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Inleiding

Wanneer iemand met beide benen op de grond staat, verliest hij de
werkelijkheid niet uit het oog. Voor wie geen rekening houdt met de
werkelijkheid, heeft Augustinus (354-430) een soortgelijk beeld, namelijk iemand die op één been probeert te lopen. Met de twee benen
bedoelt de bisschop de beide Testamenten waaruit de Schrift bestaat,
het Oude en het Nieuwe, die in zijn ogen niet los van elkaar kunnen
worden gezien. Het Oude Testament vertegenwoordigt de belofte, het
Nieuwe de vervulling. Zonder belofte geen vervulling, zonder vervulling geen belofte. Wie één van de twee Testamenten buiten beschouwing laat, loopt op één been en zal mogelijk ten val komen. In enarratio
in Psalmum 79 zegt Augustinus van de joden die het Nieuwe Testament
verwerpen, en daarmee de vervulling: “U ziet dat het volk van de joden
op één been loopt.”1 In sermo 2 zegt hij hetzelfde van de manicheeërs,
andersdenkende christenen die delen van het Oude Testament niet
aanvaardden. Daardoor beseften ze niet waarin de belofte bestaat.
“Ze denken,” zegt Augustinus, “dat ze op één been over de weg van
God kunnen lopen.” Ten onrechte, want, zegt hij erbij: “Ze zijn geen
schriftgeleerden, onderricht in het rijk van God, die uit hun schatkamer
nieuwe en oude dingen te voorschijn halen.”2 Als ze dat wel hadden
gedaan, hadden ze op twee benen gelopen.
Met het beeld van de schatkamer verwijst Augustinus naar de woorden waarmee Jezus in het evangelie volgens Matteüs zijn onderricht
aan de oever van het meer beëindigt – dit beeld komt overigens alleen
in Matteüs voor (13,52). Jezus zegt daar dat iedere schriftgeleerde,
onderricht in het rijk van de hemelen, lijkt op een huismeester die uit
zijn schatkamer nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt. Dat Jezus
eerst de nieuwe dingen noemt en daarna de oude, ontgaat Augustinus
niet. De nieuwe en oude dingen verwijzen voor hem naar het Nieuwe
1
2

en.Ps. 79,3. Zie voor de gebruikte afkortingen het overzicht bij de praktische informatie achter de inleiding.
s. 2,2.
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Inleiding

en Oude Testament. Hij ziet er ook een subtiele hiërarchie in, waarbij
het Nieuwe Testament een treetje hoger staat dan het Oude. Jezus heeft
zich volgens hem dus willen houden aan de volgorde van belangrijkheid, niet aan die van de tijd.3 Het Oude Testament gaat weliswaar aan
het Nieuwe vooraf en het getuigt daarvan, maar het Nieuwe Testament
is voor Augustinus belangrijker. Er zijn verschillen, maar omdat het
Nieuwe Testament het Oude bevestigt, gaat de Schrift niet mank, maar
is ze in evenwicht.
Deze visie zien we terug in sermo 2, waarin Augustinus de beproeving van de gelovige door Christus onderbouwt met de beproeving
van Abraham door God. Het is een voorbeeld van wat Augustinus in
zijn preken doet: het Nieuwe Testament uitleggen met behulp van het
Oude. Dit komt in zijn Preken over het Oude Testament, die in deze bundel zijn vertaald, nog duidelijker naar voren dan in de andere preken.
Augustinus is dus een ware schriftgeleerde, onderricht in het rijk van
God, die uit zijn schatkamer nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt.
Ook zijn goede vriend, medebisschop en levensbeschrijver Possidius
(ca. 370-ca. 440) sluit zijn biografie van Augustinus af met deze observatie.4 Augustinus staat dus met twee benen op de grond: hij verliest
de werkelijkheid niet uit het oog. Maar wat voor een werkelijkheid is
dat precies?
Nieuwe en oude werkelijkheid
Toen de christenen hun eigen boeken bij die van de joden hadden
gevoegd, deelden ze de geschriften in in het Nieuwe en het Oude Testament: de nieuwe en oude dingen in de schatkamer. Hun eigen boeken beschouwden ze als nieuw, die van de joden als oud. Nieuw, want
jong; oud, want op leeftijd. De woorden oud en nieuw impliceren dat
het oude en het nieuwe onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zoals
ouder en kind. Zoals het oude niet oud kan zijn zonder het nieuwe,
zo kan het nieuwe niet nieuw zijn zonder het oude. Het Oude Testament mag worden beschouwd als de grondslag voor het Nieuwe, het
Nieuwe als een verdere ontwikkeling van het Oude. Het Nieuwe Testament is niet te begrijpen zonder het Oude; het Oude niet zonder het
3
4

Vgl. ciu. 20,4.
Possidius, uit.aug. 31,10.
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Sermo 11
In het begin

Manicheese aantijgingen
[1] Wie aan zijn schuld denkt, moet zichzelf altijd dwingen om die
terug te betalen.3 Zegt de apostel Paulus niet: “Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde”?4 Maar ja, de angst voor de ontvanger hangt als een
donderwolk boven de schuldenaar. Is dat al heel bedreigend, wat de
liefde doet is nog veel bedreigender. Die bevrijdt de schuldenaar van
zijn angst, maar geeft hem er vervolgens schaamte voor terug.
Ik herinner me dat ik u, geliefde broeders en zusters, een antwoord
van mijn kant heb beloofd op de dwaze en verderfelijke aantijgingen
van de manicheeërs,5 waarmee ze het op het Oude Testament hebben
voorzien. Het zal niet uitblijven, als de Heer tenminste zo goed is om
het mij te schenken. Let goed op en heb oog voor de valstrikken van de
slang.6 Maak uw nek eruit los en leg hem onder het juk van Christus.7
De manicheeërs deinzen er nu eenmaal niet voor terug om argeloze
mensen als volgt te misleiden.
Ze beweren bijvoorbeeld dat de geschriften van het Oude en het
Nieuwe Testament strijdig zijn met elkaar. Ze zouden zo tegenstrijdig
zijn dat ze niet binnen een en hetzelfde geloof konden samengaan. In
een poging om ons ervan te overtuigen dat meteen al de eerste regels
van het boek Genesis en van het evangelie volgens Johannes elkaar
bestrijden, zetten de manicheeërs ze als het ware lijnrecht tegenover
elkaar.
2

1
2
3
4
5
6
7

Schriftteksten: Gn 1,1 en Joh 1,1; datum: waarschijnlijk tussen 391 en 395; tekst:
CCSL 41, 3-6. Vgl. Verbraken 1976, 53.
Vgl. Mt 6,12 en 18,25.
Vgl. Rom 13,7.
Rom 13,8.
Zie voor Mani en de manicheeërs de inleiding.
Vgl. 1 Tim 3,7, 1 Tim 6,9 en 2 Tim 2,26.
Vgl. Mt 11,29.
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Sermo 1, 2

Mozes tegen Johannes?
[2] “Mozes zegt duidelijk,” beweren ze dan, “dat God in het begin
de hemel en de aarde heeft gemaakt.8 Over de Zoon door wie alles
is gemaakt,9 zegt hij niets. En dat terwijl Johannes zegt: In het begin
was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het
Woord was in het begin bij God. Alles is door het Woord gemaakt en
zonder het Woord is niets gemaakt.”10 Zijn die uitspraken met elkaar
in tegenspraak? Of is het eerder zo dat die manicheeërs met elkaar in
tegenspraak zijn en dat ze wat ze zelf niet begrijpen, liever blindelings11
willen bekritiseren dan met toewijding onderzoeken? Zeg nu zelf, wat
kunnen ze ertegen inbrengen wanneer ik antwoord dat juist het begin
de Zoon van God is, in wie God volgens Genesis de hemel en de aarde
heeft gemaakt?12
Zou ik dat niet kunnen bewijzen? Ik weet toch dat er uitgerekend
in het Nieuwe Testament, waaraan ze zich – of ze dat nu willen of niet
– onderwerpen, als de nek van hun hoogmoed is gebroken, getuigen
voor me klaarstaan? Want de Heer zegt tegen de joden die Hem niet
geloven: “Als u Mozes zou geloven, zou u ook Mij geloven. Mozes heeft
over Mij geschreven.”13 Waarom zou ik dan onder dat begin waarin
God de hemel en de aarde heeft gemaakt,14 niet de Heer zelf kunnen
verstaan? Mozes, die – zoals de Heer met zijn woord bevestigt – over
de Heer heeft geschreven,15 schrijft immers: “In het begin heeft God de
hemel en de aarde gemaakt.”16
Of is Hij toch niet ook dat begin? Hierover hoeft geen twijfel te
bestaan, want de Heer antwoordt zelf – zegt het evangelie – wanneer
de joden Hem vragen wie Hij is: “Ik ben het begin, omdat Ik ook spreek
met u.”17 Ziet u? Dat is het begin waarin God de hemel en de aarde
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Vgl. Gn 1,1.
Vgl. Joh 1,3.
Joh 1,1-3.
Vgl. Ef 4,18.
Vgl. Gn 1,1.
Joh 5,46.
Vgl. Gn 1,1.
Vgl. Joh 5,46.
Gn 1,1.
Joh 8,25 volgens de Latijnse tekst. De gedachte is: in het begin was het Woord (Joh
1,1), Ik ben het begin, Ik spreek met u (Joh 8,25). Met andere woorden: Augustinus
verklaart Joh 1,1 aan de hand van Joh 8,25.

