
gegeven. Want God gaf op de berg aan zijn dienaar Mozes twee
Wetstafelen. In die twee stenen tafelen stonden de tien geboden gegrift,
wat het psalter met de tien snaren is. De drie die op God betrekking
hebben, staan op de ene tafel; de zeven die op de naaste slaan op de
andere. Op de andere tafel staat dus als eerste gebod: Fer uw vader
en uw moeder Als tweede: Gij zult geen echtbreuk plegen. Als derde:
Gij zult niet doden. Als vierde: Gij zult niet stelen (Ex. 20,15). Als vijfde:
Gij zult geen vals getuigenis afleggen (Ex. 20,16). Als zesde: Gij zult
de vrouw van uw naastenietbegeren (Ex. 20,17). Als zevende: Gij zult
het bezit van uw naaste niet begeren (Ex. 20,17).

Deze geboden moeten wij verbinden met de drie die betrekking
hebben op de liefde tot God, indien wij het nieuwe lied willen zingen
bij het psalter met de tien snaren.

|Hetkenmerk van het Oude Testament is volgens Augusti-
nus vrees; dat van het Nieuwe daarentegen liefde. In deze
zin interpreteert Augustinus een tekst van Paulušte geest

die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u
opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt de Geest van het kind-
schap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader (Rom.
8,15).Maar terwijl Paulus hier vrees en Wet niet uitdrukkelijk
met elkaar verbindt, doet Augustinus dit wel. Hij verklaart
zondermeer dat het Joodse volk de geboden nict nageleefd heeft,
of- indien het ze wel onderhield- dit deed uit vrees voor straf.
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Zo'n scherpe tegenstelling tussenjodendom en christendom
is heden volkomen achterhaald en doet geen recht aan het
jodendom. Toch moet men hier rekening houden met andere
teksten van Augustinus waar hij deze uitspraak aanzienlijk
nuanceert.

Vooreerst zijn er vele passages waar hij spreekt over de
heiligen van het Oude Testament die wel degelijk (evenzeer als
de goede christenen) het nieuwe lied van de liefde gezongen
hebben. DeH. Geest die de liefde in de harten der mensen stort,
doorbreekt immers de tijdsgrens tussen het Oude en het Nieuwe
Testament. In onze inleiding hebben wereeds zo'n tekst aange-
haald uit de Preek over het Evangelie van Johannes 65,1.
Vervolgens is het Augustinus' overtuiging dat er geen tastbare

scheidingslijn tussen oud en nieuw getrokken kan worden,
aangezien oud en nieuw eerder te maken hebben met iemands
levenshouding. Het is een kwestie van mentaliteit. Daarom
vinden we in het Oude Testament rechtvaardigen die door de
genade leefden als nieuwe mensen. En van de andere kant treffen
we in het Nieuwe Testament christenen aan die als oude mensen
leven, omdat ze de geboden slechts uit vrees voor straf onder-
houden. Hoewel dit niet de juiste houding tegenover God is,
verwerpt Augustinus het toch niet helemaal, want het kan een
eerste stap op weg naar God zijn. Maar dat deze houding ook
bij christenen voorkomt, bewijst het tweede deel van deze
paragraaf, waar Augustinus zijn christenen oproept van een valse
Godsverering uit vrees over te gaan naar eenechte Godsverering
uit liefde. Ook de christen moet tegenover God de vrees van
een slaaf afleggen en komen tot wat Augustinus noemt "een
kinderlijke" of"een reine vrees", d.w.z.het ontzag en de eerbied
van een kind tegenover zijn ouders. "De vrees is als het ware
een voorbereiding op de liefde. Naarmate de liefde grocit, neemt
de vrees af... Hoe groter de liefde, hoe kleiner de vrees. Waar
echter helemaal geen vrees is (in de betekenis van eerbied en
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ontzag), kan geen liefde ontstaan" (Preek over de Eerste Brief
van Johannes 9,4-8).

Hierbij stelt zich de vraag: waarom is vrees slecht en liefde
goed? Het antwoord is, dat bij vrees voor straf de mens slechts
gericht blijft op zichzelf. Wie alleen maar vreest dat iets kwaads
hem zal treffen, verraadt dat zijn eigen ik centraal staat als het
enig beminnenswaardige. In de liefde echter verandert dit
volkomen. Want de liefde gaat uitnaar de werkelijkheid buiten
het eigen ik. Men bemint de dingen en de mensen, omdat ze in
zichzelf waardevol, goed en schoon, en dus beminnenswaard
zijn. Daarom kan Augustinus ook zeggen dat de kenmerken van
het nieuwe lied zijn: liefde, vrijheid en vreugde.

Geliefden, let op hoe ik alleen zeg wat de Heer mij ingegeven heeft.
Het Joodse volk heeft de Wet ontvangen, maar het heeft de geboden
van de decaloog niet nageleefd. En wie eraan gehoorzaamde, deed
dit uit vrees voor strat en niet uit liefde voor de gerechtigheid. Zo iemand
hield het psalter wel in de hand, maar speelde er niet op. Want voor
wie speelt, is het psalter een genoegen, maar voor wie vreest is het een
last. Daarom onderhoudt de oude onverloste mens otwel de geboden
niet, ofwel onderhoudt hij ze uit vrees, niet uit liefde tot de heiligheid,
niet uit vreugde om de reinheid van zeden, niet uit welgeordende liefde,
maar uit vrees. Hij is immers een oude onverloste mens, en een oude
mens kan wel een oud lied laten weerklinken, maar geen nieuw lied.
Om een nieuw lied te zingen moet hij een nieuwe mens worden.

Om te weten hoe hij een nieuwe mens kan worden, moet gij niet
naar mij luisteren, doch naar de apostel Paulus: Leg de oude mens af
en bekleedu met de nieuwe mens (Ef. 4,22.25). Versta de woorden
Leg de oude mens af en bekleed u met de nieuwe echter niet verkeerd.
Wanneer Paulus beveelt dat de mens moet veranderen, bedoelt hij niet
dat men een ot ander voorwerp moet uittrekken of aandoen. Daarom
voegt hij eraan toe: Leg dus de leugen af en spreek de waarheid (Ef.
4,25). Dit is de betekenis van de woorden Leg de oude mens at en
bekleed u met de nieuwe. Hij bedoelde: verander uw levenswandel. Gi
hadt de wereld lief, heb voortaan God lief. Gij hieldt van zondige licht
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zinnigheden en van vergankelijke geneugten, maar bemin voortaan uw
naaste.

Slechts als gij de geboden onderhoudt uit liefde, zingt gij het nieuwe
lied. Maar onderhoudt gii ze uit vrees, dan leeft gii ze inderdaad na
en houdt gij het psalter wel in de hand, maar bespeelt het nog niet. Leeft

gj echter de geboden helemaal niet na, dan gooit gi het psalter zelt
weg. En het is beslist beter het psalter in de hand te houden dan het
weg te gooien. Maar nogmaals: het is beter het met genoegen te
bespelen dan het als een last mee te zeulen. Want slechis hij die met
genoegen speelt, komt tot het nieuwe lied. En iemand die het psalter
met vrees torst, zit nog vast in het oude.

Schenk aandacht aan wat ik ga zeggen, zusters en broeders. Zolang
iemand handelt uit vrees, is hij nog niet tot een vergelijk gekomen met
zijn tegenstander. Want hij vreest dat God hem zal komen veroordelen.
Hij vindt immers nog geen vreugde in zuiverheid, geen vreugde in
rechtvaardigheid, maar onthoudt zich van verkeerde daden alleen uit
vrees voor Gods oordeel. Hij veroordeelt de begeerlijkheid niet die hem
opzweept, en het goede als zodanig boeit hem nog niet. En omdat hij
nog geen vreugde vindt in het goede, kan hij het nieuwe lied niet zingen;
de toestand van de oude mens maakt dat hij slechts bevreesd is voor
strat. Hij is nog niet tot een vergelijk met de tegenstander gekomen.

Sommigen stellenzichzelfopeen verkeerde manier gerust.
Ze trachten zicheenbeeld van God te maken, waarin Gods
rechtvaardigheid geen enkele rol meer speelt. Ze hebben

alleen oog voor Zijn goedheid en vergevingsgezindheid.
Augustinus antwoordt daarop dat God het kwaad wel degelijk
verafschuwt en wil dat mens en wereld beter worden dan ze nu
zijn. Hij houdt van de mens, maar niet van het kwaad dat de
mens doet. Dejoods-christelijke God is geen God die alles laat
zoals het is.

Daarom mogen wij God niet naar onze hand zetten en Hem
tot beeld van onszelf verlagen. Juist omgekeerd, wijzelfmoeten
beeld van God zijn, Hem God laten zijn, en Hem beminnen zoals
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Hij is. Anders zouden wij blijven zoals wij zijn, met ons goed
en ons kwaad, in onszelf opgesloten, zonder mogelijkheid tot
verandering en vooruitgang. Als we ons naar Gods hand laten
zetten, dan zal Hij ons ook uit onszelf trekken en deel geven
aan Zijn eigen volmaaktheid. Zo zullen wij Zijn beeld zijn.

"Beeld van God" heeftmeerdere betekenissen. Zonoemt de
Schrift Christus beeld van God. Maar Hij is dat op een unicke
wijze, want Hij is zelf God zoals de Vader. De mens is echter
niet goddelijk. Hij is derhalve op een andere manier beeld van
God. We zouden dit als volgt kunnen weergeve:

1. Het menselijk beeld-van-God-zijn is meer dan een
spiegelbeeld en ook meer dan een of andere afbeelding

2. De mens is beeld van God op grond van de geestelijke
vermogens die God hem schonk: verstand, vrije wil en
moreel verantwoordelijk leven.

3. De mens kan het beeld-van-God-zijn nooit verliezen (hij
kan immers zijn geestelijke vermogens niet verliezen),
maar kan het door een slecht leven wel schenden en doen
afnemen.

4. Maar door God na te volgen kan de mens het beeld van
God in zich ook herstellen en tot grotere ontplooiing
brengen.

Dergelijke mensen leiden zichzelf meestal om de tuin door de
volgende overweging waarbij ze zich atvragen: "Zou het niet mogelijk
zijn, dat God ons niet bedreigt, en de mensen geen schrik aanjaagt
door de woorden van Zijn proteten, maar dat Hij komt om allen
goedertierenheid te betonen, allen vergiffenis te schenken, en dat Hij
bij Zijn laatste komst niemand in de hel zal werpen?". Omdat de mens
onrechtvaardig is, wil hij klaarblijkelijk ook een onrechtvaardige God!

God wil u Zijns gelijke maken, maar gij tracht God aan u gelijk te
maken. Houd daarom van God zoals Hij is, niet zoals gii wilt dat Hij
is. Want gijzijt verkeerd en gij wilt dat God zo is alsgijzefzijt, niet zoals
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Hij is. Indien gij echter van Hem houdt zoals Hij is, dan zult gij uw
levenswandel verbeteren en uw hart richten naar die maatstaf waarvan
gii nu door geestelijke misvorming vervreemd zijt. Vind uw vreugde in
God zoals Hij is, houd van Hem zoals Hij is. God houdt niet van u zoals
gii nu zijt (d.w.z. Hij houdt niet van uw kwaad), maar Hij verafschuwt
U zoals gij zijt. Precies omdat Hij een afschuw van u heeft zoals gij nu
zijt, onttermt Hij zich over u met de bedoeling u om te vormen tot wat
gij nog niet zijt. Hij wil u omvormen, zo zei ik, tot wat gij nog niet zijt.

Toch belooft Hij u nergens dat Hij u zal maken tot wat Hij zelf is. Wel
zult gij zijn zoals Hij is, maar slechts op een bepaalde manier, dat wil
zeggen:gi zult een navolger van God zijn zoals een beeld dat is. Gij
zult echter geen beeld zijn op de wijze waarop de Zoon het beeld van
God is. Want ook in menselijke verhoudingen heett het woord "beeld"
verschillende betekenissen. Bij de mensen namelijk draagt een zoon
het beeld van zijn vader en is hij dat wat zijn vader is, aangezien hij mens
is zoals zijn vader. Daarentegen is uw beeld in een spiegel niet hetzelfde
als wat gij zijt. Uw beeld in een zoon is dus iets anders dan uw beeld
in een spiegel. Uw beeld in een zoon bestaat in een gelijkheid van wezen
(nl. het mens-zijn); maar wat een wezenlijk verschil tussen uw beeld in
een spiegel en uzelf! En toch gaat het in dit laatste geval eveneens om
een beeld, ook al is dit niet van dezeltde aard als het beeld in uw zoon,
dat bestaat in een gelijkheid van wezen. Zo is het beeld van God in
een schepsel niet hetzelfde als in de eeuwige Zoon, die is wat de Vader
is, namelijk: God en Woord van God waardoor alles geschapen is.
Herwin dus de gelijkenis met God die gij kwijtgeraakt zijt door uw slechte
levenswandel.

Nemen we een andere vergelijking: het beeld van de keizer op een
munistuk is iets anders dan zijn beeld in zijn zoon. Hoewel het in beide
gevallen om beelden gaat, is het beeld dat op een munt geslagen is,
toch verschillend van dat tweede beeld. Het beeld in de zoon is anders
dan het beeld van de keizer op een gouden munt. Zo zijt ook gij een
muntstuk van God, maar gij zijt dat in een veel verhevener zin, omdat
9i een muntstuk van God zijt dat begaafd is met verstand en met leven.
Daardoor kunt gij ook wetenwiensbeeld gij draagt en naar wiens beeld
gii geschapen zijt, terwijl een geldstuk er geen weet van heett dat het

t beeld van de vorst draagt.
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Dus, zoals ik aanvankelijk zei, God bemint u niet zoals gij zijt, maar
Hij bemint u zoals Hij wil dat gij zijt. En daarom spoort Hij u aan om
uw levenswandel te veranderen. Zorg ervoor het met Hem eens te
worden. Begin op de eerste plaats het goede te willen en een afschuw
te hebben van uzelt zoals gij zijt. Moge dit voor u het begin zijn van een
overeenstemming met het woord van God, namelijk dat gij eerst begint
uzelf te verafschuwen zoals gij zijt. Op het ogenblik dat gij uzelt begint
te verafschuwen zoals gij zijt - en zoals ook God een afschuw van u heett
begint ge reeds God te beminnen zoals Hij is.

Wettenhebben meestal een positievere betekenis dan men
gewoonlijk veronderstelt. Al te vaak beschouwt men een
wet als een verbod, dat onze vrijheid beperkt en aan

banden legt. Toch is deze visie eenzijdig: men ziet alleen maar
het aspect van vrijheidsberoving. Met evenveel recht kan men

10

zeggen dat een goede wet vrijheid schept.

Om duidelijk te maken hoe een wet vrij maakt, is het nodig
te bedenken dat de mens zonder enige wet onherroepelijk in
egoisme verstrikt zou blijven. Hij zou slechts zijn eigen wil doen
en al zijngrillen involgen. Maar zal dithemmeer mens maken?
Zou hij zo ooit tot liefde voor een ander kunnen komen?
Eigenlijk is juist "de andere mens" de eerste wet die voor mij
opdoemt. Een ander ontmoeten betekent immers: denk niet
alleen aan jezelf, maar houd ook rekening met hem; de wereld
is niet uitsluitend van jou, anderen moeten er ook kunnen leven.
Zo beschouwd staan wetten eigenlijk in dienst van de liefde en
zijn ze er het beginsel van. Een goede wet is er om ons van
egoisme te bevrijden en ruimte te maken voor anderen. Hetzelfde
geldt voor de Wet van God die ons door Zijn geboden tot
waarachtige liefde wil brengen.

Om het voorgaande te illustreren gebruikt Augustinus heel
dikwijls het voorbeeld van een zicke. Indien de zieke wil
genezen, dan zal hij de voorschriften van de dokter moeten
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volgen, ookal beantwoorden die helemaal niet aan zijn verlang
ens. Want slechts door het volgen van de geneeskundige wetten
wordt hij van de zickte bevrijd.

Neem nu het voorbeeld van een zieke. De zieke verafschuwt zijnziek
zijn en zo begint hij al tot overeenstemming te komen met zijn dokter.
Want ook de dokter houdt niet van een zieke zoals deze is, dat wil
zeggen: ook hij heeft een afkeer van de ziekte van de patiënt. En omdat
hij de gezondheid van de zieke mens nastreeft, is hij tegen de koorts.
Om de mens te redden bestrijdt de dokter dus de koorts.

Zo zijn hebzucht, ongebreidelde wellust, haat, begeerlijkheid,
genotzucht en lichtzinnige schouwspelen d
met uw goddelijke Geneesheer moet gij daar een atkeer van hebben.
Daardoor komt gij tot overeenstemming met uw Geneesheer. Samen
met Hem doktert gij aan dezelfde kwaal. Gij luistert gewillig naar wat
de dokter u oplegt, en gij doet graag wat hij u gebiedt. Naarmate uw
gezondheid verbetert begint ge in zijn voorschriften zels plezier te vinden.
Hoe zwaar valt het zieke mensen niet, het voedsel dat hen gebracht
wordt tot zich te nemen! Zij zien meer op tegen het uur van de maaltijd
dan tegen het ogenblik van een koortsaanval. En toch dwingen ze
zichzelf om tot instemming te komen met de voorschritten van de dokter.
Al is het tegen hun zin en al stribbelen ze tegen, toch overwinnen ze
hun afkeer en nemen ze wat voedsel tof zich. Hoe gretig zullen ze als
ze weer gezond zijn opnieuw grote porties voedsel verorberen, waarvan
ze gedurende hun ziekte amper een beet binnenkregen!

oortsen van uw ziel. Samen

Maar hoe is dit resultaat bereikt? Doordat de zieken van hun koorts
af wilden raken, en met hun dokter tot een zekere overeenstemming
kwamen, kortom doordat dokter en zieke samen de koorts bestreden.
Wanneer dus ook wij harde taal spreken, dan is dat slechts omdat wij
uw verschillende vormen van koorts verafschuwen. Sterker nog: het is
het woord van God zelf in ons, dat uw koortsen verafschuwt, en met
dat woord moet gij het eens zien te worden. Want wat zijn wij anders
dan mensen, die samen met u bevrijd en geheeld moeten worden?

| Nadat Augustinus in paragraaf vier het reeds had over
huwelijksontrouw en daar protesteerde tegen de ongelijke
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behandeling van man en vrouw op dit gebied door de staatswet,
roept hij nu vooral de mannen op om trouw te zijn aan hun
vrouwen. Uit de tekst blijkt dat vrouwen over het algemeen
zedelijk hoger staan dan mannen. Terwijl de man als hoofd van
de vrouw eigenlijk het voorbeeld zou moeten geven, blijft hij
al te dikwijls in gebreke. Dan moet de vrouw zich tot Christus
wenden, die in de volle zin van het woord haar altijd te vertrou-
wen Hoofd en Leidsman is.

Let hier op de mooie en diepe gedachte: de trouw die man
en vrouw elkaar verschuldigd zijn, zijn zij in de eerste plaats
aan God of Christus verschuldigd. God verlangt immers dat
mensen elkaar trouw zijn, omdat dit voor hen goed is en hen
gelukkig maakt. Hetmenselijke en het goddelijke raken elkaar
steeds. Daarom betekent trouw aan God altijd een groei en
verrijking in waarachtig mens-zijn. Het besef dat men trouw
is aan God, moet dan ook een troost en steun zijn in geval van
menselijke ontrouw.

Richt uw aandacht nu niet op mij, maar op het woord van God. Maak
u niet kwaad op uw geneesmiddel, want ik vond niets anders als weg
naar genezing.

Ik, die het psalter met de tien snaren bespeel, ben bij de vijtde snaar
gekomen. Ge denkt toch zeker niet dat ik van plan was die vijfde over
te slaan! Integendeel, ik zal er hardnekkig op blijven hameren. Want
juist over die snaar zie ik nagenoeg de hele mensheid struikelen; ik zie
dot zij daarmee het meest moeite heeft.

Wat zal ik bij het hameren op diesnaarzeggen? Bedrieg uwvrouwen
niet door overspel te plegen. Gij wilt immers evenmin dat zij u door
overspel bedriegen. Begeef u niet daarheen waar giji niet wilt dat zij u
volgen. Het is onzin u te willen verontschuldigen met het argument: "Ik
ga toch niet naar een vreemde vrouw! Ik ga naar mijn slavin". Wilt gi
soms dat uw vrouw U zegt: "Ik ga toch niet naar een vreemde man! Ik
ga naar mijn slaaf"? Gij zegt: "Degene naarwie ik ga, is geen vreemde
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vrouw". Gij wenst toch niet dat uw vrouw u op uw nummer zet met
dezelfde woorden: "Degene naar wie ik ga, is geen vreemde man".

Laat haar in 's hemelsnaam zoiets niet zeggen. Want het is beter
dat zij omu treurt dan dat zij u nadoet. Een integere, heilige en echt
christelijke vrouw treurt om het overspel van haar man, en daarbij wordt
zij niet gedreven door zingenot, maar door liefde. De reden waarom
zij niet wil dat gij overspel pleegt, is niet dat zij het zelf niet doet, maar
dat het niet goed is voor u. Immers, indien zij zelt geen overspel pleegt
enkel om u van overspel af te houden, dan zal zij wel overspel plegen
als gij het doet.

Is echter uw vrouw aan God of aan Christus de trouw verschuldigd
die gij van haar eist en is zij u daarom trouw omdat Hij het beveelt
dan bewaart zij haar zuiverheid voor God, ook wanneer gij als man
ontrouw zijt. Want Christus spreekt in het hart van goede vrouwen. Zijn
stem klinkt in hun binnenste, waar de man het niet hoort omdat hij in
zijn ontrouw ook niet waard is het te horen. Christus spreekt dus in het
diepst van het hart en troost zijn dochter met deze woorden: "Gij wordt
gekweld door het onrecht dat uw man u aandoet. Inderdaad, wat heeft
hij u niet aangedaan! Treur erom, maar volg hem niet na door zelf
kwaad te doen. Laat hij u daarentegen navolgen in het goede. Want
in het kwaad dat hij vericht, moogt gij hem niet als uw hoofd beschou-
wen. Gij moet Mij als uw hootd beschouwen.

Als uw man ook in het kwaad uw hoofd zou zijn en als het lichaam
van nature het hoofd volgt, dan loopt gij beiden in uw ongeluk. Om
echter te voorkomen dat de vrouw haar verdorven man als hoofd zou
volgen, moet zij zich richten naar het Hoofd van de kerk, dat Christus
is. Aan Hem is zij haar zuiverheid verschuldigd en aan Hem moet ziį
haar onkreukbaarheid aanbieden. Of haar man nu afwezig of aanwezig
is, zij onthoudt zich van zonde, want Hij aan ie ziį zondeloosheidverschuldigd is, is nooit afwezig.

|Augustinus richt zichhiernog scherper tot de mannen.
Hoewel hij de vrouw beschouwt als van nature Zzwakker
dan de man, overeenkomstig de algemeen gangbare

mening in zijn dagen, is zij doorgaans moreel sterker. Augus-

12
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tinus verwerpt categorisch de uitvlucht van de mannen dat voor
hen huwelijkstrouw iets onmogelijks is, en dat die slechts geldt
voor de vrouwen.

Met de woorden "wonden worden omgetoverd tot grappen'"
klaagt Augustinus het leed aan dat de mannelijke ontrouw voor
de vrouw meebrengt. Zij immers wordt ten diepste gekwetst
en gewond. Het is zonder meer een grof onrecht wanneer
mannen die wonden in het belachelijke trekken.

Op het einde van deze paragraaf maakt Augustinus een
toespeling op de toenmalige spelen in het amfitheater, waar
mensen (=gladiatoren) moesten vechten met wilde dieren.

Mijn broeders, maak er dus werk van: word het eens met uw
tegenstander. De woorden die ik spreek zijn niet bitter. En zo ze bitter
zijn, laten ze u tot heil strekken. Al is dit drankje bitter, neem het in.
Precies omdat uw innerlijk in gevaar is, is het drankje bitter en moet gii
het drinken. Een beetje bitterheid in de keel is beter dan een eeuwige
kwelling in de ziel.

Verander daarom uw gedrag. Al wie de deugd van de zuiverheid
niet onderhield, moet er nu eindelijk eens werk van maken. Kom niet
aandragen met de uitvlucht: "Dat is onmogelijk". Het is gemeen en
schandelijk, broeders, dat een man beweert onmogelijk aan te kunnen
wat een vrouw wel aankan. Het is misdadig dat een man beweert: "Ik
kan dat niet". Wat een vrouw kan, zou een man dat niet kunnen? Wat
krjgen we nu? Heeft een vrouw soms geen lichaam& Zij is toch als eerste
door de slang misleid. Uw zedelijk hoogstaande vrouwen tonenu
duidelijk dat terdege mogelijk is hetgeen gij niet wilt doen en waarvan
gij beweert dat het iets onmogelijks is. Maar misschien zult ge opwerpen
dat de vrouw er gemakkelijker in slaagt trouw te blijven, omdat zij
beschermd wordt door een groter aantal maatregelen, namelijk: het
voorschritt van de Wet, de waakzaamheid van de man, en zelfs de
dreiging van de staatswetten. Bovendien vormen schroom en eergevoel
een machtige beschutting voor de vrouw. Die vele beschermende
maatregelen maken dat een vrouw zuiverder leeft.
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Moge mannelijke kracht de man kenmerken! Want omdat de vrouw
zwakker is, geniet zij ook een grotere bescherming. Zij schaamt zich
voor haar man, maar gij mannen schaamt u niet eens voor Christus!
Gij zijt vrijer omdat gij sterker zijt; en omdat gii een situatie gemakkelijker
meester kunt, zijt gij meer op uw eigen kracht aangewezen. Boven de
vrouw staat de waakzaamheid van haar man, de vrees voor de wetten,
de gevestigde morele orde en een grotere schroom. Maar boven u, man,
staat God en God alleen. Zonder moeite immers vindt gij mannen van
Uw slag, en als ontuchtige hoeft gij niet bang te zijn u ooit voor hen te
moeten schamen, omdat zo veel mannen ontucht plegen. Ja, zo groot
is de ontaarding van de mensheid dat men soms moet vrezen dat een
integer man zich gaat schamen temidden van zo veel ontuchtigen.
Vanwege deze perverse gewoonte en het verval van het hele mensdom,
zoals ik reeds zei, houd ik niet op te hameren op deze vijtde snaar.

Begaat iemand onder u een moord watGod verhoede dan wilt
gij hem uit uw vaderstad verjagen en hem zo mogelijk op staande voet
uit uw gemeenschap bannen. Pleegt iemand een diefstal, dan haat gii
hem en wilt gij hem niet meer zien. Legt iemand een vals getuigenis
af, dan verafschuwt gij hem en is hij in uw ogen een onmens. Begeert
iemand de goederen van een ander, dan beschouwt gij hem als een
rover en een onrechtvaardig individu. Maar heet iemand met zijn
slavinnen rondgedold, dan vindt men hem sympathiek en onthaalt men
hem overal met vleierige vriendelijkheid; dan worden wonden omgeto
verd tot grappen.

Durtt daarentegen iemand zich rein van zeden noemen en beweren
geen echtbreuk te plegen en is het ook algemeen geweten dat hij het
niet doet dan schaamt hij zich in het gezelschap van mannen die er
andere praktijken op na houden. Hij is bang dat zij de spot met hem
zullen drijven, hem zullen uitlachen en onder de neus wrijven dat hij
geen man is. Zo'n dieptepunt heeft de menselijke perversiteit bereikt,
dat men iemand die niet tegen zijn wellust opgewassen is, als een man
beschouwt, terwijl hij die zich meester toont over zijn wellust in de ogen
van de massa geen echte man is. Zij die triomfantelijk stand houden
in de bekoring, dat zouden geen mannen zijn; maar zij die onder de
bekoring bezwijken wél! Toen gij in het amfitheater naar de spelen zat
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te kijken, wie was dan in uw ogen de sterkste: degene die onder het
wilde dier lag of hij die het doodde?

Hier maakt Augustinus een overgang van de lichamelijk
gevechten op leven en dood in het amfitheater naar het
geestelijk gevecht van de mens metzijn slechte begeerten.

Door het onderhouden van de tiengeboden (=het bespelen van
de snaren door de citerspeler) doodt men zijn slechte begeerten

5
door er tegen te vechten als een zegevierende gladiator.

De gevechten in het amfitheater werden vaak ingericht door
invloedrijke personen, die de daaraan verbonden onkosten uit
eigen zak betaalden. Daarmee beoogden ze hun populariteit te
verhogen en de gunst van het volk te winnen. Dit verklaart
waarom Augustinus zegt, dat velen deze spelen bijwonen om
bij de inrichter van de spelen op een goed blaadje te staan.

Maar gii gaot de innerlijke strijd uit de weg, en vindt meer genoegen
in uiterlijke gevechten. Daarom wilt gij het nieuwe lied niet meezingen,
waarin de woorden voorkomen: De Heer die mijn handen leert strijden
en mijn vingersleert oorlog voeren (ps. 144,1). De mens vecht immers
een oorlog uit met zichzelf: hij strijdt tegen zijn slechte begeerten,
beteugelt zijn hebzucht, vernietigt zijn hoogmoed, verstikt zijn eerzucht,
doodt zijn wellust. Deze strijd voert gij in het verborgene en daarom zult
gij ook geen openlijke nederlaag lijden. Voor dit innerlijk gevecht worden
uw handen onderricht om te strijden en uw vingers om oorlog te voeren.

Zoiets is niet het geval in uw schouwspelen. Daar is de gladiator die
met de wilde dieren vecht niet dezelfde persoon als de citerspeler; de
rol van de gladiator verschilt duidelijk van die van de citerspeler. In het
schouwspel van God echter zijn gladiator en citerspeler verenigd in een
en dezelfde persoon. Bespeel de tien snaren en gij zult wilde beesten
doden. Beide rollen vervult gij tegelijkertijd.

Bespeel de eerste snaar door de ene God te vereren, en het beest
van het bigeloof ligt geveld. Bespeel de tweede door de naam van de
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Heer uw God niet verkeerd te gebruiken, en dan ligt het beest geveld
van de dwaling der heilloze ketterijen, die er een verkeerde mening op
nahielden. Bespeel de derde snaar door al uw daden te verrichten met
hoop op de toekomstige rust, en de liefde voor deze wereld wordt
gedood, een beest dat wreder is dan alle andere. Want juist vanwege
de liefde tot deze wereld sloven de mensen zich af voor alle mogelijke
winstgevende zaken. Gij echter moet u afsloven voor allerlei goede
werken, niet uit liefde tot deze wereld, maar ter wille van de alftijiddurende
rust die God belooft.

Zie hoe gij beide taken tegelijkertijd verricht: gij bespeelt de snaren
en doodt de wilde beesten. Dit betekent dat gij zowel citerspeler als
vechter met wilde dieren zijt. Boeien u zo'n schouwspelen niet, waar
wij er niet op uit zijn de gunst van de organisator van het schouwspel
te verwerven, maar wel de gunst van de Verlosser?

Eer uw vader en uw moeder: bespeel de vierde snaar door uw ouders
in ere te houden, en hetbeestvan de liefdeloosheid ligt geveld. Gij zult
geen echtbreuk plegen: bespeel de vijfde snaar," en het beest van de
wellust ligt geveld. Gij zult niet doden: bespeel de zesde snaar, en het
beest van de wreedheid ligt geveld. Gij zult geen diefstal plegen: bespeel
de zevende snaar, en het beest van de roofzucht ligt geveld. Gij zult
geen vals getuigenis affeggen: bespeel de achtste snaar, en het beest
van de valsheid ligt geveld. Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren:
bespeel de negende snaar, en het beest van overspelige gedachten ligt
geveld. Want geen seksuele omgang hebben buiten uw eigen vrouw
is nog iets anders dan de vrouw van een ander niet begeren. Daarom
zijn er hieromtrent twee geboden: Gijį zult geen echtbreuk plegen en
Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren. Tenslotte volgt de tiende
snaar: Gij zult het bezit van uw naaste niet begeren: bespeel deze snaar,
en het beest van de hebzucht ligt geveld.

Terwil zo alle beesten neergeveld worden, leeft gii geborgen en
rechtschapen in de lietde van God en in de gemeenschap met mensen.
Hoeveel wilde beesten doodt gij niet door de tien snaren te bespelen!
Want onder deze tien koppen gaan er nog veel meer schuil. Bij iedere

Elders spreekt Augustinus over het zesde gebodofde zesde snaar.
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snaar die gij bespeelt, doodt gij niet één enkel beest, maar hele kudden.
Zo dus zult gij het nieuwe lied zingen met lietde, niet met vrees.

14 | Met een beroep op de eucharistie bezweert Augustinus
de ongchuwden geen ontucht te bedrijven. De verwijzing
naar de eucharistie vraagt wel enige uitleg, want zij

gebeurt in bedekte termen, althans voor moderne oren. De
woorden "Gij kent de prijs die voor u betaald is" slaan op Jezus'
levensoffer op het kruis voor de verlossing van de mensheid.
De woorden "Gij weet wat gij eet en wat gij drinkt" hebben
betrekking op het brood en de wijn, die in de eucharistie
geheiligd zijn tot sacramenten. En de woorden "(Gij weet) zelfs
Wie gij eet en drinkť" duiden op de persoon van Jezus Christus.
In de eucharistie gaat het immers uiteindelijk niet om brood en
wijn als materiële dingen, maar om een persoon. Een "wať"
betekent een "wie". En de gelovige moet door het ontvangen
van brood en wijn komen tot een persoonlijke relatie met Jezus.

In deze paragraaf valt ook op, hoe Augustinus de twee geboden
van Gods- en naastenliefde terugbrengt tot één enkel gebod,
namelijk: Wat gijniet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander
niet. Daarmee heeft hij een speciale bedoeling; want deze tekst
uit het boek Tobit (4,15) heeft Augustinus nodig als argument
tegen de ontucht van een ongehuwde die beweert: "Met naar
een bordeel te gaan, doe ik niemand onrecht". Omdit standpunt
te weerleggen zoekt Augustinus "een pees" of "een band", d.w.z.
een goddelijk gebod dat zo iets verbiedt.

Wanneer gij als ongehuwde man eens buiten de schreef wilt lopen,
zeg dan niet bij uzelf: "Ik heb geen vrouw, ik doe wat ik wil. Ik zondig
immers niet achter de rug van mijn vrouw". Zeg dat niet, want gij kent
toch de prijs die voor u betaald is, gij weet toch tot wat gij nadert, wat
gii eet en wat gij drinkt, ja zelfs wie gii eet en wie gij drinkt.



PREEK983
Houd u daarom ver van seksuele uitspattingen. Kom niet aandragen

met de uitvlucht: "Ik ga naar een bordeel, ik begeef mij naar een
publieke vrouw, ik bezoek een prostituée. Daarmee misdoe ik niet tegen
het gebod Gij zult geen echtbreuk plegen, want ik heb nog geen vrouw
en doe dus niets achter haar rug. En ik overtreed evenmin dat andere
gebod Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren. Tegen welk gebod
ga ik dan in door een bordeel te bezoeken?".

Vinden we hier geen snaar om te bespelen? Vinden we hier geen
snaar of pees, waarmee we deze voortvluchtige kunnen binden? Vuchten
kan niet meer, want er is wel degelijk iets dat hem bindt. Maar laat hij
de liefde bezitten, en het zal niet langer om een knellende band gaan,
maar om een sieraad.

Deze edele band vinden we in de tien snaren. Want de tien geboden
zijn te herleiden tot deze twee, namelijk de liefde tot God en de liefde
tot de naaste, zoals we reeds gehoord hebben. En die twee zijn weer
terug te brengen tot dit ene gebod: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe
dat ook een ander niet (Tob. 4,15). In dat ene gebod liggen de tien
geboden vervat, en ook de twee geboden liggen daarin vervat.

Geplaatst voor de opdracht de stelling "Daarmee doen
wij niemand kwaad'" te ontzenuwen, ontvouwt Augusti-
nus nu zijn argument tegen vrije seksuele omgang tussen

een ongehuwde en een vrouw van lichte zeden. In dit geval kan
hij zich niet langer beroepen op het argument van onrecht
tegenover de naaste dat hij gebruikte bij echtbreuk. Geldt de
gulden regel: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een
ander niet dan niet overal en altijd? Volgens Augustinus zeker
wel.Want "de ander"isniet alleen de medemens, maar ook God.
Noch de naaste noch God mag men onrecht aandoen.

Dit soort ontucht nu gaat in tegen Gods liefde voor de mens.
God wil immers het welzijn van iedere mens en om dit welzijn
te beschermen drukte Hij Zijn wil uit in geboden. Al wie Zijn
geboden in de wind slaat, veracht en beledigt Hem, of met
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andere woorden: doet onrecht aan Zijn genade. Wanneer een
mens zichzelf schaadt, dan raakt dit ook noodzakelijk God; zo
iemand verdriet Gods liefde. We moeten zelfs nog een stap
verder gaan, want de ontucht van een ongehuwde betekent ook:
schade toebrengen aan het beeld van God, aangezien de mens
zelf beeld van God is. Spontaan denkt men in dit verband aan
de bekende uitspraak van IRENAEUS: "Want de glorie van God
is de levende mens, en het leven van de mens is de aanschou-
wing van God" (IRENAEUS, Tegen de ketterijen 4,20,7).

Wie zichzelf aantast, tast dus Gods glorie aan. Augustinus
maakt daarbij de treffende vergelijking met iemand die een
portret vernielt. Het vernielen van een portret is ook altijd een
belediging van degene die er op afgebeeld staat.

Maar gii redeneert aldus: "Pleeg ik een diefstal, dan doe ik iets wat
ik zelf niet wens te ondergaan. Dood ik iemand, dan doe ik iets waarvan
ik niet wil dat een ander het mij aandoet. Houd ik mijn ouders niet in

ere, terwijl ik erop sta door mijn eigen kinderen geëerd te worden, dan
doe ik iets dat ik zelf niet wens te verduren. Pleegikechtbreuk of ben
ik iets dergelijks van plan, dan doe ik iets wat ik zelf niet wens tever
dragen. Ondervraag immers om het even wie en het antwoord zal
steevast luiden: lk wil niet dat mijn vrouw zoiets doet. Begeer ik het bezit
van mijn naaste, terwijl ik niet wil dat het mijne mij ontstolen wordt, dan
doe ik iets wat ik zelf niet wens te verduren. Maar wanneer ik naar een
publieke vrouw ga, wie doe ik dan aan wat ik zelt niet wens te onder-
gaan".

Dit laatste doet ge inderdaad niet een ander mens aan, maar God
zelf, en dat is veel erger. Ik hoop dat ge dit begrijpt. Want het gebod
Wat gii niet wilt dot u geschiedt, doe dat ook een ander niet slaat op
twee geboden. Hoe slaat dat op tweegeboden Een mens niet aandoen
wat gij zelf niet wenst te verduren van uw medemens, valt onder het
gebod betreffende de naaste; het heeft betrekking op de naastenliefde,
of met andere woorden op de zeven snaren. Maor God zelf willen
aandoen wat gij van een mens niet wenst te verduren, wat is dat voor
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ongerijmdheid? Doet gij hier dan een ander niet aan wat gij zelf niet
wilt ondergaan? ls een mens u soms dierbaarder dan God?

"Hoe doe ik dit God zelf aan?", zo vraagt die man. Ik antwoord:
"Omdat gij u zelf in het verderf stort". "Maar waarom doe ik God
onrecht door mij zelf in het verderf te storten?". Ge kunt dit onrecht
vergelijken met iemand die een steen wil gooien naar een schilderij,
waarop gii afgebeeld staat en dat in uw huis hangt te pralen tot
meerdere glorie van u zelf. Het schilderij voelt niet, spreekt niet en ziet
niet; maar als iemand het met stenen bekogelt, voelt ge u dan niet
persoonlijk beledigd? Wanneer gij echter, door ontucht en wellustige
uitspattingen, in u het beeld van God vernielt dat gij zelf zijt, dan hebt
gij slechts oog voor het feit geen gemeenschap gehad te hebben met
de vrouw van een ander en als ongehuwde niets gedaan te hebben
achter de rug van uw vrouw; doch het dringt helemaal niet tot u door,
wiens beeld gii geschonden hebt door uw onwettige, ontuchtige lusten
in te volgen!

Tenslotte heeft God u maar één vrouw toegestaan en niet meer,
omdat Hij weet wat goed voor u is en Hij zijn dienaren leidt tot hun
voordeel. Hij doet het niet tot Zijn eigen voordeel, want Hij heeft Zijn
dienaren niet nodig om Hem bij te staan; maar gij hebt de Heer wel
nodig om u te helpen. Hij dus die weet wat goed voor u is, beveelt u
en schrijft u voor slechts één vrouw te hebben, om te verhinderen dat
Zijn tempel die gii geworden zijt, vernield zou worden door ongeoorloof.
de wellust.

Ben ik het die u dit zeg? Neen. Luister maar naar de apostel Paulus:
Weet gij niet dat gi de tempel van God zijt en dat de geestvan God
in u woont (1 Kor. 3,1 6). Dit zegt hij tot christenen, tot gelovigen: Weet
gii niet dat gij de tempel van God zijt en dat de Geest van God in u
woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem
te gronde richten (1 Kor. 3,16-17). Ge ziet hoe Paulus dreigt.Gijwilt
niet dat uw eigen huis verwoest wordt; waarom richt gij dan het huis
van God te gronde? Doet gij hier een ander niet aan wat gijzelt niet
wilt verduren? Neen, er is geen ontkomen aan. Hij die meende dat hij
niet vastzat, zit nu klem. Want alle zonden van de mensen hebben ofwel
met persoonlijke zedelijke verdorvenheid te maken ofwel met misdaden
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die anderen schade berokkenen. Aangezien gij God geen schade kunt
toebrengen door misdaden, beledigt gij Hem door ontuchtige en
verdorven daden. Zo doet gij God onrecht aan in u zelf, omdat gij
onrecht doet aan Zijn genade en Zijn gave.

God dienen wordt vergeleken met de verhouding tussen
meester en slaaf; in die tijd was immers het bezit van
slaven nog een alledaags verschijnsel. Als nu demeester

van een slaaf trouwe dienst verlangt en geen ontrouw duldt, dan
moet ook de meester bereid zijn God trouw te dienen, want God
is de Heer van allen, zowel van meesters als van slaven.

In dit deel van zijn preek legt Augustinus een verbinding
tussen het zien van de schoonheid (vooral van geestelijke
goederen zoals trouw, rechtvaardigheid en reinheid van hart)
en het beminnen van de schoonheid. Want voor Augustinus
horen kennis en liefde, zien en beminnen bij elkaar. Omdat zij
in nauwe relatie staan tot elkaar, moet men zelfs zeggen: het
is het zien dat de liefde wekt. Men kan niet houden van iets dat
men niet ziet. Dit geldt zowel van profane dingen die men met
de ogen waarneemt (bijvoorbeeld de seksuele bevalligheid van
een vrouw of de lichaamskracht van een gladiator) als van
geestelijke zaken die men eerder met de geest of het hart
waarneemt. "Er bestaat ook een schoonheid van de rechtvaardig-
heid... Zij bezit een eigen schoonheid en zij zoekt ogen die naar
haar willen kijken. Haar schoonheid zet haar minnaars in vlam..
Iedere mens moet iets beminnen. Maar hij moet die schoonheid
beminnen, welke naar de ogen van het hart zoekt en de geest
doet branden van verlangen" (Preek 2 over Psalm 32, deel I,6).

Hebt gij een slaaf, dan wilt ge dat hij u dient. Dien dan ook gij de
Heer uw God, de beste van alle heren. Niet gij hebt uw slaaf geschapen,
maar God heeft zowelu als uw slaaf geschapen. Gij wilt dat uw slaaf
u dient, gii die samen met hem geschapen zijt. Maar zelf weigert gi
God te dienen door wie gii geschapen zijt. Door te willen dat een mens,
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uw slaaf, u dient, terwijl gij uw Heer niet wilt dienen, doet gij dus God
aan wat gij zelf niet wenst te verduren.

Dit ene gebod bevat bijgevolg twee geboden, en die twee bevatten
er tien, en die tien bevotten alles. Zing dan het nieuwe lied bij het psalter
met de tien snaren (Ps. 33,2-3) . Maar om het nieuwe lied te kunnen
zingen, moet gij nieuwe mensen zijn. Bemin de rechtvaardigheid; zij
bezit haar eigen schoonheid. Maar gii wilt de schoonheid van de
rechtvaardigheid niet zien, omdat gij uw hart verpand hebt aan iets
anders. Zoudt ge niet iets anders beminnen, dan zoudt ge haar zeker
zien. Waarom ziet ge die schoonheid wel, wanneer gij eisende partij
zijt? Waarom looft ge de trouw, wanneer ge die eist van uw slaof? Hoe
schoon toch is trouw! Maar klaarblijkelijk is ze slechts schoon, wanneer
men ze von zijn slaat eist. Gij ziet de schoonheid van de trouw alleen
maar, als gij ze van een ander eist. Eist men ze van u, dan ziet gii ze
niet. Goud ziet gij wel, maar trouw niet! En toch, zoals goud voor de
ogen van het lichaam schittert, zo schitert trouw voor de ogen van het
hart. Gij opent de ogen van uw hart wel voor de trouw, wanneer ge
wilt dat uw slaaf haar tegenover u beoetent. En als hij u trouw is, dan
prijst en roemt gij hem met de woorden: "Wat een voortreffelijke, edele,
trouwe slaaf heb ik". Maar wat gij in uw slaaf prijst, brengt gij zelf niet
op voor uw Heer.

En dit is des te schandelijker omdat gij wilt dat uw slaaf u beter dient
dan gij God dient. God beveelt uw slaaf goed te zijn jegens u. Zoals
God uw echtgenote beveelt geen echtbreuk te plegen ook al doet gij
dat zelf wel - zo beveelt Hij ook uw slaaf u te dienen, ook al dient gijzelf
uw God niet. Zorg dat dit alles bijdraagt om u aan te sporen tot een
grotere inspanning, en niet om u in het verderf te storten. Uw slaaf dient
u goed, hij dient u trouw en houdt oprecht van u, terwijl gij het niet
waard zit. Welnu, dat die slaaf u, onwaardige, op een waardige wijze
dient, is hij aan God verschuldigd en niet aan u. Het is dus billijk dat
ook gij rekening houdt met het feit dat gij staat onder dezelfde Heer,
met wie uw slaat rekening houdt door u te dienen.

Volbreng de woorden van de Schrift:Watgijnietwilt dat u geschiedt,
doe dat ook eenanderniet (Tob. 4,15). Maar letop: wanneer gi zegt
"een ander, dan gaat het zowel over de naaste als over God, het gaat
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over alle twee. Speel op het tiensnarige psalter, zing het nieuwe lied,
kom tot een vergelijk met het woord van God, zolang dat woord met
u onderweg is. Tracht het spoedig eens te worden met uw tegenstander
(Mt. 5, 25), om niet verdeeld door tweedracht voor de rechter te ver
schijnen. Volbrengt gij het bevel dat gij hoort, dan zijt gij het er eens
mee geworden. Volbrengt gij het echter niet, dan zijt gij er nog volop
mee aan het vechten; zolang giį het bevel niet uitvoert, zijt gij er nog
niet mee tot overeenstemming gekomen.

Hierbegint het laatste deel van de preek. Alle aandacht
gaat nu uit naar het onderscheid tussen zware en lichte
zonden. Augustinus begint met een oproep tot de aanwe

zige christenen om te verzaken aan heidense zeden. Daarbij heeft
hij vooral allerlei soorten van toekomstvoorspelling op het oog,
die bij de heidenen in zwang waren. Dezen wensten immers het
mensenlot af te lezen uit de stand van de sterren (astrologie),
uit de ligging van de ingewanden van een geslacht dier, uit de
vlucht van de vogels, of door het raadplegen van kaartleggers
en helderzienden. Al deze dingen beschouwden zij als een
godspraak (orakel) aangaande hun levenslot.

Het verlangen naar zulke zaken beschouwt Augustinus als
lichte zonde. Lichte zonden kunnen echter vergeven worden
op drievoudige wijze: door het geven van aalmoezen, door
vasten en door gebed. De moderne lezer moet hierbij rekening
houden met het feit dat in de oude kerk het sacrament van boete
en verzoening alleen voor zware zonden gold. Vergeving van
lichte zonden moest men op een andere manier verkrijgen,
namelijk door aalmoezen, vasten en gebed.

Zo is bijvoorbeeld het bidden van het Onzevader voor
Augustinus een sacramentele act, waardoor dagelijkse zonden
werkelijk uitgewist worden. Daarom insisteert hij er ook op dat
wij "in ons gebed de waarheid moeten spreken'", d.w,.z. dat wij
de woorden van het Onzevader En vergeef ons onze schulden
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zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven waar moeten
maken in de dagelijkse omgang met elkaar. Slechts wanneer
wij onze naaste vergiffenis schenken, zal God ons onze fouten
vergeven:"Wilt gij in alle gemoedsrust het Onzevader bidden,
doe dan wat gij zegt" (Preek over Psalm 103,19).

Het voorgaande ligt aan de basis van Augustinus' idee van
"een volmaakte aalmoes". Er zijn immers vele soorten aalmoe-
zen. Tot de belangrijkste daarvan behoren: het verlenen van
materiële hulp zoals geld en voedsel, en het vergeven van
iemands morele fouten. Voor een goede verhouding met de
evenmens is het echter niet genoeg hem materieel bij te staan,
men moet hem ook geestelijk bijstaan door zijn fouten te
vergeven, zoals Augustinus elders uitvoerig uiteenzet (zie
Handboek over geloof, hoop en liefde 19,71-20, 77). Zo vormen
'geven en vergeven'" dus samen een volmaakte aalmoes.

Om het met het woord van God eens te worden, moet gij afzien van
verfoeilijk zedenbeder, van verwerpelijke raadplegingen van orakels,
van astrologen, waarzeggers, toekomstvoorspellers, vogelwichelaars
en van heiligschennende heidense riten. Blijf zoveel mogelijk weg van
lichtzinnige schouwspelen. Sluipt het verlangen naar wereldlijke
genoegens toch uw ziel binnen, leg u dan foe op werken van barmhartig-
heid, oefen u in het geven van aalmoezen, in vasten en gebed. Want
daardoor worden wii gezuiverd van dagelijkse zonden, die vanwege
de menselijke broosheid onvermijdelijk onze ziel binnensluipen.

Onderschat die zonden niet omdat ze maar klein zijn. Vrees ze veeleer
omdat het er zo veel zijn. Zusters en broeders, wees op uw hoede voor
dagelijkse zonden. Ze zijn inderdaad klein, niet groot. Het gaat niet over
een groot beest zoals een leeuw, die met én beet iemands nek kan
breken. Meestal kunnen ook veel kleine beestjes iemand doden. Werp
iemand in een ruimte vol vlooien, zal hij er niet omkomen2 Vlooien zijn
niet groot, maar een menselijk wezen is zo kwetsbaar dat het zelfs door
de kleinste beestjes omgebracht kan worden.
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Zo is het ook met kleine zonden. Gij schenkt wel aandacht aan het
feit dat ze klein zijn; wees echter op uw hoede voor het feit dat het er
zo veel zijn. Hoe klein zijn zandkorreltjes niet? Maar laadt men te veel
zand in een schip, dan zinkt en vergaat het. Hoe klein zijn regendruppel-
ties? Toch doen ze stromen aanzwellen en huizen instorten. Onderschat
dus kleine dingen niet.

"Maar wie kan zonder kleine zonden leven?" zuli ge opwerpen.
Inderdaad, niemand kan vrij blijven van kleine zonden. Om te verhinde-
ren dat giu hierop zoudt beroepen, heeft de barmhartige God met
hetoogop onze menselijke broosheid geneesmiddelen gegeven. Welke
zijn die geneesmiddelen? Het zijn deze drie: aalmoezen geven, vasten
en gebed. Wilt gij echter in uw gebed de waarheid spreken, dan moet
gii volmaakte aalmoezen geven. Wat zijn volmaakte aalmoezen? Dat
zijn: van uw overvloed geven aan wie niet heeft, en schuld vergeven
aan wie u onrecht deed.

18sAalmoezen, vasten en gebed volstaan niet voor devergeving van zware zonden. Daarvoor is meer vereist,
namelijkeenradicale verandering van leven. Augustinus

geeft zijn toehoorders enkele voorbeelden van wat hijzelf onder
zware en lichte zonden verstaat. Daarbij valt het onmiddellijk
op, dat hij geslachtsverkeer tussen gehuwden alleen geoorloofd
acht wanneer dit gericht is op het verwekken van een kind.
Daarbuiten is het volgens hem een lichte zonde. Deze vaste
overtuiging van Augustinus gaat terug op een foutieve interpreta-
tie van 1 Kor. 7,5-6 (zie zijn Handboek over geloof, hoop en

rhinderd dat Augustinus'liefde 21,78). Dit heeft echter niet v
opvatting de latere katholicke moraal sterk beïnvloed heeft.

Zusters en broeders, denk nu niet dat ge dagelijks echtbreuk kunt
plegen en dit kunt uitwissen door dagelijks aalmoezen te geven. Evenmin
volstaan dagelijkse aalmoezen om andere grote misdaden uit te wissen.
Zijin levenswandel moeten veranderen is iets anders dan kleine fouten
in het leven moeten verdragen. Dingen die veranderd moeten worden,
zijn bijvoorbeeld deze: waart ge een echtbreker, houd ermee op; een
bordeelloper, stop ermee; een moordenaar, wees het niet meer; een
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raadpleger van astrologen of andere verderfelijke heiligschennis, stop
er onmiddellijk mee. Of meent ge soms dat dergelijke dingen door
dagelijkse aalmoezen uitgewist kunnen worden, als gii er niet mee
ophoudt?

Onder dagelijkse zonden versta ik zonden die gemakkelijk begaan
worden met de tong zoals een hard woord, of uitbarsten in een
onbedaarlijke lachbui, of andere dergelijke dagelijkse kleinigheden.
Dit zijn zonden binnen zaken die geoorloofd zijn. Ook in het seksueel
verkeer met uw echtgenote is het overschrijden van de maat nodig voor
het verwekken van kinderen, reeds dagelijkse zonde. Men trouwt immers
toch om kinderen te verwekken, zoals in hethuwelijkscontract duidelijk
aangegeven wordt met de woorden "ter wille van het verwekken van
kinderen". Indien ge nu met uw vrouw meer seksuele omgang wilt
hebben dan noodzakelijk is voor het verwekken van kinderen, is dit reeds
zonde. Ook zulke zonden worden uitgewist door het dagelijks geven
van aalmoezen. Natuurlijk is het u toegestaan te eten, maar als ge
daarin geen maat houdt en meer eet dan nodig is, dan zondigt ge. De
zonden die ik opsom, zijn weliswaar dagelijkse zonden, maar het zijn
toch zonden. En ze zijn niet licht, omdat ze zo talrijk zijn. Juist omdat
ze dagelijks en veelvuldig gebeuren, moet ge de vernietigingskracht van
hun hoog aantal vrezen, ook al zijn ze niet aroot. Zusters en broeders,
wij wijzen erop dat zulke zonden door dagelijkse aalmoezen uitgewist
kunnen worden. Geef dus aalmoezen en houd daar nooit mee op. Zie
hoe uw dagelijks leven van zonden overloopt, ik bedoel: van kleine
touten.

o Hier treedt desocialebekommernis van Augustinus sterk
p de voorgrond. Tot het einde van de preek gaat al zijn
aandacht naar de zorg voor de armen. Dit is het thema

dat in zijn preken het meest veelvuldig voorkomt. Augustinus
schrikt er zelfs niet voor terug om de Farizeeër en Zacheüs als
model voor zijn christenen aan te prijzen. Want bij zijn toehoor-
ders bestaat er klaarblijkelijk wel een maat op hun vrijgevigheid,
maar geen op hun hebzucht en streven naar rijkdom.
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Geeft gi aalmoezen, doe het dan niet op een hooghartige manier,
en bid evenmin zoals de Farizeeër deed. Wat hij zei, verdient nochtans
onze aandacht: Ik vast tweemaal per week en geef tienden van al wat
ik bezit (Lc. 18,12). En toen was het bloed van de Heer nog niet eens
vergoten! Wij hebben zo'n grote prijs tot ons heil ontvangen, en wij
geven niet eens zoveel als de Farizeeër! Op een andere plaats in het
evangelie zegt de Heer onomwonden: Als uw gerechtigheid die van de
schritgeleerden en Farizeeên niet overtreft, zult ge niet binnengaan in
het Rijk der hemelen (Mt. 5,20). Zij geven tienden. Maar als gii een
honderdste van uw bezit weggeett, dan gaat ge er prat op iets geweldigs
gedaan te hebben.

Gij richt immers uw aandacht op wat een ander nalaat te doen, maar
niet op wat God u beveelt te doen. Als maatstat voor uzelf neemt gij
iemand die slechter is dan gi, maar niet het gebod van lemand (= God)
die veel beter is. Het is niet omdat een ander niets doet, dat gij iets
groots verricht. Maar omdat men al blij is om het minste goede werk
dat gij verricht uw gebrek aan inzetvoorgoede werken is immers zo
groot dat men zich alverheugtbij het geringste -staat gij bol van zelf.
genoegzoamheid vanwege die kleine korreltjes aalmoezen, terwijil ge
de berg van uw zonden vergeet.

Misschien hebt ge een of andere kleinigheid weggegeven. lemand
anders had zelfs dat niet om te geven, of gaf het niet, ook al had hij
het. Kijk niet achter u om te zien wie niets geett, maar wees bedacht
op wat God u beveelt te doen. Kortom, waarom zijt gij niet tevreden
wanneer gij bij het streven naar aardse goederen anderen overtreft?
Waarom wilt gij rijk zijn, ja de gelijke zijn van allen die rijker zijn dan
gij? Hoeveel armeren gij achter u laat daar denkt ge niet aan; gij wilt
slechts de rijkeren overtreffen. In het geven van aalmoezen houdt men
klaarblijkelijk wel maat. Enerzijds zegt men immers: "Hoe veel doe ik
al niet?"; anderzijds zegt men nooit: "Hoe veel rijken overtref ik in
rijkdom?".

Op de nood van ontelbare bedelaars let men niet en naar de
achterblijvende menigte armen kijkt men niet om. Men heeft enkel oog
voor het kleine aantal mensen dat nog rijker is. Waarom houdt men
bij het doen van een goed werk het voorbeeld van Zacheüs niet voor
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ogen, die de helft van zijn bezit aan de armen schonk (Lc. 19,8)? Maar
noodgedwongen kunnen wij slechts wensen dat men tenminste het
voorbeeld van de Farizeeër zou volgen, die tienden gaf van al wat hij
bezot.

20 Om zichaanhun plicht tegenover de armen te onttrekken,gebruiken Augustinus' toehoorders het gemakkelijke
voorwendsel: wij moeten sparen voor onze kinderen.

Volgens Augustinus een onchristelijke uitvlucht, want indien
men zo redeneert, zal men nooit iets doen voor de noodlijdenden.

Dan volgt een thema dat regelmatig in Augustinus' preken
terugkeert: een christelijke vader behoort bij het overlijden van
een zoon het deel van de erfenis, dat voor die zoon bestemd was,
aan de armen te geven. Hij mag het niet bij het erfdeel van zijn
andere zonen voegen. Die zouden het immers ook niet gekregen
hebben, indien hun broer was blijven leven. Het deel van de
overledene komt dus aan Christus toe, naar Wie de overledene
de achterblijvenden is voorgegaan en in Wie hij nu voortleeft.
Augustinus beroept zich daarbij op de parabel over het laatste
oordeel uit Mt. 25,31-46, waar Christus zich vereenzelvigt met
de armen door te verklaren dat al wie iets voor de armen doet,
het voor Hemzelf doet.

Vergaor geenbroze en vergankelijke schatten. Hoop geen geld op
onder het mom van liefde voor uw kinderen. "Ik bewaar het voor mijn
kinderen", dat is uw groot excuus. En de zoon bewaart het weer voor
zijn kinderen. Laten we eens nagaan: uw vader bewaart het voor u, gi
bewaart het voor uw kinderen, uw kinderen weer voor hun kinderen,
en zo gaat het eindeloos door. Tenslotte blijft er niemand over om Gods
voorschrift uit te voeren. Waarom niet liever alles gegeven aan God,
die u uit niets geschapen heeft? God die u geschopen heeft, houdt u
en ook uw kinderen in leven met wat Hij geschapen heeft. Het is beter
uw kinderen toe te vertrouwen aan uw Schepper dan aan uw vaderlijk
erfgoed.
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En de mensen zijn niet voor een leugen vervaard. Hebzucht is een
kwaad. De mensen willen zich verschuilen achter het woord"ouderliet
de", en zich schoonwassen door de schijn hoog te houden dat zij sparen
voor hun kinderen, terwijl zij het doen uit hebzucht. Wilt ge een bewijs
dat het meestal zo gaat? Wanneer men vraagt "Waarom geeft die man
geen aalmoezen?" dan luidt het antwoord steeds: "Omdat hij spaart
voor zijn kinderen". Maar wat als hij een zoon verliest? Indien hij zijn
erfgoed voor zijn zonen bewaarde, dan moet hij eigenlijk de overleden
zoon diens deel achterna zenden. Waarom houdt de vader dat deel
in zijn eigen zak, en verliest hij zijn overleden zoon uit het oog? Geef
de overleden zoon wat hem toekomt, geef hem wat ge voor hem
bewaard hebt. "Hij is gestorven", antwoordt de vader. Nee, hij ging
u voor naar God, en zijn deel komt nu toe aan de armen. Het komt
aan God toe, naar wie hij ging. Het komt aan Christus toe, want hij
is naar Christus gegaan. Christus zelf heeft gezegd:Al wie iets deed voor
één van deze geringsten, heeft het voor Mij gedaan. En al wie iets niet
deed voor één van deze geringsten, deed het niet voor Mij (Mt. 25,40
45)

Maar wat zegt gij? "ik bewaar het voor zijn broers". Indienhij nog
in leven was, dan hoefde hij het niet met zijn broers te delen. O dood
geloof! Uw zoon is immers gestorven. Wat gii ook beweert, gij zijt aan
uw overleden kind verschuldigd wat ge voor hem bewaarde, toen hij
nog in leven was. Gij houdt staande: "Mijn zoon is wel gestorven, maar
ik bewaar zijn deel nu voor zijn broers". Geloot gii op die manier dat
hij gestorven is? Indien Christus niet voor hem gestorven is, dan is hij
inderdaad dood. Maar indien gii werkelijk gelooft, dan leeft uw zoon.
Hij leeft heel zeker. Hij is niet heengegaan, maar slechts voorgegaan.
Welk gezicht zult ge zetten, wanneer ge aankomt bij uw zoon
voorgegaan is, en wiens erfdeel gij niet naar de hemel gezonden hebt?
Of kan het soms niet naar de hemel gezonden worden? Dat kan wel
degelijk. Luister maar naar de Heer: Verzamel u schaten in de hemel
(Mt. 6,20).

Indien er dus voor die schat geen veiliger bewaarplaats is dan de
hemel, is het dan niet beter die schat aan uw zoon in de hemel te
zenden, aangezien die daar niet zal vergaan? Waarom die schat dan
hier houden waar hij verloren kan gaan, en hem niet daarheen zenden
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waar Christus hem bewaakt? Aan wier zorgen gaat ge toevertrouwen
wat ge hier houdt, en uw zoon niet achterna wilt zenden ? Ongetwijfeld
aan uw rentmeesters en zaakwaanemers? Het deel van hem die u
voorgegaan is vertrouwt ge toe aan uw rentmeesters, en niet aan
Christus naar wie hij u voorging. Of is in uw ogen alleen uwzaakwaar
nemer ten volle betrouwbaor, en Christus minder betrouwbaar?

|Augustinus besluit in dit laatste deel van zijn preek zijn
aanklacht tegendehebzucht.Voor alles en nog wat zijn
mensen bereid veel geld uit te geven, behalve voor de

noodlijdenden in de wereld, die armoede en honger kennen. En
opnieuw beroept Augustinus zich op Mt. 25,31-46. Want de
gelovigen mogen niet vergeten dat het Christus zelf is die in
de armen in nood verkeert. Christus was immers zo zeer met
de armen begaan, dat Hij ze als een deel van Zichzelf beschouw-
de. In hen is Hijzelf aanwezig; zij zijn de plaats waar Hij
verblijft. Dit was een geliefd thema van Augustinus. Uit de vele
teksten die dit bevestigen, hebben wij de volgende gekozen:
"Opdat gij zoudt weten dat gij niet van Christus' tegenwoordig-
heid verstoken zijt, luister naar Hem die eens zal oordelen:
Wanneer gij iets gedaan hebt voor de minsten van de mijnen,
dan hebt gij het voor mij gedaan (Mt. 25,40). Ieder van u
verwacht de in de hemel verheerlijkte Christus te ontvangen.
Maar heb aandacht voor Christus die op straat voor uw deur ligt,
heb aandacht voor de dorst en kou lijdende Christus, heb
aandacht voor de noodlijdende en ontheemde Christus" (Preek

2

25,8,8).

Gij ziet, zusters en broeders, dat het een leugen is wat de mensen
zeggen: "lk bewaar mijn bezit voor mijn kinderen". Het is zonder meer
een leugen, zusters en broeders. De mensen zijn hebzuchtig. Mochten
zij er tenminste toe gedwongen worden te bekennen wat zij niet willen
toegeven (nl. dat zij hebzuchtig zijin), uit pure schaamte om nog langer
te verzwijgen dat zij het inderdaad zijn. Laat ze in hun bekentenis
uitstorten en uitspuwen wat hen op het hart ligt. Een hinderlijke last van
kwaad bezwaart immers hun hart. Dat ze in hun belijdenis hun last
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uitbraken, maar niet zoals honden naar hun eigen braaksel terugkeren
(Spr. 26,11).

Wees christenen. Het betekent heel weinig christenen genoemd te
worden. Hoeveel geld geeft gij niet uit aan toneelspelers ? Hoeveel aan
gladiatoren die vechten met wildedieren Hoeveel aan personen van
lichte zeden? Gij geeft geld uit aan wie u doden. Want door het uitstallen
van wellust brengen zij uw zielen om. Als gekken strijdt gij overde vraag
wie daarvoor het meest geld uitgeeft. Maar men zou het niet van u
verdragen, indien ge zoudt strijden over de vraag wie het zuinigst met
zijn geld omspringt. Strijden over de vraag wie het zuinigst is, is een teken
van hebzucht. Als gekken strijden over de vraag wie het meest geeft,
is een teken van verkwisting. Maar God wil dat gij noch hebzuchtig noch
verkwistend zijt. Hij wil dat gij uw bezit goed gebruikt en het niet verkwist.
Gij maakt ruzie over de vraag wie het wint in het kwaad, doch de vraag
wie beter is bekommert u niet. Ge zoudt beter ophouden te ruziën over
de vraag wie slechter is.

"Wij zijn christenen" zegt ge. Om de gunst van het volk te winnen
verkwist gij uw bezit, terwijl gij tegen het gebod van God in uw bezit
vasthoudt. Wat zeg ik? Christus gebiedt niet, maar hij smeekt en verkeert
in nood. Ik had honger - verklaart Christus - en gij hebt mij niet te eten
gegeven (Mt. 25,42). Omwille van u wilde Hij in nood verkeren, met
de bedoeling u een plaats te verschafen om uw aardse goederen, die
Hij gaf, te zaaien en daardoor het eeuwige leven te oogsten. Wees niet
lui en koester geen valse zekerheid. Verbeter uw gedrag en koop uw
zonden af.. Hebt ge dit volbracht, breng dan dank aan God die u de
genade schonk om goed te leven. En breng Hem dank zonder anderen,
die nog niet goed leven, te kwetsen, maar laat uw goed gedrag voor
hen een aansporing zijn. Door zo te handelen bezit gii een volmaakte
gerechtigheid voorzover deze in dit leven mogelijk is.

Wanneer gij u blijvend toelegt op goede werken, op gebed, op vasten
en op aalmoezen vanwege kleine zonden en u onthoudt van grote
zonden, dan wordt ge het eens met uw tegenstander. Dan kunt ge ook
met een goed geweten in het Onzevader bidden: Vergeef ons onze
schulden zoals ook wij vergeven aon onze schuldenaren (Mt. 6,12). Want
gij die zelf dagelijks vergeving nodig hebt, treft ook dagelijks bij anderen
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iets aan wat gij hen moet vergeven. Door zo veilig te wandelen op de
weg hoeft ge niet bang te zijn voor de rooftochten van de duivel. Want
Christus zef heeft zich tot onze weg gemaakt, jo tot een brede effen
weg, waarlangs Hij ons naar het vaderland leidt. Daar in dot vaderland
is er volmaokte geborgenheid, volmaokte rust. Daar zullen alle werken
van barmhartigheid een einde nemen, want er zullen geen noodlijdenden
meerzijn. Dat zal dus de sabbat der sabbatten zijn, aangezien wij daar
vinden wat wij hier verlangen. Amen.
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