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Inleiding

“Waarom hoor ik zulke sprankelende bijbeluitleg tegenwoordig eigen-
lijk nooit meer in de kerk?” vroeg ooit een deelnemer tijdens een bij-
eenkomst over Augustinus’ preken. De verzuchting kwam op na geza-
menlijke lezing van een mooi fragment. Er klonk instemming van andere
aanwezigen, maar iedereen bleef het antwoord schuldig. Augustinus
(354-430) weet na zestien eeuwen blijkbaar nog menig lezer te boeien.
Dat alleen al mag verwondering wekken.

Het is vrij gemakkelijk om enthousiasme te wekken met aanspreken-
de stukjes uit de vele preken die er van Augustinus bewaard zijn geble-
ven. Toch ontstaat soms teleurstelling wanneer men na kennismaking
met enkele korte citaten besluit om in groepsverband verschillende pre-
ken als geheel te lezen. De situatie van mensen die meer willen weten
van de befaamde bisschop uit Noord-Afrika, lijkt op die van iemand die
onder de indruk van een prachtige gelijkenis uit het evangelie besluit
om de hele bijbel door te nemen: zonder enige voorbereiding of bege-
leiding stranden velen al bij het derde bijbelboek, Leviticus. De mooie
en aansprekende fragmenten ten spijt is het soms lastig om een preek
van Augustinus als geheel in een keer door te lezen.1

Om enkele moeilijkheden aan te stippen: allereerst zijn er soms pro-
blemen met het grote aantal of met de lengte van zijn preken: welke
preek is er geschikt om in een groep te lezen? En bij lange preken kun
je niet altijd de preek als geheel met elkaar doornemen: waar begin je
dan of waar laat je de groepslezing eindigen?

Verder laten preken uit de vijfde eeuw zich niet altijd snel lezen zoals
artikelen in een krant. Er is sprake van afstand in verschillende beteke-
nissen van het woord: Augustinus dacht en schreef in een andere taal,
vertoefde in een ander land en werelddeel, met een andere cultuur en
leefde in een andere periode van het christendom. Achter sommige

9

1 Vgl. Van Reisen 2003, 10-11. Volledige bibliografische informatie vindt men in de
literatuuroverzichten achter deze inleiding.
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