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Inleiding

Leerling te midden van leerlingen. Zo zag Augustinus (354-430) zijn
taak als predikant het liefst. Zijn stem is niet meer te horen, maar van
zijn onderricht kunnen we nog steeds kennis nemen: in de bijna zeshonderd Sermones ad populum (Preken voor het volk) die er van hem
bewaard zijn gebleven. Vele daarvan zijn een soort leergesprekken
waarin de bisschop van Hippo zich samen met zijn toehoorders in de
kerk of met zijn lezers van later tijd bekwaamt in de leerschool van
Christus.
In het recente verleden hebben verschillende vertaalgroepen in
opdracht van het Augustijns Instituut in Eindhoven een groot aantal
preken voor het Nederlands taalgebied toegankelijk gemaakt. Het doel
van hun werk was om de moderne toehoorder of lezer in staat te stellen om dwars door tijd en ruimte rechtstreeks in contact te komen met
het gedachtegoed van de kerkvader. De resultaten van het vertaalwerk
werden gepubliceerd in verschillende bundels. Twee daarvan bevatten
preken die Augustinus hield op de grote christelijke feestdagen. In de
andere twee staan preken over teksten uit de evangeliën volgens
Marcus en Lucas respectievelijk Johannes.1 In de bundel Van aangezicht
tot aangezicht is de vertaling van zestig Sermones in Matthaeum (Preken
over teksten uit het evangelie volgens Matteüs) opgenomen. Dat de preken
de moderne toehoorder en/of lezer nog steeds aanspreken, moge blijken uit het feit dat in 2006 het lezerspubliek van het dagblad Trouw
preek 70a uitkoos tot “de mooiste preek ooit.”
In de inleiding op deze bundel willen we vooral de invloed belichten die Augustinus als predikant heeft ondergaan van de bijbel in het
algemeen en in het bijzonder van die van het evangelie volgens
Matteüs.
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Augustinus als lezer van de bijbel

Augustinus had een klassieke opleiding. In de tijd dat hij de retorenschool bezocht, las hij de Hortensius van de Romeinse filosoof Cicero
(106-44). In zijn Confessiones (Belijdenissen) vertelt hij dat dit een ommekeer teweegbracht in zijn bestaan.2 Hoe inspirerend hij het werk van
Cicero ook vond, er ontbrak volgens hem iets wezenlijks: de naam van
Christus.3 Om dat gemis aan te vullen besloot hij de bijbelboeken te gaan
lezen, benieuwd naar wat voor teksten dat eigenlijk waren.4 Nu was de
bijbel in de tijd van Augustinus niet in een complete uitgave beschikbaar.
Hij bestond uit losse boeken of reeksen, die men Scripturae (Geschriften)
noemde. Bovendien waren de beschikbare Latijnse vertalingen in die tijd
van zeer uiteenlopend niveau.Vooral dit laatste moet de literair begaafde student die Augustinus was, afkeer hebben ingeboezemd. Zijn aanvankelijke enthousiasme maakte in elk geval al gauw plaats voor teleurstelling: “Mijn indruk was,” schreef hij later in zijn Confessiones, “dat de
bijbel gewoon niet te vergelijken was met de grote Cicero.”5
Na een rijpingsproces van meer dan tien jaar werd het Augustinus
duidelijk dat zijn standpunt omtrent de bijbel was voortgekomen uit
jeugdige hoogmoed. Hij begon het lezen van de bijbel te vergelijken
met het betreden van een gebouw met een heel lage ingang. Ben je
eenmaal binnen, dan wordt het ineens hoog en blijkt het te zijn behangen met geheimenissen. In zijn jonge jaren was Augustinus niet in staat
geweest om het gebouw binnen te gaan. Hij zou dan door de knieën
hebben moeten gaan, en daar was hij toen nog veel te hoogmoedig
voor.6 Literair gesproken was de bijbel hem toentertijd te min, zeker
in vergelijking met de verfijnde teksten van de klassieke schoolauteurs,
zoals Cicero. En ook inhoudelijk wist hij met de bijbel geen raad: hij
had voortdurend te kampen met interpretatieproblemen.7
Teleurgesteld door zijn eerste leeservaringen zocht Augustinus aansluiting bij de manicheeërs. Die interpreteerden de bijbel bij voorkeur
letterlijk. Daarbij waren ze op zoek naar tegenstrijdigheden, binnen
een tekst, tussen de verschillende bijbelboeken, of tussen het Oude en
het Nieuwe Testament. Onder invloed van de manicheeërs nam
Augustinus de woorden van de bijbel in eerste instantie dus letterlijk.
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