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Inleiding

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend.
Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf
de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken
in opdracht van anderen op te tekenen. Dikwijls werd Augustinus ook
uitgenodigd om bij zijn reizen door het achterland van het kustgebied
of tijdens zijn bezoeken aan andere steden als gastpredikant te spreken; soms was dat voorbereid en deed hij dat overdacht, maar vaak
gebeurde dat spontaan en was de uitnodiging onverwacht. Ongeveer
zeshonderd preken zijn er zo van hem bewaard gebleven: ze sprankelen
van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. In de schriftelijke
neerslag blijft daarvan iets zichtbaar en valt er veel te genieten van
prachtige zinswendingen en wondermooie gedachtegangen.
De aantrekkelijke kanten van Augustinus’ preken vielen natuurlijk
allereerst te beluisteren voor wie het vergund was hem in levenden lijve
te beluisteren en bezig te zien.1 Wie nog de oorspronkelijke Latijnse
teksten kan lezen, beleeft plezier aan vele kleuren en klanken, rijmen
en ritmes waarmee een predikant als Augustinus schijnbaar moeiteloos
zijn toespraken wist te versieren. Maar zelfs voor wie het met vertalingen moet doen, valt er in zijn preken buitengewoon veel te bewonderen
aan stijl en inhoud. Daarvan getuigen onder meer de belangstelling en
de waardering voor recent uitgebrachte vertalingen van het Augustijns
Instituut in Eindhoven.2
De attractiviteit van Augustinus’ verkondiging geldt zeker voor de
preken die in deze bundel in vertaling worden aangeboden. Het zijn
bijna allemaal parels van redenaarskunst, waarin de motivatie van de
predikant en zijn publiek om elkaar van dienst te zijn voor een fees1

2

Vgl. Possidius, Vita Sancti Augustini 31 in: Van Bavel 1986, 103. Vgl. Van der Meer
1947, 364. Volledige bibliografische informatie vindt men in het literatuuroverzicht
achter deze inleiding.
Voor de Nederlandse preekvertalingen zie onder meer Van Neer e.a. 1996 en 2004, Gehlen-Springorum e.a. 2002 en 2007, Schrama e.a. 2001, Van Zaalen e.a. 2001 en Tevel e.a.
2010. Voor een volledig overzicht van oudere vertalingen zie Van Reisen 2002, 73-80.
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