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Tijdens de mystieke week over Augustinus in Nijmegen in 1995 ontspon er zich 
tussen de Augustinuskenner Tarsicius Jan van Bavel (1923-2007) en mij een ge–
sprek. Aanleiding was zijn opmerking over een moederlijk beeld van God in de 
werken van Augustinus. Ik vertelde hem dat ik een wetenschappelijk onderzoek had 
gedaan naar het goddelijke moederschap in de werken van Johannes van het Kruis 
en dat ik daarbij verschillende keren gestoten was op teksten van Augustinus waar-
aan Johannes refereerde.  

Van Bavel reageerde enthousiast en vertelde dat er bij Augustinus vele 
teksten te vinden zijn waarin moederbeelden van God voorkomen. Toen ik Van 
Bavel enkele jaren na deze ontmoeting opnieuw sprak, vertelde hij over zijn publi-
catie met een inventarisatie van vele teksten over het goddelijke moederschap bij 
Augustinus. ‘Daarin staat alles wat ik erover weet’, zei hij en hij spoorde mij aan 
deze thematiek op te pakken voor een wetenschappelijk onderzoek. Het leek hem 
belangrijk dat een vrouwelijke theologe deze thematiek bij Augustinus zou bestu-
deren, want ‘een vrouw staat nu eenmaal dichter bij het moederschap dan een 
man.’ Zijn advies heb ik opgevolgd en voor u ligt het resultaat van mijn onderzoek.  
 

In de tijd die we achter ons hebben – en die op dit punt een eeuwenlange 
voorgeschiedenis heeft – heeft een mannelijk godsbeeld de christelijke religieuze 
beleving gedomineerd. Maar kennelijk wringt daar iets. De tijdgeest waarin wij nu 
leven blijkt heel gevoelig voor het thema van het goddelijke moederschap. Dit was 
merkbaar bij de tentoonstellingen Divine Surprise die de vrouwelijke kanten van 
God zichtbaar maakten. Vele belangstellenden hebben deze tentoonstellingen be-
zocht. Aan de tentoonstelling in het Bijbels Museum heb ik een bijdrage mogen 
leveren in de vorm van een lezing over Vrouwe Wijsheid in de wijsheidsboeken van 
Salomo en van Jezus Sirach. Ze is niet alleen onbekend bij veel protestanten maar 
ook bij katholieken. Laatstgenoemden vereenzelvigen het goddelijke moederschap 
meestal met Maria en niet met de personificatie van Wijsheid als vrouw en als 
moeder. Maar deze personificatie is wel aanwezig in de werken van Augustinus 
(354-430). Hoe en wanneer is zij in de vergetelheid geraakt? 
 

Bij mijn onderzoek hebben mij verschillende mensen bijgestaan, waarvoor 
ik hen dankbaar ben. Ingrid van Neer, hoofd van de Bibliotheek van het Augustijns 
Instituut in Eindhoven, maakte mij wegwijs in de werken van Augustinus, zoals de 
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primaire bronnen, de vertalingen van Augustinus’ werken, de studies over het leven 
en de leer van Augustinus, de secundaire literatuur over zijn werken. Deze bronnen, 
vertalingen en literatuur vond ik ook dichterbij huis. De bibliotheek van de Univer-
siteit van Amsterdam bevat een uitgebreide collectie over Augustinus. Maaike van 
Rossem, vakreferent van religiestudies, maakte mij hiermee bekend. Vele uren heb 
ik in deze bibliotheek doorgebracht. 

Mogelijkheden om de resultaten van mijn onderzoek aan anderen voor te 
leggen vond ik bij de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewe-
tenschappen (Noster). Hierbij dank ik de deelnemers van de promotieseminars voor 
hun kritische lezing en feedback op mijn teksten. Daarbij boden de Kanunnikessen 
van het Heilig Graf mij kansen om de vruchten van mijn studie en meditatie van 
Augustinus’ teksten te delen met anderen. De bezinningsdagen op Priorij Emmaus 
in Maarssen over het geestelijke moederschap van Monnica en over Wijsheid die 
de ziel voedt met haar gaven, vielen in goede aarde.      
 

De thematiek van het moederschap is zo oud als de mensheid. Toch was 
het niet gemakkelijk om promotoren te vinden die dit onderzoek konden bege-
leiden. Mijn onderzoek vroeg een combinatie van deskundigheden op het gebied 
van de spiritualiteitsstudies en genderstudies. Anne-Marie Korte, hoogleraar 
genderstudies theologie, is goed op de hoogte van de complexiteit van de symbo-
liek van het moederschap bij geestelijke schrijvers uit de Oudheid en de Middel-
eeuwen. Peter Nissen nam de begeleiding op zich vanuit de spiritualiteitsstudies. Ik 
dank beiden voor hun begeleiding en betrokkenheid, hun aanwijzingen en aan-
sporingen. Dankzij hun vertrouwen heb ik mijn proefschrift tot een goed einde 
kunnen brengen.   
 

Ik bedank ook degenen die mij geholpen hebben met het vertalen vanuit 
het Latijn, het Grieks en het Hebreeuws: Peter Commandeur die vertrouwd is met 
de Latijnse teksten van Augustinus, de classica Mieke Kock Rademakers, en Martin 
Koster die de Hebreeuwse taal goed kent. Daarbij hebben Jan Hoving en Cor 
Rademaker ieder hun bijdrage geleverd. Met deze ondersteuning heb ik de teksten 
grondig kunnen bestuderen.  

Dankwoorden ben ik daarnaast verschuldigd aan degenen die mijn teksten 
gecorrigeerd hebben. Allereerst richt ik dankwoorden tot mijn buurvrouw Sabine 
de Bruijn die van harte bereid was alle teksten grondig te corrigeren. Maar ook Eric 
Pool en Hans Wilbrink dank ik voor de kritische lezing van mijn teksten. Mariette 
van Beusekom en Gerrit Gort hielpen mij met de opmaak van de teksten van mijn 
proefschrift. Tenslotte bedank ik Felix van de Laar die nog een laatste intensieve 
eindredactie van de hele tekst deed.   
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Mijn onderzoek heb ik gedaan als buitenpromovenda. Het is inmiddels een 

bekend verhaal: een proefschrift schrijven is een eenzaam avontuur maar ook een 
zware klus, zeker als je het naast je werk doet. Het laatste jaar kon ik me vrij maken 
van mijn werk om me volledig aan deze studie te wijden, en dat is mijn onderzoek 
zeker ten goede gekomen. 

 Toch was het werken aan mijn onderzoek ook een weg van dulden. In de 
Nederlandse augustijnse kringen is het een absolute noviteit dat een vrouwelijke 
theologe een proefschrift schrijft over Augustinus en dan nog wel over een moeder-
lijk thema uit zijn werken. Soms proefde ik een onbekendheid met deze thematiek.  
 

Het voorwoord dat de lezer van mijn proefschrift als eerste leest, bevat de 
laatste woorden die ik als schrijfster op papier zet. Het is meteen het begin van het 
loslaten van de teksten van Augustinus waarin ik gedurende de afgelopen jaren heb 
‘gewoond’. Teksten van Augustinus zijn nu eenmaal niet alleen een object van 
studie, maar ze zijn ook met mij meegereisd op mijn geestelijke weg en daarop 
toonden ze aan mij hun betekenis en innerlijke kracht. In die zin ben ik er een rijker 
mens van geworden.   
 

Tenslotte dank ik iedereen die mij de afgelopen jaren onvoorwaardelijk 
ondersteund heeft: mijn familie, vrienden en vriendinnen die betrokken bleven 
ondanks de lange weg van het proefschrift, mijn buurvrouwen op het Begijnhof, 
mijn collega’s uit de (voormalige) dienstverlening van het bisdom Utrecht en uit de 
kring van identiteitsbegeleiders, mijn collega’s uit de redactie van Herademing en 
het bestuur van de Stichting Oecumenische Spiritualiteit; mijn collega’s geestelijk 
begeleiders uit de beroepsvereniging Gaandeweg en de leidinggevenden aan 
bibliodrama en meditatieve dans. Tenslotte dank ik de leden van de verschillende 
leeskringen voor de samenkomsten rond teksten van geestelijke schrijvers uit de 
spirituele traditie van het christendom. De gezamenlijke lezing van teksten van 
Augustinus vormden een oase van rust.   
 
Amsterdam, april 2015. 
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Mijn belangstelling voor de onderwerpen moederschap van God en geestelijk 
moederschap zijn gewekt door belangrijke ervaringen op mijn geestelijke weg. 
Deze ervaringen raken aan mystagogie: inwijding in het geheim van God en de op-
name in de gemeenschap van de kerk.1 Ze vormen de achtergrond van deze studie.  
 
Mijn belangstelling voor het moederschap van God 

 
Mijn interesse voor het moederschap van God is gewekt door ervaring, of beter 
gezegd: een intense, openbarende ervaring die me overkwam in het eerste jaar van 
mijn studie theologie waarin de werkelijkheid van God aan mij zich manifesteerde 
als een helder en zuiver licht in de hoogste intentionaliteit. Ik kwam in contact met 
de Grond waarin alle dingen besloten liggen en waaruit ik opnieuw werd geboren. 
Deze ervaring bracht mij in contact met een voedzame ruimte waarin mijn 
verlangen kon ontkiemen.2 Achteraf heb ik deze openbarende ervaring in moeder-
lijke beelden beschreven.  

Toentertijd kon ik deze ingrijpende ervaring maar met weinig mensen 
delen. In de jaren tachtig was het klimaat op de theologische opleidingen meer 
gericht op cognitieve kennis over God dan op ervaringsmatige kennis van God. 
Vrouwenstudies theologie gingen over de positie van vrouwen in de theologie en 
in de kerk en niet over de moederlijke aspecten van God. Toch bood de studie theo-
logie mij wel de ruimte om mij bezig te houden met de mystici uit de christelijke 
traditie. Ik ontdekte dat zij hun omgang met God tot uitdrukking brengen in taal en 
beelden van het moederschap. Hildegard van Bingen (1098-1179) spreekt in een 
visioen over Gods moederliefde die uitstroomt naar mensen en die hen in contact 
brengt met de scheppingsrelatie van God met de mens. Dit mysterie duidt zij aan 
als de kostbaarste parel. De studie over deze thematiek in haar werken maakte mij 
opmerkzaam op de moederlijke aspecten van God.3  

                                                 
1 De huidige betekenis van geheim wijst op wat voor anderen verborgen gehouden wordt. Deze 
betekenis sluit niet aan op de geheimen waarop mystagogie betrekking heeft. In 5.1.5 ga ik nader in 
op het begrip mystagogie (zie 5.1.5).  
2 Over deze ervaring heb ik geschreven in: Bidden is God ontmoeten. In. A. Fafië en P. Renes, Mantel 
van gebed, ervaringen met bidden, Zoetermeer 1995, 100-109.  
3 K. Bouwman, Gods eeuwige moederliefde, Over de verhouding van Gods moederliefde tot de godde-
lijke Triniteit. In: J. Hoving (red.), Hildegard van Bingen, Spiegel van hemelse geheimen, Baarn 1998.   

Onderzoeksmotivatie 
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Tijdens mijn onderzoeksparticipatie aan het project Mystieke theologie als 

ordening van het verlangen wees Otger Steggink (1925-2008), de voormalige hoog-
leraar spiritualiteit en directeur van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, mij 
op de moederbeelden van God in de werken van Johannes van het Kruis (1542-
1591). Aan de hand van de metafoor ‘spenen’ beschrijft Johannes van het Kruis de 
verschillende fasen van de opgang van de ziel naar God. Geroepen tot zelfstandig-
heid vindt de ziel haar weg naar een intense verbondenheid met God, waarbij God 
zelf zeer pedagogisch de mens bij dat zoeken begeleidt en tegemoet treedt. 
Steggink spoorde mij aan daarnaar onderzoek te doen hetgeen resulteerde in de 
doctoraalscriptie: Gespeend tot aan de dood voorbij.4  

Steggink stimuleerde mij deze thematiek nader te bestuderen in een 
promotieonderzoek. Johannes van het Kruis bleek wat betreft het goddelijke 
moederschap sterk door Augustinus te zijn beïnvloed. Bij de bestudering van de 
werken van Augustinus – niet de eerste aan wie ik dacht als onderwerp voor een 
promotieonderzoek – stootte ik op een rijkdom aan teksten met moederlijke 
aspecten van God en op een wijsheidstraditie uit het vroege christendom waarin 
Jezus de gezant is van “vrouwe Wijsheid”. De theologen Schüssler Fiorenza en 
Schoonenberg hebben in de afgelopen decennia op deze traditie in het vroege 
christendom gewezen.5 De wortels van deze traditie liggen in de joodse wijsheids-
literatuur die opgenomen is in de katholieke Bijbel. In hoeverre biedt deze wijs-
heidstraditie aanknopingpunten voor het moederschap van God? 

Mijn motivatie voor het onderzoek naar het goddelijk moederschap ligt bij 
de openbarende ervaring waarbij God aan mij gebeurde door zich kenbaar te 
maken als een Barende en Voedende, maar die mij ook ontwende van deze erva-
ringen. Deze ervaringen zijn met mij meegegaan en trekken een spoor door mijn 
leven. Ik heb ze verstaan als mijn roeping die als een intuïtie in mijn leven aanwezig 
is. Deze intuïtie vraagt om een denkweg.  
 
Mijn interesse voor het geestelijke moederschap 
 
In mijn werk als geestelijk begeleidster werd mijn interesse gewekt voor het 
geestelijke moederschap. Tijdens mijn pastorale stage bij de Vrouwen van Bethanië 
begeleidde ik doopleerlingen die opgenomen wilden worden in de katholieke kerk. 
Bij hen was er verlangen naar God gewekt. Bij de een gebeurde dit tijdens een 
begrafenisritueel waarbij een overledene werd besprenkeld met wijwater en ge-

                                                 
4 K. Bouwman, Gespeend tot aan de dood voorbij, het spenen en het moederbeeld van God in de 
mystieke werken van Johannes van het Kruis, Amsterdam 1990.  
5 E. Schüssler Fiorenza, Jesus: Miriam’s Child, Sophia’s Prophet,  Critical Issues in Feminist Christology, 
New York 1995. P. Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon, Theologische overdenkingen over 
Geest-christologie; Logos-christologie en de drieëenheidsleer, Kampen [ect.] 1991.  
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ëerd met wierook. Bij een ander gebeurde het in een ontmoeting met een levens-
partner die van christelijke huize was. Ik besefte dat geloven een gave is en dat ik 
een ander niet tot geloven kan brengen. Het initiatief ligt bij God. Bij de begeleiding 
van deze doopleerlingen voedde ik hun verlangen naar God met de middelen van 
de christelijke spiritualiteit zoals bijbelverhalen, het gebed van het Onze Vader en 
de geloofsbelijdenis. Door samen een verhaal uit de heilige Schrift te lezen en stil 
te staan bij wat hem of haar daarin aansprak, kon dit verlangen groeien. Dit 
verlangen bracht een proces in de doopleerlingen teweeg waarbij zij het oude leven 
achterlieten en zich een nieuw leven opende. Deze ommekeer werd tot uiting ge-
bracht in woorden en beelden waarbij er betekenis aan kon worden gegeven. Bij 
deze bijzondere ervaring heb ik me verwonderd afgevraagd: wie ben ik dat ik 
getuige mag zijn van Gods werk in een ander? Het was alsof ik zelf opnieuw werd 
verbonden met Christus. Mijn vertrouwen in God die betrokken is op mensen werd 
door deze begeleiding versterkt: God gebeurde aan de doopleerlingen, maar ook 
aan mij als begeleider. Deze aanzet vormde een belangrijke bouwsteen voor mijn 
geestelijk moederschap.  

 
Resumerend. In de ervaringen die ik hier neergeschreven heb onder de 

noemer van het moederschap van God en het geestelijk moederschap treden 
symbolische vermogens en  handelingen van het moederschap aan het licht. Het is 
belangrijk dat geestelijke begeleiders deze uitdrukkingen verstaan. De symbolische 
handelingen en vermogens van het moederschap kunnen ook verwijzen naar een 
moederlijke houding, stijl, kundigheden en vaardigheden van geestelijke bege-
leiding.   
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Moederschap is zo oud als de mensheid. Vanaf het begin heeft iedere mens een 
relatie tot de vrouw die hem voortgebracht heeft. Iedere mens is afhankelijk van 
de moeder die hem zoogt en voedt. Moeders spelen een belangrijke rol aan het 
begin van het bestaan en zijn nodig om te kunnen leven. Vroegchristelijke schrijvers 
gebruikten ervaringen uit de moeder-kindrelatie om hun omgang met God te ver-
woorden, wat we als een hermeneutische activiteit op kunnen vatten. Ze schreven 
over een zwangere God die hen draagt, over een barende God die hen weder-
geboren doet worden, over een voedende God die hen zoogt met melk, over een 
spenende God die hen ontwent van de geestelijke genoegens. De symboliek van 
het moederschap vinden we onder meer in het boek Jesaja (Jes. 66, 7-13). 
Daarnaast gaven diverse vroegchristelijke schrijvers gestalte aan het geestelijke 
moederschap. Voor de beschrijving van de relatie tussen een geestelijke moeder 
en een gelovige gebruikten ze de symboliek van het moederschap, zoals ook Paulus 
(1 Kor. 3, 2; Gal. 4, 19; 1 Tess. 2, 7) en Petrus (1 Petr. 2, 2) dat in hun brieven deden.  
 
Het moederschap van God en het geestelijke moederschap bij Augustinus 
 
Een van de vroegchristelijke schrijvers die moederlijke beelden opvoerde voor 
gestalten uit de goddelijke werkelijkheid is Augustinus. Tarcisius J. van Bavel inven-
tariseerde teksten in al zijn werken waarin moederlijke aspecten van God voor-
komen.6 Augustinus kende moederlijke genade toe aan goddelijke gestalten zoals 
Christus, Wijsheid, heilige Geest, maar ook aan personen uit de aardse werke-
lijkheid die deze genade bemiddelen: Paulus, Mozes en andere verkondigers van 
het christelijk geloof. Deze genade wordt ook bemiddeld door ‘vormen’ zoals de 
kerk, de hemelse stad Jeruzalem, de heilige Schriften.  
Monnica, de moeder van Augustinus, speelde een belangrijke rol in zijn leven; zij 
gaf hem een christelijke opvoeding. In zijn Belijdenissen (Confessiones) noemt hij 
expliciet bepaalde activiteiten van haar biologisch moederschap zoals het voeden 
en het baren, activiteiten die hij met God in verband brengt. Wijzen deze activi-
teiten ook op haar geestelijke moederschap?  
In Confessiones kent Augustinus ook moederlijke aspecten toe aan God zelf, tot wie 
hij zich verhoudt als een kind dat Gods melk drinkt. Hij komt thuis in de moeder-
schoot van God waar hij kan uithuilen. De moederlijke God beschrijft hij als een 

                                                 
6  T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine. In: Augustiniana, 47 
(1997), 250-290. 

Algemene inleiding 
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vruchtbare moeder van kinderen die in een huwelijksrelatie verbonden is met haar 
echtgenoot, de Heer. Deze relatie wijst op een vrouwelijke en een mannelijke 
personificatie van God. Deze concrete visie van Augustinus op God is overigens 
uniek in het christendom.  
Mijn onderzoek naar het moederschap van God toont een vroegchristelijke wijs-
heidstraditie die gebaseerd is op het boek Wijsheid van Jezus Sirach, die Wijsheid 
beschreef als een moeder. Deze traditie wijst op een voedende God die met haar 
gaven met de mensheid in relatie treedt.  
Daarnaast drukte Augustinus zijn pastorale taken bij de geestelijke vorming van de 
geloofsleerlingen in de vroege kerk uit in symbolen van het moederschap die terug-
gaan op het apostolisch werk van Paulus. Komt daarin Augustinus’ geestelijke 
moederschap aan het licht?   
In dit onderzoek noem ik deze moederlijke aspecten “sporen”, uitdrukkingen van 
het goddelijke en het geestelijke moederschap”. In tegenstelling tot Van Bavel 
maak ik een onderscheid tussen gestalten uit de goddelijke werkelijkheid en 
personen en vormen uit de aardse werkelijkheid. De sporen van het moederschap 
van God zie ik in gestalten uit de goddelijke werkelijkheid, en de sporen van het 
geestelijke moederschap vind ik in personen en vormen uit de aardse werkelijkheid. 
Met een “vorm” bedoel ik een onpersoonlijke gestalte zoals bijvoorbeeld de kerk. 
Zij kan als geestelijke ruimte een functie hebben bij de vorming van het geloof.   
 
Stand van het onderzoek  
 
In de Augustijnse studies is het moederschap van God en het geestelijke moeder-
schap nauwelijks gethematiseerd. We vinden het niet terug in: Augustine Through 
the Ages, een encyclopedie over de belangrijke thema’s uit de geschriften van 
Augustinus. 7 Ook niet in het Augustinus-Lexikon. 8 Zelfs als lemma komt mater in 
deze overzichtswerken niet voor, terwijl het woord in de werken van Augustinus 
maar liefst meer dan achttienhonderd keer voorkomt, meer dan fides (geloof).  
Als het over het moederschap bij Augustinus gaat, dan gaat het meestal over zijn 
moeder Monnica. In de hagiografieën staat haar voorbeeldfunctie voor Augustinus 
centraal. Sinds de opkomst van de psychoanalyse zijn er over deze moeder-
zoonrelatie veel psychologische studies verricht die het huidige beeld van 
Augustinus sterk bepalen. Ook in historische biografieën komt de relatie tussen 
Monnica en Augustinus aan de orde. Larissa Seelbach verrichtte een weten-
schappelijk historisch onderzoek naar de rol van Monnica in het leven van 
Augustinus en Seelbach noemt ook haar geestelijk moederschap.9 

                                                 
7  A. Fitzgerald, Augustine through the Ages, An Encyclopia, Cambridge 1999. 
8  C. Mayer u.A. (Hg.), Augustinus-Lexikon, Basel 1986 - heden.  
9  L. Seelbach, “Das Weibliche ist ja kein Gebrechen …”, Die Frau und ihre Gottebenbildlichkeit bei 
Augustin, Würzburg 2002.  
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Niet alleen binnen de Augustijnse studies komen het goddelijke en het geestelijke 
moederschap nauwelijks aan de orde, ook in standaardwerken over (christelijke) 
spiritualiteit en mystiek zoeken we er vergeefs naar: niet in de Dictionnaire de 
Spiritualité, niet in het standaardwerk Spiritualiteit: Vormen, grondslagen en 
methoden van Waaijman dat in verschillende talen vertaald is.10  
Wel zijn er enige historisch-theologische studies verricht naar het moederschap van 
God en het geestelijke moederschap, van auteurs die hun inzichten op gender-
studies baseren.1 Onder anderen Barbara Newman en Caroline Walker Bynum 
vonden veel symbolisch materiaal in de werken van geestelijke schrijvers uit het 
vroege christendom en de middeleeuwen. Hun bevindingen sluiten aan bij Van 
Bavels eerder genoemde inventarisatie naar aspecten van het moederschap van 
God in de werken van Augustinus.  
 
Vraagstelling 
 
Op welke manier hangen het goddelijke en het geestelijke moederschap samen met 
mystagogie? Dit is mijn centrale onderzoeksvraag. Hoewel in onze tijd deze 
moederschappen niet in verband gebracht worden met mystagogie, bestond daar-
tussen in het vroege christendom een bepaalde samenhang. Naar deze samenhang 
gaat deze studie op zoek. 
Mijn vraag is dus, voor de goede orde, niet óf er bij Augustinus sprake is van een 
moederschap van God en/of een geestelijk moederschap, maar ik wil in kaart bren-
gen welke functie deze moederschappen op spiritueel gebied hebben. Het onder-
zoek naar deze functie is gericht op mystagogie: de inwijding in de geheimen.  
Binnen de traditie van de christelijke spiritualiteit hebben deze geheimen betrek-
king op het christelijke geloof en op de kerk. Aangezien Augustinus echter ook door 
het manicheïsme en het neoplatoons gedachtegoed werd beïnvloed, vat ik deze 
geheimen ruimer op.   
 
Opbouw van deze studie 
 
Deze studie is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk verken ik het moeder-
schap van God en het geestelijke moederschap in de Bijbel, in het vroege christen-
dom en in de werken van Augustinus. Daarin zoek ik naar een samenhang van het 
moederschap met mystagogie in het vroege christendom, dus ook bij Augustinus. 
Aan de hand van de hagiografische, psychologische, literaire en theologische 
benaderingen geef ik een stand van het onderzoek naar het goddelijke en het 
geestelijke moederschap bij Augustinus.  

                                                 
10 K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden, Kampen/Gent 2000.  
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Dit hoofdstuk rond ik af met de beschrijving van het object van deze studie dat 
behandeld wordt vanuit de academische discipline spiritualiteit. Spiritualiteits-
studies benader ik interdisciplinair door het vakgebied genderstudies in te zetten 
voor het onderzoek naar de symboliek van het moederschap.  
De methodische benadering van dit onderzoek is hermeneutisch, omdat ik uitga 
van teksten waarin sporen van het goddelijke en het geestelijke moederschap te 
vinden zijn. Daarnaast zet ik elementen in uit het systematisch onderzoek naar de 
symboliek van het moederschap en uit het historisch onderzoek. 
Hoofdstuk twee is een historische benadering van de context van het leven van 
Augustinus waarin verschillende moederschappen van betekenis waren.  
In de hoofdstukken drie, vier en vijf analyseer ik de uitdrukkingen van het goddelijke 
en het geestelijke moederschap in sleutelteksten van Augustinus. Deze articulaties 
hebben betrekking op het geestelijke moederschap van Monnica voor Augustinus; 
ze staan in verband met het moederschap van God in relatie tot Augustinus; ze 
hebben ook betrekking op het goddelijke en het geestelijke moederschap in relatie 
tot de mens.  
In hoofdstuk zes bestudeer ik meerdere teksten waarin sporen van het goddelijke 
en het geestelijke moederschap aanwezig zijn. Het doel daarvan is een verdieping 
vanuit theologische inzichten, waarbij ik in het bijzonder de aandacht vestig op de 
wijsheidschristologie uit het vroege christendom. Dit onderzoek rond ik af met de 
conclusies. 
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Hoofdstuk 1 
 
      
 
 
 
Het moederschap van God, het geestelijke moederschap en 
mystagogie: een stand van zaken 
 
 
Dat mystagogie en het moederschap op de een of andere manier met elkaar samen 
zouden hangen ligt voor ons, mensen uit de eenentwintigste eeuw, niet voor de 
hand. Bij vroegchristelijke schrijvers vinden we deze samenhang wel degelijk, en 
dat is ook het geval bij Augustinus. Daarover gaat dit onderzoek. In het eerste deel 
van dit hoofdstuk verken ik het moederschap van God en het geestelijke moeder-
schap in de Bijbel en in de secundaire literatuur (1.1-4), en ik verken vervolgens de 
samenhang tussen mystagogie en het moederschap (1.5-1.7). In het tweede deel 
zoek ik naar het goddelijke en het geestelijke moederschap in de werken van 
Augustinus (1.6). Hierna situeer ik dit onderzoek, beschrijf ik de thematische lijnen 
en kom ik tot de centrale vraag van dit onderzoek (1.7). Vervolgens licht ik toe dat 
ik dit onderzoek benader vanuit de studie spiritualiteit en beschrijf ik de methode 
van dit onderzoek (1.8-9).  
 
 
1.0 HET MOEDERSCHAP VAN GOD EN HET GEESTELIJKE MOEDERSCHAP  
 
Inleiding 
Ik zal beginnen met een beschrijving van het moederschap in het algemeen (1.1), 
en wel met een schets van het biologische moederschap (1.1.1). Immers, vroeg-
christelijke schrijvers gebruiken symbolen van het biologische moederschap om 
hun geestelijke ervaring te verwoorden. Augustinus is een van hen. Daarnaast be-
schrijf ik een hedendaagse visie op het geestelijke moederschap en het geestelijke 
vaderschap waarbij uitgegaan wordt van stereotype eigenschappen (1.1.2). Vervol-
gens stel ik een hedendaags antropologisch onderzoek aan de orde naar de samen-
hang tussen het moederschap en spiritualiteit, een onderzoek dat dieper ingaat op 
de kenmerken van religies waarin vrouwen sterk aanwezig zijn (1.1.3). Daarin 
treedt meer dan het biologische, juist het sociale moederschap op de voorgrond.   
De biologische aspecten van het moederschap komen ook in de Bijbel aan het licht 
(1.2), als religieus boek speelde de Bijbel een belangrijke rol in het leven van 
Augustinus. In de Bijbel is het moederschap over het algemeen religieus bepaald. 



13 

 
Het krijgen van een kind werd ervaren als een geschenk van God, en we vinden ook 
aanwijzingen van God als moeder. In de verschillende boeken van Jesaja worden 
symbolen van het moederschap aan God toegekend. In de deuterocanonieke 
boeken Wijsheid van Salomo en Wijsheid van Jezus Sirach wordt Wijsheid geperso-
nifieerd als vrouw en als moeder.  
Jezus van Nazareth stond in zijn tijd op een kruispunt van meerdere tradities. Een 
daarvan was de wijsheidstraditie. De wortels van deze traditie liggen in de joodse 
wijsheidsliteratuur die opgenomen is in de katholieke Bijbel. In deze traditie werd 
Jezus gezien als een boodschapper van Wijsheid. Vanuit deze traditie kunnen er 
sporen van zijn geestelijke moederschap oplichten.  
Ook in de Brieven van Paulus vinden we aanwijzingen van diens geestelijke moeder-
schap: hij noemt zichzelf een moeder die voedt, koestert en in barensweeën is. 
Hieruit komt naar voren dat het geestelijke moederschap evengoed voor vrouwen, 
als voor mannen toegankelijk is. Paulus kent het baren toe aan zichzelf als man. Dit 
vermogen ligt niet vanzelfsprekend in de lijn van de natuurlijke orde van mannen. 
Een man heeft niet het vermogen om in barensweeën te zijn. Daarmee wordt zijn 
geestelijk moederschap bepaald door culturele en sociale factoren en staat het in 
relatie tot gender. De gender-aspecten zijn gekoppeld aan de symboliek van het 
moederschap (1.4).  
Het bijbelse moederschap van God en het geestelijke moederschap hebben de 
vroegchristelijke schrijvers beïnvloed. Daarvan geef ik een korte beschrijving (1.3). 
De laatste paragraaf van het eerste deel van dit hoofdstuk gaat over de samenhang 
tussen mystagogie en het moederschap (1.5). 
 
  
1.1 HET MOEDERSCHAP IN ONZE TIJD  
 
1.1.1 Biologisch moederschap  
 
Het moederschap van vrouwen is van alle tijden. Het moederschap staat in relatie 
tot een of meer kinderen. In relatie tot een moeder is een mens – vrouw of man – 
een kind. Maar hoewel ieder mens de ervaring van het kindschap heeft, behoort 
het biologische moederschap alleen aan vrouwen toe. Daarin verschillen vrouwen 
van mannen.  
Het moederschap staat dicht bij de oorsprong van het leven, die zich kenbaar kan 
maken als een ervaring van verbondenheid met het mysterie van het leven. Een 
eigenschap van het moederschap is het geven van liefde die gericht is op de 
bevestiging van het bestaan van een kind. Deze liefde verwacht geen tegenpresta-
tie, in die zin is ze onvoorwaardelijk. Een andere eigenschap is de verbondenheid 
met een kind dat afhankelijk is van haar zorg. Een derde eigenschap is het bieden 
van bescherming aan haar kind.  
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Het moederschap is gericht op de continuïteit van het leven. Moeders brengen 
leven voort en geven het door; ze verzorgen het opdat het groeit en tot vervulling 
komt. Deze continuïteit  van het leven komt naar voren in bloed, water, adem, 
voedsel.11 Zij komt tot uiting in de vermogens en activiteiten van een moeder die in 
de loop der eeuwen ongewijzigd zijn gebleven: conceptie, zwangerschap, baren, 
zogen en spenen. Een moeder draagt haar kind in de schoot, baart het, zoogt het 
aan haar moederborst. Ze speent het door het van tijd tot tijd haar borstvoeding te 
onthouden, opdat het geleidelijk kan wennen aan ander, ‘vaster’ voedsel.12 Een 
gespeend kind krijgt geen borstvoeding meer en neemt deel aan de gemeen-
schappelijke maaltijd.  
De handeling ‘spenen’ is in onze samenleving niet meer gebruikelijk. Vanuit de 
huidige inzichten van de psychologie wordt uitgegaan van het ‘oedipuscomplex’ 
waarbij de vader het kind uit de eenheidsrelatie met de moeder haalt. Hij brengt 
een scheiding teweeg in de affectieve band tussen moeder en kind, opdat het kind 
autonoom kan worden.13 In de Oudheid haalde een moeder haar kind uit de sym-
biotische band door het geleidelijk los te maken van haar moederborst en het te 
spenen. Dit gebeurde wanneer haar kind ongeveer vier maanden oud was en 
duurde tot het een peuter was van ongeveer drie jaar. Gedurende het spenen vindt 
er een ontwikkeling plaats in relatie tot de moeder, waarin het kind een zekere 
onafhankelijkheid bereikt doordat het gaat kruipen, op eigen benen leert staan en 
gaat lopen. De moeder is de thuisbasis van waaruit het kind de wereld gaat ont-
dekken, waarop het kan terugvallen wanneer het tegen grenzen is aangelopen en 
waar het troost vindt.  
Deze vermogens en activiteiten van het moederschap staan in verband met de 
eerste levensfase van een kind waarin het zich ontwikkelt van zuigeling tot een 
peuter. In relatie tot de moeder vindt een proces van zelfwording plaats. Deze 
moederlijke ervaringen zijn anders dan de stereotype eigenschappen van het 
moederschap zoals tederheid, zachtheid, medelijden. Deze eigenschappen doen 
tekort aan de ervaring van het moederschap zoals we bij de benadering van het 
geestelijke moederschap door Louf zullen zien (zie 1.1.2).  
En deze beschouwing van het moederschap staat los van de rol van vrouwen – en 
mannen – in de maatschappij, en in het vervullen van zorgtaken.  
Voor dit onderzoek ga ik uit van de moederlijke ervaring die is gericht op de con-
tinuïteit van het leven. In de traditie van de christelijke spiritualiteit wordt deze 
continuïteit uitgedrukt in symbolen. We zullen zien dat Augustinus deze symbolen 

                                                 
11   S. McFague, Modellen voor God. Nieuwe theologie in een bedreigde wereld, Amersfoort 1991 (2e 
druk), 104.  
12   Het spenen duidt op het onthouden van borstvoeding (melk) opdat een zuigeling groeit. In de 
Oudheid begon de moeder met spenen wanneer een kind ongeveer vier maanden was. Dan leerde 
het vaster voedsel (brood) eten. Het spenen duurde tot de leeftijd van ongeveer drie jaar.  
13   A. Louf, De genade kan meer. Spiritualiteit van de geestelijke begeleiding, a.w. 102-103.  
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van het moederschap gebruikt om de vernieuwing en herschepping van het leven 
– de tweede geboorte – uit te drukken.  
 
1.1.2 Geestelijk moederschap en geestelijk vaderschap 
 
De trappist André Louf is een van de weinige geestelijke schrijvers die over het 
geestelijke moederschap en het geestelijke vaderschap geschreven heeft.14 Deze 
twee vormen van het geestelijke ouderschap plaatst hij binnen de context van 
geestelijke begeleiding, maar hij benadert ze vanuit een psychologisch kader, als 
twee complementaire polen. Het geestelijke moederschap heeft de stereotype 
eigenschappen van zachtheid, tederheid, de bereidheid op te vangen en te 
vergeven. Aan het geestelijk vaderschap kent hij de stereotype eigenschappen toe 
van soliditeit, trouw, stevigheid. 
De begeleiding van een geestelijke moeder is noodzakelijk voor het ontstaan van 
een affectieve band met een begeleide persoon, die echter slechts als een opstapje 
dient naar de relatie met een geestelijke vader die de begeleide persoon binnen-
leidt in het geheim van de liefde. Met andere woorden: wil de affectieve band tot 
liefde komen, dan moet deze relatie transformeren, en dat gebeurt als een 
geestelijke vader de persoon losmaakt uit deze band, zodat er ruimte voor persoon-
lijke vrijheid komt. Dan kan de relatie van de begeleide persoon met zijn of haar 
geestelijke vader ten volle vrucht dragen. Deze scheiding duidt Louf aan met de 
psychologische term ‘oedipuscomplex’, waarbij de affectieve band met een geeste-
lijke moeder gesublimeerd moet worden. Hij reduceert de begeleiding door een 
geestelijke moeder tot een menselijke categorie en geeft haar geen functie bij de 
inwijding in de geheimen van God. De begeleiding van een geestelijke moeder dient 
bij Louf slechts als een opstapje. Het leidt niet naar een functie die gericht is op 
inwijding. 
 
1.1.3 Sociaal moederschap 
 
Het moederschap speelt een belangrijke rol in het leven van vrouwen. Ieder meisje 
komt als dochter in aanraking met het moederschap. Meisjes worden vanaf jonge 
leeftijd gesocialeerd om moeder te worden. Iedere vrouw kent de maatschappe-
lijke verwachting dat zij moeder wordt.15 Iedere vrouw heeft in principe het ver-
mogen tot het moederschap, waartoe zij zich verhoudt, ook vrouwen die gekozen 
hebben voor een celibatair leven of voor kinderloosheid.  

                                                 
14    A. Louf, De genade kan meer, Spiritualiteit van de geestelijke begeleiding, Tielt 2003, 99-107.  
15   S. Sevenhuijsen en P. de Vries, Vrouwenbeweging en moederschap. In: SocFem-teksten, no: 4, 
1980, 416.  
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Susan Starr Sered deed haar antropologisch onderzoek naar gemeenschappelijke 
kenmerken in religies waarin vrouwen op de voorgrond treden.16 Daarin ontdekte 
ze sociale patronen.17 Het specifiek ‘vrouwelijke’ ligt niet in het cultuuronafhanke-
lijke archetype van vrouwen, maar in hun sociale patronen die ook van invloed zijn 
op de wijze waarop ze omgaan met religie.   
Een belangrijk kenmerk is dat de spiritualiteit van vrouwen zich afspeelt in huis. Dat 
is de ruimte waar zij ervaringen opdoen. Vrouwen vormen de spil van het ritueel 
leven in huis. De alledaagse handelingen vloeien over in de rituele handelingen, die 
betekenis geven aan het leven. Het huishoudelijk werk van veel vrouwen is door-
drenkt met heiligheid door de rituele handelingen die met voedsel te maken 
hebben. Volgens Sered Starr spelen vrouwen bij voedselrituelen een belangrijke rol. 
In veel religies is voedsel een van de weinige bronnen die beheerd worden door 
vrouwen. Zij zorgen ervoor dat de minderbedeelden gevoed worden; ze bereiden 
voedsel voor de rituele maaltijden, ze zijn betrokken bij de onthouding van voeding 
(vasten). Een ander kenmerk van deze religies zijn de relaties die de gemeenschap 
versterken: vrouwen onderhouden de banden met de gemeenschap en nemen de 
zorg voor kinderen, zieken en stervenden op zich.  
Een gemeenschappelijk patroon in deze religies is dat de vrouwelijke rol van de 
moeder vergroot wordt.18 Daarin springt de sociale dimensie van het moederschap 
in het oog. Deze dimensie toont zich in het ritueel leven en in de zorg voor de 
gemeenschapsbanden.19 De sociale dimensie blijkt belangrijker dan de religieuze 
dimensie van het biologisch moederschap. Er is weinig aandacht voor vruchtbaar-
heidsrituelen, de moedergodin die leven schenkt, de ceremonies bij het wonder 
van de lactatie.20 De religieuze aspecten van het moederschap zullen we wel zien in 
bijbelse geschriften.  
 
 
1.2 HET MOEDERSCHAP IN DE BIJBEL 
 
In bijbelse geschriften is de religieuze dimensie van het moederschap nadrukkelijk 
aanwezig. Daarvan geef ik een korte schets, waarbij ik niet de pretentie heb volledig 
te zijn. Bij deze schets laat ik me enigszins leiden door de secundaire literatuur over 
het moederschap van God en het geestelijke moederschap in de werken van 

                                                 
16   S. Starr Sered deed onderzoek in Zuidoost Azië (religie van de Ryûkyû Eilanden; Burmese Nat religie; 
Koreaans Sjamanisme, Thaise spirituele cultus); Noord-Amerika (Christian Science; feministische 
spiritualiteit; Shakers) Afrikaanse en Afro-Amerikaanse religies (Sande; Afro-Braziliaanse cultus; 
Zwarte Caribische religie; Zâr cultus in Afrika). S. Starr Sered, Priestess, Mother, Sacred Sister, Religions 
Dominated by Women, New York 1994, 11-42.  
17   S. Starr Sered, Priestess, Mother, Sacred Sisters, a.w. 7 
18   S. Starr Sered, Priestess, Mother, Sacred Sisters, a.w. 284 
19   S. Starr Sered, Priestess, Mother, Sacred Sisters, a.w. 6, 284. 
20   S. Starr Sered, Priestess, Mother, Sacred Sisters, a.w. 286 
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Augustinus, die ik in het tweede deel van dit  hoofdstuk aan de orde stel (zie 1.6). 
Volgens Van Bavel brengt Augustinus het moederschap van God in verband met 
Wijsheid en met Jezus Christus die de mens voedt.21 De personificatie van Wijsheid 
als vrouw en als moeder vinden we in de wijsheidsliteratuur in de Bijbel. Daarin 
wordt Wijsheid gepresenteerd als gastvrouw die haar gasten uitnodigt om bij haar 
te komen eten en drinken. Voeding speelt bij haar een belangrijke rol. Dit sluit aan 
bij het onderzoek van Starr Sered. O’Connell wijst op beelden van het moederschap 
van God in het boek Jesaja die invloed hebben gehad op Augustinus,22 en Van Bavel 
vestigt de aandacht ook op moederschapsteksten van Paulus in Augustinus’ wer-
ken. Deze paragraaf begint met een schets van het biologische moederschap van 
bijbelse vrouwen, waarin een religieuze dimensie aan het licht komt.  
 
1.2.1 Het moederschap van bijbelse vrouwen 
 
In de tijd van de Bijbel was het voor een vrouw belangrijk dat zij ‘moeder’ werd. Het 
krijgen van kinderen was van grote betekenis omdat het nageslacht voortgezet 
werd. In de beschrijving van het moederschap van bijbelse vrouwen komen ele-
menten naar voren die in verband staan met de continuïteit van het leven. Deze 
continuïteit heeft te maken met vruchtbaarheid en met zwangerschap, baren, 
zogen en spenen.  
 

 Conceptie, zwangerschap en baren  
De bijbelse visie op het moederschap staat haaks op die van deze tijd. Is het 
moederschap in deze tijd een mogelijke invulling van het vrouw-zijn, in de Bijbel is 
het moederschap geen keuze maar een bestemming van vrouwen.23 De eerste 
moeder in de Bijbel is Eva; tegen haar werd echter gezegd dat haar zwangerschap 
en barensproces zwaar zouden zijn en dat zij in pijnen zou baren (Gen. 3, 16). Sinds 
de zondeval zijn barensweeën met pijnen verbonden. Toch betekent haar naam 
Chava leven, daarom wordt zij moeder van alle levenden genoemd (Gen. 3, 20). In 
het Jodendom was onvruchtbaarheid van vrouwen een schande (1 Sam. 1, 6 vv). De 
geboorte van een zoon verbeterde hun status. Onvruchtbaarheid was niet alleen 
het schrikbeeld voor joodse vrouwen, maar voor alle vrouwen in de Oudheid.24 Het 
moederschap van bijbelse vrouwen kreeg een religieuze dimensie doordat God hen 
vruchtbaarheid schonk. 

                                                 
21   T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, a.w. 257-258. 
22   R. O’ Connell, Isaiah’s  Mothering God in St. Augustine’s  Confessions. In: Thought 58 (1983), 188-
206.  
23   I. Mieth, Mutter. In: Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg [etc.] 1998. Band 7, 557 vv. 
24   A. Rousselle, De politiek van het lichaam; P. Schmitt Pantel (red.), Oudheid, 271-316, hier: 274. In:  
Geschiedenis van de vrouw, Amsterdam, 1992.  
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Zonder zijn zegen bleef de schoot gesloten met als gevolg dat de toekomst van deze 
vrouwen op het spel kwam te staan.25 Zij werden op een bijzondere manier vrucht-
baar en ervoeren dat God er de gever van was; door zijn barmhartige tussenkomst 
werd hun moederschoot (racham) geopend.26 Hun zwangerschap was een teken 
dat de onvruchtbaarheid voorbij was en dat ze gezegend waren. Dit hebben de 
aartsmoeders Sara (Gen. 18, 9-15), Rebekka (Gen. 25, 21), Rachel (Gen. 30, 22-24), 
Hanna (1 Sam. 1, 19-20) ondervonden. Door het moederschap dat hun gegeven 
werd, kreeg hun leven een bestemming. 
Deze lijn wordt doorgetrokken naar het Tweede Testament. De evangelist Lucas 
brengt de geboorte van Johannes in verband met de tussenkomst van God in het 
leven van Zacharias en de onvruchtbare Elisabeth (Luc. 1, 5-25). De zwangerschap 
van Maria is een gevolg van Gods ingrijpen in het leven van Maria (Luc. 1, 26-38). 
Daardoor kreeg haar zwangerschap een religieuze dimensie. Het onderscheid met 
de aartsmoeders is dat de zegening van Maria geen gevolg is van haar onvrucht-
baarheid.  
In de loop van de tweede eeuw werd Eva tegenover Maria geplaatst in de zoge-
naamde Eva–Maria-parallel. In de christelijke traditie is door de falende Eva de 
zonde in de wereld  gekomen, die gevolgen had voor alle vrouwen. Daartegenover 
werd Maria als het onbereikbare voorbeeld geïdealiseerd.27 
 

 Zogen en spenen 
In bijbelse geschriften wordt verteld dat kinderen gezoogd en gespeend worden. 
Sara zoogde haar zoon Izaak en nadat hij gegroeid was, werd hij van de borst 
genomen en gespeend. Dit moment werd gevierd: Abraham bereidde een groot 
feestmaal (Gen. 21, 8). Vanaf die dag telde Izaak mee in het huis van zijn vader. Ook 
over Hanna wordt verteld dat zij haar zoon Samuel zoogde. Nadat hij door haar 
gespeend was, verliet hij de beschermde wereld van zijn moeder en werd hij naar 
Silo gebracht ‘zo jong als hij was naar het heiligdom van de HEER’ (1 Sam. 1, 23-24). 
Hij was geen baby meer maar een peuter.  
In het Nabije Oosten werd een kind tot ongeveer drie jaar gezoogd (2 Mak. 7, 27).28 
Dit betekende echter niet dat het enkel borstvoeding kreeg. Het kind werd geleide-
lijk ontwend van de moederborst en leerde vaster voedsel eten. Wanneer het in 
staat was met de gezinspot mee te eten, werd het gespeend. Dit moment mar-
keerde de afsluiting van een belangrijke fase. Dan verliet het kind het onmiddellijke 

                                                 
25   P. Schelling, Werkwoorden in de Bijbel, Zoetermeer 2006, 564. 
26   Het Hebreeuwse woord barmhartigheid rachum (ַרחּום)  is verwant met het woord moederschoot 
rèchèm (ֶרֶחם) en met het woord genade chanun (ַחּנּון). Barmherzigkeit, In: H. Betz (Hg.), Religion in 
Geschichte und Gegenwart, Band I, Tübingen 1998, 4e Auflage, 1116.   
27   H. Schüngel-Straumann, Eva. In: M. Buchberger u.A. (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Band 
III, 1025-1026; W. Logister, Maria,  een uitdaging, Averbode/Baarn 1995, 119. 
28   K. Seybold, gamal גמל. In: G. Anderson u.A (red.), Theologisches Wörterbuch zum alten Testament, 
Band II, 24-35, Stuttgart [ect.] 1977. Over het Hebreeuwse gamul: 28.  
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bereik van de moeder en trad het binnen in het gezin, de familie, het huis, de 
tempel. Op dat moment was het kind drie á vier jaar en rijp voor het eerste onder-
richt.29  
In psalm 131 wordt verteld over een gespeend kind bij zijn moeder (Ps. 131, 2).30 Er 
zijn bijbelvertalers die moeite hebben met het woord spenen hetgeen naar voren 
komt in hun vertalingen. De NBV vertaalde gamul  )ָגֻמל ) als een kind op de arm van 
zijn moeder. De vertaling van Gerhard en Van der Zeyde laat een kind zien dat 
geborgen is bij zijn moeder.31 The Holy Bible spreekt over een kind aan de borst van 
de moeder.32 De beelden die door deze vertalingen opgeroepen worden doen geen 
recht aan het Hebreeuwse gamul )ָגֻמל). Een kind dat gespeend wordt is een peuter 
van drie jaar, die uit de beschermde nabijheid van zijn moeder aan het komen is en 
de wereld gaat verkennen.33 Buber vertaalt gamul met ein Entwöhntes (een ont-
wende),34 de NBG en de Naardense Bijbel met ‘het gespeende kind’, The Revised 
English Bible met a weaned child, hetgeen vanuit het Hebreeuws correcte ver-
talingen zijn.35  
 
1.2.2 Het moederschap van God in de Bijbel  
 
Hiervoor hebben we gezien dat God betrokken is op de moederschoot van 
vrouwen. De moederschoot en de baarmoeder behoren bij het taalveld van de 
geboorte. In de Bijbel zijn er  teksten waarin er ook een samenhang is tussen God 
en de moederschoot, een verbinding die wijst op een nieuwe geboorte. De moeder-
schoot van God wordt in verband gebracht met het vermogen om te zogen: de 
moederborst. Een van deze teksten staat in het boek Genesis en gaat over de 
zegening van de stam van Jozef. Andere teksten vinden we in het boek Jesaja. We 
zullen zien dat de moederlijke vermogens die aan God toegekend worden overgaan 
op Sion en Jeruzalem, die gepersonifieerd zijn als moeder. Deze personificatie heeft 
Augustinus beïnvloed, zoals we zullen zien.  
 
 
 

                                                 
29   H. Wildberger, Jesaja, Biblischer Kommentar Altes Testament, deel III, Neukirchen-Vluyn, 1982, 
1059. In zijn commentaar op Jesaja 28, 9 geeft Wildberger aan dat in het oude Palestina een kind 
begint met leren als het gespeend is. Het is dan drie á vier jaar oud.  
30   Ps. 131, 2: ‘Integendeel, bedaren laat ik, verstillen laat ik mijn ziel, zoals een gespeend kind bij zijn 
moeder, als zo’n gespeend kind is bij mij mijn ziel’ (י  .(ִאם־לֹא ִשִּויִתי׀ ְודֹוַמְמִתי ַנְפִשי ְכָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ַכָגֻמל ָעַלי ַנְפִשִֽׁ
31    I. Gerhardt en M. van der Zeyde, De psalmen, ’s Hertogenbosch 1972, 283.  
32   The Holy Bible, London [etc.] 1954.  
33   H. van Grol, Psalm 131, Een labyrint van verlangen. In: P. Beentjes, ‘Gelukkig de mens’, Opstellen 
over psalmen, exegese en semiotiek aangeboden aan Nico Tromp, Kampen 1991.   
34   Das Buch der Preisungen, M. Buber und F. Rosenzweig, Berlin 1935, 250.  
35   The Revised English Bible, Oxford/Cambridge 1989.  
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Schoot en borsten van God in Genesis 
In verschillende teksten uit het boek Genesis wordt God aangeduid als de 
Almachtige )36.(ַשַדי De betekenis van deze Godsnaam staat in verband met zegenen 
en vermeerderen. Deze Godsnaam wordt verbonden met vermogens van het 
moederschap zoals de borsten en de moederschoot. Deze vermogens worden 
toegekend aan God die de stam van Jozef zegent:  
 
‘Door de God van je vader, – hij zal helpen en met God de Almachtige (el sjaddaj) ַשַדי  – hij 
zal je zegenen, met de zegeningen van de hemel boven, met de zegeningen van de oervloed 
die zich neervlijt beneden, – zegeningen van de borsten (sjadajiem) ָשַדִים en schoot (rachem) 
ַחם   .(Gen. 49, 25) ’ָוָרִֽׁ

 
In deze tekst krijgt God twee namen: ‘de God van uw vader’ en ‘de Almachtige’. 
Deze tekst laat zien wat de ene God doet, namelijk: zegenen. De Almachtige zal 
zegenen met de zegeningen van de hemel boven en met de zegeningen van de 
oervloed beneden (vgl. Gen. 1). De zegeningen van de borsten (sjadajiem) en 
schoot (rachem) wijzen op de gaven van de Almachtige. Deze vermogens van de 
Almachtige tonen een moederlijk aspect van God.37 
 
God als moeder in Jesaja 
In het boek Jesaja worden metaforen van het moederschap toegekend aan God. Ze 
duiden op een nieuwe toekomst voor het volk Israël, dat in ballingschap verkeert. 
In het eerste deel heeft Jesaja een visioen waarin de ondergang van Babylonië tot 
uitdrukking komt in de metafoor van een vrouw in barensnood: ‘En zij zullen ver-
schrikt worden, smarten en weeën )ֲחָבִלי֙ם -zullen hen aangrijpen, zij zullen ineen ( ַוִֽׁ
krimpen als een barende vrouw (ה  Jes. 13, 8). De barensweeën duiden op de ,ַכּיֹוֵלָדָ֖
paniek en de angst die Babylonië overvallen.  
In het tweede deel (Deutero-Jesaja) wordt God beschreven als een barende vrouw 
ה( -De barensweeën van God wijzen op een nieuwe schepping die te voor .(ַכּיֹוֵלָדָ֖
schijn zal komen. Deze barensweeën wijzen op een verandering die komen gaat: de 
geschiedenis zal een nieuwe richting krijgen. Bij deze geboorte zal God het uit-
schreeuwen, kreunen en hijgen en naar adem snakken (Jes. 42, 14).38 Jesaja brengt 
de herinnering van God aan ‘het volk van Jacob en al wat er nog van Israël over is’ 
tot uiting in de metafoor van een moeder, die het volk in haar moederschoot (ַחם  ( ָרִֽׁ
heeft gedragen en het gekoesterd heeft vanaf de geboorte (Jes. 46, 3). Zoals een 

                                                 
36   Deze Godsnaam komt voor in Gen. 17, 1; Gen. 28, 3; Gen. 35, 11; Gen. 43, 14; Gen. 48, 3; Gen. 49, 
25. In de NBV is deze naam aangeduid als de Ontzagwekkende.  
37   Ph. Trible, God and the Rhetoric of Sexuality, Philadelphia, 1978, 61. Zij wijst op het woordspel 
sjaddaj  ַשַדי  ‘bergen’) en het sjadejiem  ִים   .(’borsten‘)  ָשַדָ֖
38   Ph. Trible, God and the Rhetoric of Sexuality, a.w. 63.  
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vrouw haar kind niet vergeet, zo vergeet God haar kinderen nooit (Jes. 49, 15). Dit 
moederlijke aspect wijst op Gods barmhartigheid.39  
God verlangt naar een nieuw verbond met zijn volk en roept de ballingen op 
voedsel, melk en wijn te kopen (Jes. 55, 1-3). Deze oproep is een heilsaankondiging, 
een belofte voor een nieuwe toekomst.40 Dit voedsel verstrekt God kosteloos; ze 
hoeven er niets voor te doen. Daarmee voorziet God hen van de eerste levens-
behoeften. Met het verstrekken van deze gaven verlokt God hen naar hem te 
luisteren als naar de moeder die haar kinderen voedsel geeft. 
 
Het moederschap van Jeruzalem en Sion 
De moederlijke vermogens van het baren en het zogen van God gaan over op 
Jeruzalem en Sion die gepersonifieerd zijn als een moeder. Dit gebeurt in het derde 
deel (Trito-Jesaja). Werd Jeruzalem eerst verbeeld als een onvruchtbare vrouw die 
nooit kinderen gebaard heeft, wanneer de ballingen terugkeren wordt ze verbeeld 
als een vruchtbare vrouw, bij wie een einde komt aan haar onvruchtbaarheid: zij 
zal vele kinderen krijgen (Jes. 54, 1-2).  
Het moederschap van Sion staat in de context van de eschatologische tijd, waarin 
heil aanbreekt. Dit aanbreken van het heil komt tot uitdrukking in beelden van 
geboorte (Jes. 66, 7-8):  
 
‘Voordat zij weeën kreeg ( יל ָדה ) heeft zij gebaard ,( ָתִחָ֖ ֶבל) Nog voor een wee .(ָיָלָ֑  over haar ( ֵחֵ֛
kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht ( ר יָטה ָזָכִֽׁ  Zou een land geboren (…) .( ְוִהְמִלִ֥
kunnen worden ( ֲה֤יּוַחל ) op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden (ד  in één ( ־ִיָּוִֵ֥לִֽׁ
keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen (ד ֵלִֽׁ  of zij heeft haar zonen al (ִאם־ִיָּוִ֥
gebaard (ה   ’.(ַגם־ָיְלָדִ֥

 
Sion wordt beschreven als een barende moeder. Ze hoeft nauwelijks mee te werken 
aan dit barensproces; het overkomt haar. Het is een pijnloze bevalling. In deze tekst 
komt drie keer hetzelfde paar werkwoorden voor, dat betrekking heeft op baren. 
Daarmee kondigt God een nieuw Sion aan dat een nieuw volk ter wereld zal bren-
gen.41 Deze wonderlijke bevalling is terug te voeren op God, die deze geboorte 
voltrekt: ‘Zou ik niet ontsluiten en doen baren? Zegt JHWH. Of ben ik een die doet 
baren en toesluit? Zegt uw God (Jes. 66, 9).’42 Het ontsluiten en toesluiten wijst op 
de moederschoot van Sion waarop God betrokken is. Deze bijzondere geboorte 

                                                 
39   G. Fohrer, Σιών, ‘Ιερουσαλήμ, ‘Ιερσόλυμα, ‘Ιεροσολυμίτης’. In: F. Friedrich u.A. (Hg.), Theologisches 
Wörterbuch zum neuen Testament, Band 7, Stuttgart 1960, 311-312.  
40   W. Beuken, De nooit voltooide terugkeer, Jesaja 55, 1-3, Jesaja IIB. In: L. Snijders e.a. (red.), De 
prediking van het oude Testament, Nijkerk 1983, 277-283.   
41   Ph. Trible, God and the Rhetoric of Sexuality, a.w. 63-65. 
42   W. Beuken, Jesaja, deel IIIb. L. Snijders e.a. (red.), De prediking van het Oude Testament, een theo-
logisch  commentaar, Nijkerk 1989, 118. 
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wijst dus op een dialogische dynamiek tussen Sion en God, waarbij er een inten-
tionaliteit van God uitgaat. In deze metaforische taal wordt verteld dat God ingrijpt 
in de geschiedenis van het volk van Israëls.43 Dit ingrijpen is een bevrijding en leidt 
tot vreugde. 
De beelden van het barensproces van Sion vloeien over in dat van het verzadigen 
aan de moederborst van Jeruzalem. Als een moeder zoogt deze stad degenen die 
delen in haar vreugde aan haar troostrijke borsten (Jes. 66, 10-11).44 Zij draagt hen 
op haar heup en koestert hen op de knieën (Jes. 66, 12). In dit fragment wordt 
Jeruzalem niet alleen gepersonifieerd als een moeder, ze is ook de plaats waar haar 
kinderen getroost worden door God (Jes. 66, 13). Op deze wijze begint er een 
nieuwe toekomst voor Jeruzalem de stad en haar inwoners, een stad waarin God 
opnieuw tegenwoordig is.45 
 
Jeruzalem onze moeder 
De personificatie van Jeruzalem als moeder vinden we ook bij Paulus, die haar, in 
zijn brief aan de Galaten, eveneens een eschatologische functie geeft. Daarin 
spreekt hij over Jeruzalem en beschrijft haar als een moeder, die onze moeder is 
(Gal. 4, 26). In deze brief beschrijft hij Sara als een vrije vrouw en plaatst haar 
tegenover de slavin Hagar (Gal. 4, 21-31). Paulus duidt hun beider moederschap 
allegorisch (Gal. 4, 24). Terwijl Hagar haar zoon Ismaël op een natuurlijke wijze 
kreeg, was de geboorte van Izaak het werk van de Geest (Gal. 4, 29). De schoot van 
Sara bleef immers gesloten, totdat God ingreep in haar leven. Het moederschap 
van Hagar duidt op het verbond van Sinaï, dat gerelateerd is aan het tegenwoordige 
Jeruzalem dat met haar kinderen in slavernij leeft (vlees). Sara verwijst naar het 
verbond dat gerelateerd is aan de belofte die God aan Abraham gedaan heeft 
(geest), (Gal. 4, 24-26). Sara’s moederschap ver-wijst naar het Jeruzalem van 
omhoog, waarmee Paulus aanduidt dat het van God afkomstig is, in die zin is het 
eschatologisch.46 In het vroege christendom werd het hemelse Jeruzalem een 
aanduiding voor het moederschap van de kerk.47 Dit beeld zullen we ook bij 
Augustinus aantreffen.  
 
 
 
 

                                                 
43   H. Fabry, hbl (חבל). In: G. Kittel u.A. (Hg.), Theologisches Wörterbuch zum alten Testament, Band II, 
Stuttgart [ect.] 1977, 719 (barensweeën).  
44   A. Caquot, halab ( חלב). In: Theologisches Wörterbuch zum alten Testament, Band II, 950, (melk). 
45   M. Tsevat, ירןשלם jerusalem/jerusaljim. In: Theologisches Wörterbuch zum alten Testament, Band 
III, Stuttgart [ect.] 1982, 930-939.  
46   W. Grossouw, De brief van Paulus aan de Galaten, Bussum 1974, 178. 
47  M. Kehl, Mutter Kirche. In: M. Buchberger u.A. (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Band 7, 
Freiburg [etc.] 1998.  
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1.2.3 Vrouwe Wijsheid en moeder Wijsheid   
 
In de bijbelse wijsheidsliteratuur wordt Wijsheid gepersonifieerd als een vrouw en 
als een moeder. In het hooglied van Wijsheid treedt zij als een moeder aan het licht 
(Sirach 24). Wellicht kende Augustinus het boek Wijsheid van Jesus Sirach, omdat 
het in de vroege kerk een bijzonder populair geschrift was wat tot uiting kwam in 
de bijnaam ervan: ecclesiasticus (kerkboek).48 Volgens Oudtestamenticus Beentjes 
zou het deze naam te danken hebben aan het feit dat het vaak gebruikt werd bij 
het onderricht van de catechumenen.49  
 
Wijsheid als vrouw en als moeder 
In de wijsheidsliteratuur wordt Wijsheid gepersonifieerd als vrouw, in het He-
breeuws: Chokmah ְכָמה[ חָ  ] en in het Grieks: Sophia (σοφία). Ze treedt als vrouwelijk 
persoon op in Spreuken 8, 1 - 9, 6; Job 28; Baruch 3, 9 - 4, 4; Wijsheid 6, 12 - 9, 18; 
Sirach 24.50 Haar geslacht wordt niet enkel bepaald doordat het naamwoord wijs-
heid vrouwelijk is, maar ook door haar personificatie, die beïnvloed werd door de 
Egyptische godinnen Isis en Ma’at.51 De joodse Wijsheidsliteratuur ontwikkelde zich 
immers in Egypte. In tegenstelling tot de profetentheologie, die fulmineerde tegen 
eigen heidense afgoden en de godinnenverering  verwierp, was er in de wijsheids-
theologie ruimte voor de goddelijke vrouwelijke Wijsheid.52 
In de wijsheidsboeken wordt Wijsheid voorgesteld als een vrouwelijk persoon die 
naast God troont (Wijsh. 9, 4). Ze is een goddelijke gestalte, die bemiddelt tussen 
God en mens (Spr. 8, 35) en de schepping (Wijsh. 8, 5-6). Ze is een beeld van Gods 
goedheid (Wijsh. 7, 26) en uitvoerster van Gods scheppingsplan: ‘Zij is één maar 
kan alles, ze is onveranderlijk maar vernieuwt alles’ (Wijsh. 7, 27). Haar macht om-
vat de wereld van het ene uiteinde tot het andere; alles bestuurt ze even voor-
treffelijk (Wijsh. 8,1). Zij ziet toe op al wat geschapen is. 

                                                 
48  P. Beentjes, De wijsheid van Jesus Sirach, Budel, 2006, 59-60; D. Harrington, Wijsheid van Jezus 
Sirach. In: E. Eyninkel e.a. (red.), Internationaal Commentaar op de Bijbel. Kampen [ect.] 2001, Band 
1, 1069-1070.  
49   P. Beentjes, De wijsheid van Jesus Sirach, a.w. 59-60. Het boek Jezus Sirach werd in het vroege 
christendom vanuit het Grieks in het Latijn vertaald, waardoor het verspreid raakte. Griekse schrijvers 
zoals Clemens van Alexandrië en Origenes, en Latijnse schrijvers zoals Tertullianus en Augustinus, 
citeerden uit het Boek Wijsheid van Jezus Sirach. D. Harrington, Wijsheid van Jezus Sirach. In: E. Eynikel 
e.a. (red.), InternationaalCommentaar op de  Bijbel, a.w. 1069. 
50   P. Beentjes, De wijsheid van Jezus Sirach, a.w. 118. 
51   S. Schroer, Wisdom Has Built Her House. Studies on the Figure of Sophia, Collegeville 2000. E. 
Schüssler Fiorenza, In Memory of Her, London 1983; E. Schüssler Fiorenza, Jesus: Miriam’s Child, 
Sophia’s Prophet,  New York 1994. R. Radford Ruether, Goddesses and the Divine Feminine, Berkeley 
[etc.] 2005.  
52   E. Schüssler Fiorenza, In Memory of Her, a.w. 133. 
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Op verschillende plaatsen wordt Wijsheid ook als een moeder beschreven, zoals in 
het boek Wijsheid van Jezus Sirach. Daarin toont Wijsheid zich als een moeder voor 
haar kinderen:  
 
‘Ik ben de moeder van ontzag en ware liefde, van kennis en heilige hoop. Ik werd aan al mijn 
kinderen voor eeuwig geschonken, aan allen die de Heer heeft uitgekozen’ (Sir. 24, 18, NBV).  

 
In dit boek laat Wijsheid zich ook zien als moeder en als vrouw met de suggestie 
van erotische liefde, hetgeen een methode is om wijsheid te verkrijgen:  
 
‘Wie in de wet is onderlegd zal wijsheid verwerven. Ze komt hem tegemoet als een moeder, 
als een ongerepte vrouw wacht zij hem op. Ze geeft hem het brood van inzicht te eten, het 
water van wijsheid laat ze hem drinken’ (Sir. 15, 1b-3, NBV).  

 
In het boek Wijsheid van Salomo wordt verteld dat Wijsheid de moeder is van alles 
wat ze voortbrengt (Wijsh. 7, 12). In het vervolg geef ik enkele karakteristieken van 
vrouw – moeder – Wijsheid. 
Een kenmerk van Wijsheid is haar goddelijke oorsprong.53 In Sirach 24 vertelt 
Wijsheid dat zij uit de mond van de Allerhoogste is voortgekomen en als een nevel 
de aarde bedekt heeft (Sir. 24, 3), en dat ze een creatie is van God, die haar vóór 
alle tijden heeft geschapen (Sir. 24, 9). Haar goddelijke oorsprong refereert aan 
Wijsheid uit het boek Spreuken. De auteur van Spreuken vertelt dat God haar 
verkreeg aan het begin van zijn weg (Spr. 8, 22).54 Deze relatie tussen God en 
Wijsheid wijst niet zozeer op een scheppingsrelatie, eerder op een wederzijdse 
relatie tussen hen beiden.  
Een ander kenmerk is dat Wijsheid maaltijden bereidt en verschaft. In de boeken 
Spreuken en Wijsheid van Jezus Sirach wordt ze beschreven als een gastvrouw. Ze 
nodigt mensen uit haar brood te eten en haar wijn te drinken (Spr. 9, 5). Als moeder 
nodigt ze uit brood van inzicht te eten en water van wijsheid te drinken (Sir. 15, 2-
3). Zij nodigt haar kinderen uit: ‘wie mij eet krijgt nog meer honger, wie mij drinkt 
krijgt nog meer dorst’ (Sir. 24, 21). De laatstgenoemde tekst heeft de evangelist 
Johannes bijna letterlijk maar dan wel juist in het tegendeel in de mond gelegd van 
Jezus: ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal 
nooit meer dorst hebben’ (Joh. 6, 35). In dit evangelie wordt deze uitnodiging van 
moeder Wijsheid toegeschreven aan Jezus. Hij nodigt mensen te eten en te drinken.  

                                                 
53   P. Beentjes, Wijsheid van Salomo, Boxtel 1987, 61.   
54   Spr. 8, 22: ‘JHWH heeft mij voor al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, 
schiep hij eerst mij’(NBV); ‘De Here heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen, vóór 
zijn werken van ouds af’(NBG). Volgens de Hebreeuwse grondtekst ontving God Wijsheid: ‘Hij ontving 
mij aan het begin van zijn weg (ְרּכֹו   ’.(ָקָנִני ֵראִשית דַּ
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Een derde kenmerk van Wijsheid is haar verblijfplaats. In Sirach 24 vindt Wijsheid 
na omzwervingen in de hemel en op aarde uiteindelijk een verblijfplaats in Jeruza-
lem (Sir. 24, 10-11). Haar omzwervingen verwijzen naar de weg van Wijsheid in het 
boek Henoch, waarin verteld wordt dat zij uitging om onder de mensenkinderen 
een verblijf te vinden, maar er geen woonplaats vond. Daarom ging zij terug naar 
haar plaats en nam haar zetel tussen de engelen (1 Hen. 42, 1-2). Haar werd een 
verblijfplaats gegeven in de hemelen.55 Deze weg kent Paulus aan Christus toe in 
zijn Christushymne (Filip. 2, 6-11). Deze hymne is beïnvloed door de naamgeving 
van Isis. Zoals Isis de godin met tienduizend namen is, zo werd Christus de naam 
verleend die boven alle namen is (Filip. 2, 9).56 Zoals Isis Heer is van de kosmos, zo 
werd Jezus Christus de Heer (Filip. 2, 11).57  
 
1.2.4 Het moederschap van Jezus  
 
De traditie van Wijsheid was nog levend ten tijde van het leven van Jezus van 
Nazareth. In deze traditie werd Jezus gezien als een boodschapper van Wijsheid. De 
theologen Schoonenberg58 en Schüssler Fiorenza59 wezen erop dat de oudste chris-
telijke theologie een wijsheidstheologie is. Vanuit de wijsheidstheologie kunnen er 
aanwijzingen van het geestelijke moederschap van Jezus van Nazareth oplichten.  
 
Jezus als profeet van Wijsheid 
Aanwijzingen van het geestelijke moederschap van Jezus van Nazareth zijn te 
vinden in teksten over zijn verbondenheid met Wijsheid, die in de context staan van 
de moord op de profeten in Jeruzalem. Het was een onontkoombare regel dat een 
profeet in deze stad een gewelddadige dood moest sterven. Een profeet kwam 
buiten Jeruzalem niet om (Luc. 13, 33).60 In een uitspraak van Wijsheid komt aan 
het licht dat zij boodschappers en profeten gezonden heeft: ‘Daarom zegt ook de 
Wijsheid van God: “Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden en van hen zullen 
zij sommigen doden en vervolgen”’ (Luc. 11, 49). In het evangelie van Mattheüs 
spreekt Jezus deze woorden uit: ‘Daarom zend ik tot u profeten, wijzen en schrift-
geleerden (Mat. 23, 45). In de laatste passage is Jezus op de plaats van Wijsheid 

                                                 
55   E. Schüssler Forenza, Jesus: Miriam’s child, Sophia’s prophet, a.w. 147; F. Maas, Jezus Christus, 
mens geworden Zoon van God. In: G. Berns e.a. (red.), Het lichaam van Christus, 35-36.   
56   In een antwoord op een gebed van een zekere Lucius zegt Isis dat zij onder vele namen door de 
hele wereld vereerd wordt. Apuleius, De gouden ezel, Metamorphosen, Haarlem 1970, 205.  
57   E. Schüssler Fiorenza, In Memory of Her, a.w. 190.  
58   P. Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon, Theologische overdenkingen over Geest-christo-
logie, Logos-christologie en drieëeenheidsleer, Averbode/Kampen 1991.  
59   E. Schüssler Fiorenza, Jesus, Miriam´s Child, Sophia´s prophet, a.w. ; In Memory of Her, a.w. 
60   E. Lohse, Σιών, ‘Ιερουσαλήμ, ‘Ιερσόλυμα, ‘Ιεροσολυμίτης’. In: G. Friedrich u.A. (Hg.), Theologisches 
Wörterbuch zum neuen Testament, Band 7, Stuttgart 1960, 327.  
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gesteld.61 Jezus is een van boodschappers van Wijsheid die vervolgd en gedood 
werden. Zijn lijden en dood kan verstaan worden als het resultaat van het geweld 
tegen gezanten van Wijsheid, die Gods genadige goedheid verkondigen.62   
Door Jezus te beschouwen als een profeet van Wijsheid, ontstaat een nieuw licht 
op de weeklacht van Jezus over Jeruzalem. In deze klacht komen zijn moederlijke 
gevoelens voor de kinderen van Jeruzalem tot uiting. Hij vergelijkt zichzelf met een 
moedervogel die ernaar verlangt haar kuikens onder haar hoede te verzamelen: 
‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot haar gezonden 
zijn! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een kloek haar 
kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild’ (Luc. 13, 
44, zie ook: Mat. 23, 37). Wanneer we Jezus beschouwen als profeet van Wijsheid, 
dan komt in deze klacht het verlangen van Wijsheid tot uiting haar mensenkinderen 
te verzamelen.63 De moederlijke gevoelens van Jezus kunnen we verstaan vanuit 
zijn verbondenheid met Wijsheid.  
De wijsheidstheologie van het vroege christendom vinden we ook in de zending van 
Jezus, die geroepen was het koninkrijk van God te realiseren onder de mensen van 
Israël en ook onder de heidenen. Hij had de opdracht de genadevolle goedheid van 
God te verkondigen onder de noodlijdende armen, zieken en kreupelen, tollenaars, 
zondaars en prostituees.  
Zijn genade kwam op een bijzondere wijze tot uiting in de tafelgemeenschappen 
waaraan iedereen welkom was: tollenaars, prostituees en zondaars.64 Daarin licht 
een vrouwelijk oftewel een moederlijk aspect op van Jezus, dat verwijst naar 
vrouwe en moeder Wijsheid (Spr. 9, 5; Sir. 24, 21). Deze tafelgemeenschappen 
waren inclusief en de genodigden waren ‘elkaars gelijken’. De tafelgemeen-
schappen van Jezus hebben in de loop van de geschiedenis van het christendom 
een sterk eucharistisch karakter gekregen.  
De vroegchristelijke wijsheidstheologie is te vinden in de brieven van Paulus. Daarin 
wordt Wijsheid gelijkgesteld met de verrezen Christus (1 Kor. 1, 24.30).65 De 
levengevende kracht van Christus riep een nieuwe schepping tot leven te midden 
van een wereld die beheerst werd door de macht van zonde en dood. Degenen die 
gedoopt waren, geloofden al dat ze bevrijd waren van de binding van de dood en 
kwade machten. Als kinderen van Christus hadden ze deel aan een nieuwe schep-
ping. Ze hadden immers de Geest ontvangen. 66  
 
 

                                                 
61   P. Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon, a.w. 65. 
62   E. Schüssler Fiorenza, In Memory of Her, a.w. 135.  
63   E. Schüssler Fiorenza, In Memory of Her, a.w. 134; Jesus: Miriam’s Child, Sophia’s Prophet, a.w. 
140-141. 
64    E. Schüssler Fiorenza, In Memory of Her, a.w. 135-138.  
65    P. Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon, a.w. 65. 
66    E. Schüssler Fiorenza, In Memory of Her, a.w. 188-192. 
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1.2.5 Het moederschap van Paulus 
 
Paulus kan beschouwd worden als apostel van een missionaire beweging in de 
Grieks-Romeinse wereld, waar hij het christelijk geloof verspreidde. In zijn brieven 
aan de christelijke gemeenschappen komen beelden van het moederschap voor, 
die verschillende functies hebben.67  
Paulus’ eigen moederschap komt tot uiting in zijn apostolische activiteiten. In 
relatie tot de geloofsgemeenschappen van Korinthië (1 Kor. 3, 2), Tessalonica (1 
Tess. 2, 7) en Galatië (Gal. 4, 19) verwoordt hij die activiteiten als symbolische 
handelingen van het moederschap die hij aan zichzelf toekent. Deze handelingen 
zijn voeden, koesteren en baren. Vanwege hun invloed op de werken van Augusti-
nus ga ik er hieronder nader op in.68 Daarnaast gebruikt Paulus moederlijke beelden 
die verwijzen naar het eschaton (1 Tess. 5, 3; Rom. 8, 22).69 Hij noemt moederlijke 
beelden die verwijzen naar zijn apostolische roeping (Gal. 1, 15; 1 Kor. 15, 8).70  
 

 Voeden 
In relatie tot de geloofsgemeenschap van Korinthe beschrijft Paulus zichzelf als een 
moeder die haar kinderen nog moest voeden met melk. Hij kon hen nog niet spenen 
en hun vast voedsel geven: ‘Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u 
nog niet aan toe’ (1 Kor. 3, 2).71 De symboliek ‘melk’ en ‘vaste spijs’ verwijst naar 
een geestelijke ontwikkeling van ‘kind’ naar ‘volwassene’. Een kind is pas in staat 

                                                 
67    B. Roberts Gaventa, Our Mother St Paul: Toward the Recovery of a Neglected Theme. In: A. Levine 
a.o. (ed.), A Feminist Companion to Paul, London [etc.] 2004, 85-97.  
68   T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine. In: Augustiniana, 
Leuven, 47 (1997) 279-285. 
69    1 Tess. 5, 3: ‘Als mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, overkomt hun als een barenswee 
(ὠδὶν) een zwangere vrouw, een plotseling bederf.’ Rom. 8, 22: ‘Want wij weten dat tot nu toe de 
hele schepping in al haar delen zucht ( σνστενάξει) en in barensweeën is (συσωδίνει).’  
70   Gal. 1, 15: ‘Maar toen het God behaagde mij uit te zonderen vanaf de schoot van mijn moeder (ἐκ 
κοιλίας μητρός) en mij riep door zijn genade;’ 1 Kor. 15, 8: ‘het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen 
als aan een ontijdig geborenen.’ Het Griekse ἐκτρωμα kan zowel duiden op een ontijdige geboorte als 
op een misgeboorte.    
71   1 Kor. 3, 2: ‘Melk heb ik jullie gegeven, geen vaste spijs (γάλα ὑμας ἐπότισα, οὐ βρωμα), want dat 
konden jullie nog niet verdragen; daar waren jullie niet aan toe.’ 
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brood te eten als het een bepaalde ontwikkeling heeft doorgemaakt, een ontwik-
keling die een verloop van een bepaalde periode vereist.72 Dit moederschap van 
Paulus is overigens door weinig commentatoren opgemerkt.73 
Degenen die melk nodig hebben spreekt Paulus aan als kinderen in Christus (1 Kor. 
3, 1); zij hebben de eerste beginselen van het christelijk geloof ontvangen. Zij 
worden aangeduid als kind, zwak, onmondig (νήπιος) en vleselijk (σαρκίνος). Zij 
laten zich leiden door het streven zichzelf te handhaven hetgeen aangeduid is als 
vlees. Daartegenover plaatst Paulus de volwassenen (τέλείοσ); zij laten zich leiden 
door de Geest en zij verstaan Gods verborgen heilsplan dat geopenbaard werd door 
Jezus Christus (1 Kor. 2, 6-7). Het verstaan van deze geheimvolle wijsheid wordt 
symbolisch uitgedrukt als het bevatten van ‘vaste spijs’ (1 Kor. 3, 2). De ‘melk’ ver-
wijst naar het onderricht in het christelijk geloof, waarin de gekruisigde Jezus 
Christus centraal staat (1 Kor. 1, 17; 2, 2).74 De kracht van de verkondiging van de 
Gekruisigde lag in de kracht van zijn Geest (1 Kor. 2, 4-5), waarbij de christenen van 
Korinthe een zekere kennis kregen van Gods genadewerk.75 Paulus herinnert hen 
aan deze verkondiging die hij uitdrukt in de metafoor ‘melk’ (1 Kor. 3, 2). Doordat 
Paulus de Geest van God had ontvangen, werkt de Geest in de verkondiging (1 Kor. 
2, 12-13). De wijsheid van Paulus contrasteerde met de wijsheid van de Korinthiërs 
omdat die slechts op menselijke inzichten stoelde (1 Kor. 2, 1).  
In de brief aan de Korinthiërs beschrijft Paulus zichzelf ook als een vader, die zijn 
kinderen door het evangelie heeft voortgebracht (1 Kor. 4, 15). Deze symbolische 
handeling verwijst naar zijn rol bij de initiatie van de gemeenteleden in de kerk van 
Korinthe. Hoewel de symbolische handelingen van het voeden en het verwekken 
beide behoren tot die van het ouderschap, kunnen ze niet tot elkaar herleid 
worden.76   
 

 Koesteren  
In relatie tot de christengelovigen van Tessalonica beschrijft Paulus zich als een 
voedster en als een vader.77 Hij en andere verkondigers die betrokken waren bij de 
stichting van deze gemeenschap noemden zichzelf geen apostel maar voedster 

                                                 
72   Volgens Roberts Gaventa is het eigene van moederlijke verbeelding dat het een verloop van een 
bepaalde periode vereist: een zwangerschap van een vrouw eindigt met barensweeën waarover zij 
geen controle heeft; de zorg voor het voeden van een zuigeling is eindig; de zorg van een voedster-
moeder duurt totdat een kind in staat is bepaalde taken onafhankelijk te verrichten. B. Roberts 
Gaventa, Our Mother St Paul, a.w. 90.  
73   F. Pop, De eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs. In: P. Stempvoort, e.a. (red.), De Prediking 
van het Nieuwe Testament, Nijkerk 1965; J. Fitzmyer, First Corinthians, New Haven-London 2008. P. 
van Stempvoort, Eenheid en schisma in de gemeente van Korinte volgens 1 Korinthiërs, Nijkerk 1950.   
74   P. van Stempvoort, Eenheid en schisma in de gemeente van Korinthe volgens 1 Korinthiërs, a.w. 
171-172.  
75   F. Pop, De eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, a.w. 62-63.  
76   B. Roberts Gaventa, Our Mother St Paul, a.w. 90.  
77   A. Roosen, De Brieven van Paulus aan de Tessalonicenzen, Roermond 1971, 21-22.  
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omdat ze niet hun apostolische autoriteit wilden laten gelden. Het karakter van hun 
apostolisch werk kan omschreven worden als liefhebbend. Zij zijn in hun midden 
zachtmoedig opgetreden door zich niet boven de gelovigen te plaatsen, maar op 
gelijke voet, als één van hen (verg. Luc. 22, 27). Het zachtmoedig optreden drukt 
Paulus uit in de symboliek van een voedster die haar kinderen koestert (1 Tess. 2, 
7).78 Het beeld van Paulus als een voedster verwijst naar Mozes die als een 
voedstervader zijn volk draagt als een zuigeling om het naar het land te brengen 
dat God beloofd heeft (Num. 11, 12b). De symbolische handeling koesteren verwijst 
naar een intieme verwantschap tussen Paulus (en zijn collega’s) en de christenen 
van Tessalonica: ‘we waren u zo genegen dat het ons behaagd zou hebben u niet 
alleen Gods verkondiging te geven maar ook ons eigen leven’ (1 Tess. 2, 8). Het 
‘koesteren’ staat in verband met het apostolisch werk van Paulus. Hij en zijn 
collega’s verkondigden hun niet alleen de blijde boodschap; hun apostolisch werk 
werd gedragen door de liefde waarmee God de mensen liefheeft. Zij waren vervuld 
van een diep verlangen en deelden hun eigen leven (of ziel) aan hen mee.  
Het beeld van Paulus als voedster vloeit over in het beeld van een vader voor zijn 
kinderen (1 Tess. 2, 11). Het vaderschap van Paulus heeft betrekking op zijn aan-
sporing tot het leiden van een christelijk leven.79 Als vader is hij betrokken op een 
proces van geestelijke rijpheid van deze gelovigen, terwijl hij hen als voedster nabij 
is – hetgeen ook een bepaalde periode omvat.    
 

 Baren  
Paulus beschrijft zijn apostolisch werk in relatie tot de gemeenteleden van Galatië 
als een moeder in barensweeën. Hij had hun eerder geloofsonderricht gegeven 
(Gal. 4, 13-15), maar zij hadden zich afgewend van het geloof in Jezus Christus. 
Paulus brengt zijn zorgen om hun vorming tot christen symbolisch tot uitdrukking 
in barensweeën. Een biologische zwangerschap omvat een bepaalde periode; aan 
een zwangerschap komt een einde door de  barensweeën waardoor een moeder 
haar kind ter wereld brengt.80 Paulus blijft echter in barensweeën, niet totdat het 
kind geboren is, maar totdat Christus in hen gevormd is: ‘Kinderen, zolang Christus 
geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u’ (Gal. 4, 19).81 
De barensweeën van Paulus verwijzen naar de zwangerschap van Mozes die zijn 
volk gebaard heeft (Num. 11, 12). Ze verwijzen ook naar de angst die Jeremia 
uitdrukt in de metafoor van een barende vrouw (Jer. 6, 24). Deze teksten doen de 

                                                 
78   1 Tess. 2, 7: ‘Hoewel we ons als apostelen hadden kunnen laten gelden, zijn we u tegemoet getre-
den met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert (ώς έάν τροφός θάλπη τά έαυτης 
τέκνα).  
79   A. Roosen, De Brieven van Paulus aan de Tessalonicenzen, a.w. 44-60. 
80   B. Roberts Gaventa, Our Mother St Paul, a.w. 90. 
81   Gal. 4, 19: ‘mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw barensweeën (ώδίνω) doorsta, totdat Chris-
tus in u gestalte heeft gekregen. 



30 

 
betekenis van Paulus’ barensweeën oplichten: ze verwijzen naar zijn zwoegen (Gal. 
4, 11), de angst en de pijn dat de vrucht van zijn apostolisch werk verloren is of 
dreigt te gaan.82 
Hoewel de barensweeën van Paulus verwijzen naar een zwangerschap, draagt hij 
niet zelf de vrucht. In die zin is het beeld niet logisch. Het zou logischer geweest zijn 
wanneer Paulus zichzelf beschreven had als vroedvrouw (maieut) die de barende 
bijstaat bij de geboorte van haar kind. Dat doet hij niet. Hij is zwanger van de 
gemeenteleden in wie de vrucht van het geheimvolle leven van Christus gevormd 
wordt, waarbij zij zelf de dragers van dit goddelijk leven zijn. De barensweeën van 
Paulus duiden op zijn verwantschap met de geloofsgemeenschap en zijn actieve 
betrokkenheid bij dit geloofsproces.83 Deze verwantschap en betrokkenheid drukt 
hij uit in de symboliek van het moederschap.  
 
Resumerend. Uit de schets van het moederschap in de Bijbel komen vinger-
wijzingen van het moederschap van God en het geestelijke moederschap aan het 
licht. Aanwijzingen van het geestelijke moederschap zijn te vinden bij de vrouwen 
die door een goddelijk ingrijpen zwanger werden, maar ook bij Paulus die aan zich-
zelf moederlijke activiteiten toeschreef. Aanwijzingen van het moederschap van 
God vinden we in het boek Jesaja en in de wijsheidsliteratuur. In het boek Jesaja 
worden moederlijke vermogens (borsten en de schoot) en moederlijke activiteiten 
(barensweeën, baren, zogen, voeden) toegekend aan God, Sion en Jeruzalem. In de 
wijsheidsliteratuur wordt Wijsheid vanouds gepersonifieerd als vrouw en als 
moeder. Haar personificatie heeft het Nieuwe Testament beïnvloed. Beelden van 
het moederschap van God en het geestelijke moederschap vinden we in de 
christelijke traditie van de Oudheid. In deze context schreef Augustinus zijn werken.  
 
  
1.3 DE SYMBOLIEK VAN HET MOEDERSCHAP IN HET VROEGE CHRISTENDOM 
 
Van oudsher wordt de kerk gezien als een moeder. Dit beeld van een moeder 
verwijst naar het hemelse Jeruzalem dat Paulus aanduidt als ‘onze moeder’ (Gal. 4, 
26).84 Vroegchristelijke schrijvers hebben de symboliek van het moederschap 
toegepast op de kerk, maar ook op de goddelijke personen zoals we in deze ver-
kenning zullen zien. Deze symboliek vinden we bij Clemens van Alexandrië, 
Origenes, Irenaeus van Lyon, en bij Ambrosius die Augustinus gedoopt heeft. 
Augustinus was dus met deze symboliek bekend en heeft haar ook in zijn werken 
gebruikt, zoals we verderop zullen zien.  

                                                 
82   W. Grossouw, De brief van Paulus aan de Galaten, Bussum 1974, 166-172. 
83   B. Roberts Gaventa, Our Mother St Paul, a.w. 94-95. 
84   J. Plumpe, “Mater Ecclesia”, An Inquiry into the Concept of the Church as Mother in Early Christia-
nity, Washington 1943, 1-2.  
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Bij Clemens van Alexandrië (ca. 150-ca. 225) komt de symboliek van het moeder-
schap aan het licht in zijn geschrift de Paedagoog. Daarin richt hij zich tot de 
neofieten: de gelovigen die gedoopt zijn in de Paasnacht en die hij aanduidt als 
‘zuigelingen en kinderen’.85 De symboliek van het moederschap verwijst zowel naar 
de Logos (Christus) als naar de kerk.  
  
‘O wonderlijk mysterie! Een is de Vader van allen, een ook de Logos van allen, en de heilige 
Geest is een en dezelfde overal, en er is alleen een maagd die moeder werd; ik houd ervan 
haar de kerk te noemen. Deze moeder had alleen geen melk, omdat ze niet alleen geen 
vrouw werd; maar ze is zowel maagd als moeder, ongerept als een maagd en liefhebbend 
als een moeder; en zij roept haar kinderen tot zich en voedt hen met de heilige melk, de 
logos van de kinderen’ (Paed. 6.42.1).86  

 
Nadat de neofieten zijn wedergeboren tijdens de doop, worden ze gevoed met 
‘melk’ die afkomstig is van de Logos, in die zin is de Logos zowel een vader als een 
moeder (Paed. 6.42.3). Clemens van Alexandrië kent aan de Vader het moederlijke 
vermogen toe van een ‘zorgstillende borst’, waarmee hij de neofieten met ‘melk’ 
voedt. Deze geestelijke voeding wordt bemiddeld door de kerk. In zijn werk 
Stromata (Vlechtwerken) zegt Clemens van Alexandrië dat de Vader de Schepper is 
van alle dingen, waarbij hij opmerkt dat de Vader geen moeder is. Hij wijst evenwel 
op Salomo die gezegd heeft dat de wijsheid de moeder van de rechtvaardigheid is 
(Strom. 6.16.146).87  
Dit moederlijke beeld van de Vader vinden we ook in de Oden van Salomo, een 
verzameling van liederen waarin de band tussen Christus en de gelovigen bezongen 
wordt (Ode 19, 2-4).88  
Irenaeus (ca. 130-ca. 202) brengt de symboliek van het moederschap in verband 
met de heilige Geest en de kerk. Hij schetst een moederlijk beeld van de kerk: zij 

                                                 
85   Clément D’Alexandrie, Le Pédagogue, Livre I, introduction et notes H. Marrou, traduction M. Harl. 
In: Sources Chrétiennes, tome 70, Paris 1960. 
86   Paed. 6.42.1: ‘Ώ θαύματος μυστικοῦ. Εἱς μὲν ὁ τῶν ὅλων πατήρ, εἱς δὲ καὶ ὁ τῶν ὄλων λόγος, καὶ 
τὸ πνεῦμα το ᾅγιον ἓν καὶ τὸ αὐτο πανταχοῦ, μία δὲ μόνη γίνεται μήτηρ παρθένος. ἐκκλησίαν ἐμοι 
φίλον αὐτὴν καλεῖν. Γάλα οὐκ ἔσχεν ἡ μήτηρ αὕτη μόνη, ὅτι μόνη μὴ γέγονεν γυνή, παρθένος δὲ ἅμα 
καὶ μήτηρ ἐστίν, ἀκήρατος μὲν ὡς παρθένος, ἀγαπητικὴ δὲ ὡς μήτηρ, καὶ τὰ αὑτης παιδία 
προσκαλουμένη ἁγίω τιθηνεῖται γάλακτι, τῷ βρεφώδει λόγῳ.’  
87   Volgens van Bavel is bij Clemens van Alexandrië op basis van bovengenoemde teksten (Paed. 6, 
41-42 en Strom. VI, 16) de goddelijke wijsheid een moeder voor alle mensen. Clemens van Alexandrië 
zegt met nadruk dat de mens niet uit haar ontstaan is en dat al het voortreffelijke afkomstig is van 
Godswege door middel van de Zoon (Strom. VI, 16). T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation 
History, a.w. 164, noot 50.    
88   Ode 19, 2-4: ‘The Son is the cup, and He who was milked is the Father, and He who milked Him is 
the Holy Spirit. Because His breast were full (…). And the Holy Spirit opened His bosom and mingled 
the milk of the two breasts of the Father.’ The Odes of Salomon, Vol II, translation with introduction 
and notes R. Harris and A. Mingana, London [etc.] 1920.   
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voedt haar gelovigen, die aangeduid worden als kinderen, met haar moederborst. 
De bron van waaruit zij voedt is de Geest die de waarheid wordt genoemd.  
 
‘En waar de kerk is, daar is de Geest van God, en daar is de kerk en alle genade: de Geest is 
waarheid. En daarom worden zij, die hem [Spiritus] niet deelachtig zijn, noch door de 
borsten van de moeder gevoed voor het leven noch zien zij in dat uit het lichaam van 
Christus een zeer schitterende bron voortkomt.’89  

 
Ook Ambrosius (ca. 340-397) beschrijft de kerk als een moeder van de gelovigen. 
Haar moederschap brengt hij tot uiting in het baren van goddelijk leven en in het 
voeden met geestelijke voeding (‘melk’). Voor Ambrosius zijn het moederschap en 
de maagdelijkheid met elkaar verweven. Hij beschrijft de kerk als een bruid die 
verbonden is met Christus.  
 
‘Zo is de heilige kerk onbevlekt van geslachtsverkeer, vruchtbaar door wederbaren, maagd 
vanwege haar kuisheid en moeder vanwege haar nakomelingen. Dus de maagd is niet zwan-
ger van een man, maar van de Geest. Ons baart de maagd, niet met lichamelijke pijnen maar 
samen met de vreugden van engelen. De maagd voedt ons, niet met lichamelijke melk, maar 
met die van de apostel die de zwakke leeftijd voedt tot aan het sterker wordende volk. 
Welke getrouwde vrouw heeft meer kinderen dan de heilige kerk die maagd is vanwege de 
sacramenten, de moeder van de volkeren, van wier vruchtbaarheid zelfs de Schrift getuigt 
(…).’90   
 

Deze voorbeelden laten zien dat geestelijke schrijvers uit het vroege christendom 
de symboliek van het moederschap in verband brengen met de Vader, Christus, 
heilige Geest, kerk. Deze symboliek verwijst niet expliciet naar de mens Jezus zoals 
geestelijke schrijvers uit de Middeleeuwen dat later gedaan hebben.91  
 

                                                 
89   Adv. Haer. 3.24. 1: ‘Ubi enim Ecclesia, ibi et Spiritus Dei; et ubi Spiritus Dei, illic Ecclesia, et omnis 
gratia: Spiritus autem veritas. Quapropter qui non participant eum, neque a mammilis matris 
nutriuntur in vitam, neque percipiunt de corpore Christi procedentem nitidissimum fontem, sed 
effodiunt sibi lacus detritos de fossis terrenis’). Irénée  de Lyon, Contre les Hérésies, texte et traduction 
A. Rousseau et L. Doutréleau. In: Sources Chrétiennes, tome 211, Paris 1974.   
90   De virg. 1.6.31: ‘Sic sancta ecclesia immaculata coito, secunda partu, virgo est castitate, mater est 
prole. Parturit itaque nos virgo non viro plena, sed spiritu. Parit nos virgo non cum dolore membrorum, 
sed cum gaudiis angelorum. Nutrit nos virgo non corporis lacte, sed apostoli, quo infirmam adhuc 
crescentis populi lactavit aetatem. Quae igitur nupta, plures liberos habet quam sancta Ecclesia, quae 
virgo est sacramentis, mater est populis, cuius secunditatem etiam scriptura testatur (…)? Ambrosius, 
De Virginibus; Über die Jungfrauen. In: Fontes Christiani, Band 81, Turnhout 2009.     
91   Volgens C. Walker Bynum kenden de cisterciënzers de symboliek van het moederschap toe aan de 
mens Jezus, maar ook aan geestelijke gezagsdragers. C. Walker Bynum, Jesus as Mother, Studies in the 
Spirituality of the high Middle Ages. California [etc.] 1982. Dit thema werkt ze uit in het hoofdstuk: 
Jesus as Mother and Abboth as Mother: Some themes in Twelfth-Century Cistercian Writing, 110-169.   
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 1.4 HET MOEDERSCHAP EN GENDER 

 
Teksten uit de Bijbel en uit het vroege christendom laten vingerwijzingen zien van 
personificaties, personen en vormen die gestalte geven aan het moederschap van 
God en het geestelijke moederschap. Daarbij worden hun moederlijke vermogens 
(schoot en de borsten) en activiteiten (zwangerschap, baren, zogen, voeden en 
spenen) symbolisch tot uitdrukking gebracht. Hoe kunnen we deze symboliek 
verstaan? Om deze vraag te beantwoorden, maak ik gebruik van een onderzoek 
naar de betekenis van de religieuze symboliek van het moederschap door Carolyne 
Walker Bynum. Zij ontdekte dat deze symboliek samenhangt met gender, omdat ze 
bepaald wordt door culturele en sociale factoren en niet per se verwijst naar het 
biologische moederschap. In het eerste deel van deze paragraaf stel ik dit onder-
zoek aan de orde (1.4.1) en in het tweede deel ga ik in op gender-aspecten in het 
vroege christendom, waarbij ik ze vooral bij Augustinus zal onderzoeken (1.4.2). 
 
1.4.1 De symboliek van het moederschap in relatie tot gender  
 
Walker Bynum onderzocht de religieuze symboliek van het moederschap bij cister-
ciënzers uit de twaalfde eeuw.92 Ze ontdekte dat het gebruik van deze symboliek 
verstaan kan worden tegen de achtergrond van een groeiende affectieve spiritua-
liteit in de Middeleeuwen, die de aandacht op de mens Jezus richtte. Ze conclu-
eerde dat mannelijke geestelijken het moederschap idealiseerden, maar ook dat de 
symboliek van het moederschap helaas niets zegt over hoe zij dachten over 
vrouwen, ook niet over hun eigen moeders. In hun beschrijving van het moederlijke 
gaat het altijd over de stereotype eigenschappen van een moeder zoals nabijheid, 
compassie en tederheid, die je ook feminien kunt noemen.93  
Walker Bynum brengt de symboliek van het moederschap in verband met gender.94 
Culturele en sociale factoren speelden een grote rol in de constructie van deze 
religieuze symboliek en niet zozeer de ervaring van het moederschap. Haar benade-
ring betekent dat deze symboliek betrekking kan hebben op ervaringen van het 
vrouw-zijn en het man-zijn, en dat houdt in dat de ervaring ook gendered is: voor 
mannen heeft deze symboliek een andere betekenis dan voor vrouwen.95 Hoe 
kunnen we deze verschillende ervaringen van mannen en vrouwen die zij in deze 
symboliek articuleerden, verstaan? Voor vrouwen betekende deze symboliek een 
continuïteit van de sociale en biologische ervaring van het vrouw-zijn, maar ook een 
continuïteit van hun rol van vrouw-zijn in het religieus leven. Voor mannen 

                                                 
92   C. Walker Bynum, Jesus as Mother, a.w. 110-169.   
93   C. Walker Bynum, Jesus as Mother, a.w. 167. 
94   C. Walker Bynum, Introduction: The Complexity of Symbols. In: C. Walker Bynum e.a. (ed.), Gender 
and Religion: On the Complexity of  Symbols, Boston 1986, 1-20. 
95   C. Walker Bynum, Gender and Religion, a,w. 12-13 
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daarentegen betekende deze symboliek een omkering van hun rol als man en van 
hun vermogen tot het vaderschap. Zij adopteerden het tegenovergestelde gender 
wanneer ze over zichzelf spraken in moederlijke beelden. Daarom is deze symboliek 
voor mannen meer gefundeerd in contradictie, dialectiek en ommekeer, dan in de 
conditie van hun mannelijke rol.96 
Augustinus, als man, past deze symboliek moederschap toe op vrouwen en op 
mannen. Dat betekent dat de symboliek van het moederschap complex is.97 Maar 
anders dan Walker Bynum, ga ik niet uit van stereotype eigenschappen van het 
moederschap, maar van de vermogens en handelingen van het biologisch moeder-
schap. Een ander onderscheid heeft te maken met de rolomkering in de christelijke 
Oudheid.   
 
Biologisch moederschap   
Dit onderzoek gaat uit van moederlijke ervaring zoals conceptie, zwangerschap, 
geboorte, voeden, spenen die Augustinus als symboliek gebruikte om de omgang 
met God en de bemiddeling van de relatie tussen God en mens te beschrijven. 
Daarmee is deze symboliek gerelateerd aan gender, omdat deze studie uitgaat van 
teksten van Augustinus, die als man, vader, pastor (priester) en bisschop ervaringen 
uitdrukt in de symboliek van het moederschap. Deze symboliek is immers niet te 
herleiden tot een ervaring van zijn biologische moederschap, omdat hij deze 
ervaring niet zelf heeft opgedaan. Augustinus heeft echter wel verschillende 
moeders om zich heen gehad: zijn eigen moeder Monnica, maar ook zijn vriendin: 
de moeder van zijn zoon. Het is mogelijk dat de symboliek van het moederschap in 
zijn teksten gebaseerd is op de ervaring van deze moeders. Daarmee blijft deze 
symboliek gerelateerd aan gender, omdat deze ervaring wijst op sociale factoren 
die geleid hebben tot de constructie van de symboliek van het moederschap. We 
zullen beide aspecten in dit onderzoek laten zien. In de constructie van de sym-
boliek van het moederschap in de werken van Augustinus kunnen zowel religieuze 
en culturele als sociale factoren een rol gespeeld hebben (zie 6.1.1 - de contexten 
van de symboliek van het zogend moederschap).   
 
Rolomkering 
Volgens Walker Bynum betekende de symboliek van het moederschap voor 
mannen uit de Middeleeuwen een omkering van hun rol als man en voor vrouwen 
een continuïteit als vrouw. Deze omkering zagen we reeds bij Paulus die als een 
voedster koestert, als een moeder voedt en in barensweeën is. In de christelijke 
Oudheid vinden we ook een rolomkering bij christelijke vrouwen. Hoewel vanaf het 
begin van het christendom mannen en vrouwen verlost werden door de doop in 
Christus, misten vrouwen de gelijkenis met Christus als volmaakte man. Om de 

                                                 
96   C. Walker Bynum, Gender and Religion, a.w. 13 
97   C. Walker Bynum, Gender and Religion, a.w. 15 
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volheid van Christus te bereiken moesten ze ‘man’ worden, conform de nieuwe 
Adam: Christus. Deze opvatting was gebaseerd op een brief van Paulus: ‘totdat we 
allen komen tot de eenheid van het geloof en vanuit de kennis van de zoon van 
God, tot een volkomen mens-zijn, tot de volle maat van rijpheid vanuit de Christus’ 
(Ef. 4, 13).98 In de Vulgaat, de Latijnse vertaling van de Bijbel die vanaf de vijfde 
eeuw gebruikt werd, staat echter in virum perfectum: de volmaakte man. Daarom 
konden vrouwen niet omgevormd worden tot de gelijkenis met Christus als 
volmaakte man. Aspiraties van vrouwen zich te verenigen met Christus, in het 
martelaarschap of in een ascetisch leven, werden beschreven als pogingen om 
mannelijk te worden.99 Bekend is het verslag van de martelares Perpetua over de 
periode die zij in de gevangenis doorbracht, samen met andere christenen. Vlak 
vóór haar marteldood (203) droomt ze ervan dat ze een man wordt die ten strijde 
trekt en zal zegevieren.100 Daaruit blijkt dat wanneer vrouwen hun gender als vrouw 
overstegen, ze een ‘man’ werden. Deze omkering zullen we in dit onderzoek 
tegenkomen bij Monnica.  
Dit roept vragen op naar Augustinus’ opvattingen over de vrouw: is er een relatie 
mogelijk tussen God en vrouwen? In hoeverre benadert hij vrouwen als beeld van 
God?  
 
1.4.2 De vrouw als beeld van God bij Augustinus 
 
Als kind van zijn tijd beschouwde Augustinus de vrouw als ondergeschikt aan de 
man. Deze verhouding is te vinden in de Griekse democratie, waarin vrouwen 
gedefinieerd werden als ‘inferieur’ en mannen als ‘superieur’. Deze asymmetrische 
verhouding werkte door bij Paulus die sprak over het uiterlijke en het innerlijke 
bestaan van de mens (2 Kor. 4, 16). Augustinus die beïnvloed werd door het Griekse 
denken, spreekt in de lijn van Paulus, over homo exterior en homo interior, de 
uiterlijke en innerlijke mens. Deze tegenstelling betrekt hij op de verhouding tussen 
man en vrouw. In de woorden van Seelbach: ‘Nach dem homo exterior ist die Frau 
den Mann unterlegen, da ihre körperliche und soziale Stellung letztlich der 
traditionellen patriarchalen Nachordnung der Frau entspricht‘.101 In zijn werk De 
Genesi ad litteram echter betrekt hij de inferioriteit van de vrouw alleen op haar 
lichamelijkheid en niet op haar ziel: ‘want wij begrijpen dat ‘naar zijn beeld’ alleen 
betrekking heeft op de ziel, terwijl we het mannelijke en het vrouwelijk alleen 

                                                 
98   K. Börresen, In Defence of Augustine: How Femina is Homo. In: B. Bruning a.o. (ed.), Collectanea      
Augustiniana, Leuven 1990, 411-428.  
99   M. Miles, Carnal Knowing, Female Nakedness and Religious Meaning in the Christian West, Boston 
1989, 55.  
100   Eeuwig geluk, de passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Felicitas & drie preken 
van  Augustinus, bezorgd en vertaald door V. Hunink e.a., Zoetermeer 2004.  
101   L. Seelbach, Das weibliche Geschlecht is ja kein gebrechen ….”, die Frau und ihre Gottebenbildlich-
keit bei Augustin, a.w. 198-199. 
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verstaan in relatie tot het lichamelijke.’102 Daarmee geeft Seelbach aan dat Augus-
tinus een ontwikkeling heeft doorgemaakt waarin hij het inferieur zijn van vrouwen 
uiteindelijk beperkte tot haar lichamelijkheid.103  
In zijn werk De trinitate spreekt Augustinus over Gods schepping van de mens (Gen. 
1, 27-28): 
 
‘“God maakte de mens naar het beeld van God (homo), God maakte de mens; man en vrouw 
maakte hij hen (eos) en hij zegende hen”’ (trin. 12.6.8).104  

 
Daarmee geeft hij aan dat iedere man en vrouw beeld van God is en daarmee zijn 
vrouwen opgenomen in de scheppingsorde. Augustinus onderscheidde twee aspec-
ten in Gods schepping die hij aanduidt als informatio en conformatio.105 De schep-
ping als informatio is gebaseerd op het eerste scheppingsverhaal waarin man en 
vrouw geschapen zijn naar God beeld (Gen. 1, 27). Het tweede aspect heeft betrek-
king op de schepping in tijd en ruimte (conformatio) en is gebaseerd op het tweede 
scheppingsverhaal (Gen. 2, 7 e.v.), waarin wordt verteld dat Eva geschapen werd 
uit Adam (Gen. 2, 22).106 Op grond van deze scheppingsorde is de vrouw onder-
geschikt aan de man op grond van haar lichamelijkheid.107  
Niet alleen op basis van de scheppingsorde is de vrouw ondergeschikt aan de man, 
ook als gevolg van de zondeval heerst de man over de vrouw. De onderwerping van 
de vrouw aan de man ligt op het niveau van de condicio (toestand, lot) die te maken 
heeft met de zondeval.108 Het gevolg daarvan is de begeerte (concupiscentia carnis) 
die de oorspronkelijke scheppingsorde heeft verstoord.109 Een ander gevolg is dat 
de begeerte overgebracht wordt bij een seksuele gemeenschap. Bovendien heeft 

                                                 
102   Gn.litt. 7.24.35: ‘nam neque illud, quod dictum est ad imaginem suam, nisi in anima neque illud, 
quod dictum est masculum et feminam, nisi in corpore recte intellegimus’. Geciteerd in: L. Seelbach, 
Das weibliche Geschlecht is ja kein gebrechen ….”,  a.w. 199.  
103   In Augustinus’ werk De opere monachorum (over het werk van de monniken, 400) verwijst de 
vrouw naar de begeerte en de man naar de geest (op.mon. 40). Dit dualisme vinden we in zijn latere 
werken niet meer terug.   
104   Trin. 12.6.8: ‘Et fecit Deus hominem; (…) ad imaginem Dei fecit eum; (…) masculum et feminam  
fecit eos.’ Deze tekst correspondeert met de Latijnse tekst van Gen 1, 27 uit de Vetus Latina: ‘et fecit  
hominem ad imaginem dei, fecit illum (eum) masculum et feminam fecit illos (eus). B. Fischer (Hg.), 
Vetus  Latina, Die Reste der altlateinischen Bibel, 2, Freiburg 1951-1954, 28-30.  
105   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen ….”,  a.w. 175-186. 
106   K. Börresen, Subordination and Equivalence, The Nature and Role of Woman in Augustine and 
Thomas Aquinas, Washington 1981.    
107   T. van Bavel, Woman as the Image of God in “De Trinitate XII”. In: A. Zumkeller (Hg.). Signum 
pietatis. Festschrift für C.P. Mayer, Würzburg 1989, 267-288. Hier: 278.  
108   T. van Bavel, Augustinus’ denken over de vrouw. In: Bijdragen 48 (1987), 362-396. Hier 367.  
109   Volgens Seelbach is de begeerte (concupiscentia carnis) het gevolg van de zondeval en niet de 
motivatie die tot de zonde geleid heeft. De zonde wijst op de hoogmoed die niet in het lichaam 
gegrondvest is, maar in de geest. L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen ….”, a.w. 
186-192 (4.1.3 Der Sündefall und seine Konsequenzen).    



37 

 
deze overtreding gevolgen voor het moederschap van vrouwen doordat God hun 
zwangerschappen zwaar maakte (Gen. 3, 16). Ondanks de werking van de begeerte 
blijft de mens beeld van God.  
Het scheppingsverhaal uit Genesis waarin man en vrouw beeld van God zijn, staat 
in tegenstelling tot 1 Kor. 11, 7: ‘de man hoeft zijn hoofd niet te bedekken, 
aangezien hij beeld en glorie van God is. De vrouw is echter de glorie van de man’. 
Paulus noemt de man beeld van God, maar zegt dit niet van de vrouw. Augustinus 
brengt deze teksten met elkaar in overstemming door een symbolische betekenis 
te geven aan 1 Kor. 11, 7.110 Volgens hem is de hele menselijke natuur beeld van 
God, de vrouw samen met de man, zodat de hele substantie één enkel beeld is (trin. 
12.7.10). Hieruit zou men de conclusie kunnen trekken dat de vrouw slechts samen 
met de man een beeld van God is, en niet zelf Gods beeld is. Augustinus echter 
onderscheidt op grond van 1 Kor. 11, 7 twee functies in de menselijke geest: de 
contemplatieve en de actieve functie. De man symboliseert de contemplatieve 
functie en de vrouw het actieve aspect oftewel de praktische kennis. Het beeld van 
God zetelt alleen in de contemplatieve functie die de goddelijke waarheid schouwt 
en niet in de actieve functie die gericht is op de tijdelijke en lichamelijke zaken (trin. 
12.7.12). Volgens Augustinus’ indeling van functies is de vrouw slechts een hulp 
voor de man en geen beeld van God. Waarom kan een man het beeld-van-God-zijn 
wel symboliseren en een vrouw niet? Volgens Van Bavel ligt het antwoord in 
Augustinus’ visie op de vrouw als ondergeschikt aan de man. Deze ondergeschikt-
heid ligt niet op het niveau van het intellect noch op dat van het geloof, maar is 
louter van sociale en fysieke aard. Augustinus vindt het lichaam – van de vrouw én 
van de man – inferieur omdat daar het beeld van God niet kan verblijven.111  
 
Resumerend. Het onderzoek van Walker Bynum volgend, is de religieuze symboliek 
van het moederschap gender-bepaald. Daarnaast vinden we bij Augustinus ener-
zijds de gedachte dat zowel de man als de vrouw beeld van God zijn, anderzijds een 
dualisme dat betrekking heeft op de symbolische verhouding tussen man en vrouw 
waarbij alleen de man verwijst naar het beeld van God. Daarmee wordt het man- 
en vrouw-zijn bepaald door culturele factoren.  
 
 
1.5 VERKENNING NAAR DE SAMENHANG TUSSEN MYSTAGOGIE EN HET MOEDERSCHAP  
 
In deze paragraaf ga ik op zoek naar een samenhang tussen mystagogie en het 
moederschap. Het begrip mystagogie ontstond in het vroege christendom. Kerk-
vaders uit de derde en vierde eeuw noemden hun pedagogie ‘mystagogie’, een 

                                                 
110   T. van Bavel, Woman as the Image of God in “De Trinitate XII”, a.w. 267-288. L. Seelbach, “Das 
weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen ….”, a.w. 200-212. 
111   T. van Bavel, Woman as the Image of God in “De Trinitate XII”, a.w. 276-279.  



38 

 
agogiek die gericht is op inwijding.112 Zij ontleenden dit begrip aan de mysterie-
religies. In deze tijd is er veel belangstelling voor mystagogie, een belangstelling die 
in de vorige eeuw opnieuw gewekt werd door Karl Rahner (1904-1984). De inter-
esse voor mystagogie kwam naar voren in de aandacht voor de religieuze ervaring 
en werd onder meer zichtbaar in het herstel van het catechumenaat in de rooms-
katholieke kerk.  
In hedendaagse studies over mystagogie wordt deze nieuwe belangstelling echter 
niet in verband gebracht met personen of personificaties die gestalte geven aan het 
geestelijke moederschap en aan het moederschap van God. De pastoraaltheologen 
Haslinger en Knobloch brengen mystagogie in verband met de mystagogische prak-
tijken uit het vroege christendom, maar niet met het goddelijke en het geestelijke 
moederschap.113 Van den Berk beschrijft de mystagogische praktijken van de 
vroege kerk en die uit de Griekse filosofie op basis van de primaire bronnen. Hij 
brengt de symboliek van het moederschap in verband met het  socratisch leren 
(maieutiek).114 De Jong-van Campen bestudeerde de overeenkomsten en de ver-
schillen tussen mystagogie bij de kerkvaders en de hedendaagse praktijken van 
mystagogie, waarbij ze zich slechts baseerde op secundaire bronnen over mysta-
gogie uit het vroege christendom.115 Waaijman en Groener refereren ieder aan de 
mystagogische praktijken van de kerkvaders, maar baseren zich eveneens niet op 
de primaire bronnen van de vroegchristelijke schrijvers.116 Daardoor komt de 
samenhang tussen mystagogie en de symboliek van het moederschap niet aan het 
licht. Er is dus een lacune in het onderzoek naar mystagogie.  
Deze lacune vinden we ook in studies over mystagogie in de werken van Augus-
tinus. Tot nu toe is er weinig onderzoek naar gedaan. In de bundel Augustine: 
Mystic and Mystagogue ligt de focus op de geestelijke weg bij Augustinus, op de 
mystiek en de doorwerking van zijn spiritualiteit in de traditie van de christelijke 
spiritualiteit.117 Van Geest brengt mystagogie bij Augustinus in verband met het ver-
langen naar het Geheim dat onkenbaar en onuitsprekelijk is.118 Hoewel er in deze 

                                                 
112   T. van den Berk, Mystagogie, Inwijding in het symbolisch bewustzijn, Zoetermeer 1999, 10. 
113   S. Knobloch und H. Haslinger (Hg.), Mystagogische Seelsorge, Eine lebensgeschichtlich orientierte  
Pastoral, Mainz 1991.  
114   Van den Berk beschrijft de patristische wortels van mystagogie (hoofdstuk 5) en gaat in op de 
maieutiek (hoofdstuk 8). T. van den Berk, Mystagogie, a.w. 83-101 en 135-155.  
115   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking. Hoe menswording en gemeenschapsvorming 
gebeuren in  christelijke inwijding, Zoetermeer 2009, 47-69.   
116   K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden, a.w. 857-923. G. Groener, Ingewijd 
en toegewijd, profiel en vorming van de parochiepastor, Zoetermeer 2003, 341-377.    
117   F. van Fleteren a.o. (ed.), Augustine: Mystic and Mystagogue. In: Collectanea Augustiniana, New 
York 1994.  
118   P. van Geest, The Incomprehensibility of God, Augustine as a Negative Theologian, Leuven [ect.] 
2011, 65.  
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studies wel aandacht is voor Augustinus als mystagoog, brengt geen enkele auteur 
deze functie in verband met het goddelijke en het geestelijke moederschap.119 
Vroegchristelijke en filosofische schrijvers uit de Oudheid brachten elementen van 
de inwijding tot uitdrukking in de symboliek van het moederschap. Dit vinden we 
niet alleen bij vroegchristelijke schrijvers, maar ook bij de filosofen Plato en 
Socrates die mystagogie als maieutiek (verloskunde) beschouwden. In de maieutiek 
functioneerde een leraar als een vroedvrouw, die een leerling begeleidt bij het 
baren van inzichten die in de ziel aanwezig zijn. Augustinus werd ook beïnvloed 
door de neoplatoonse werken waaraan de werken van Plato ten grondslag liggen. 
De benadering vanuit de maieutiek is overigens sterk aanwezig in hedendaagse 
studies over mystagogie van de hand van De Jong-van Campen, Groener, Haslinger, 
Knobloch en Van den Berk.120 Zij brengen de maieutiek in verband met de herme-
neutiek van de godservaring. De persoonlijke ervaring van Gods geheimen vormt 
het uitgangspunt van de reflectie daarop.  
Hierna behandel ik het begrip mystagogie en ga ik kort in op de ontstaansgeschie-
denis ervan (1.5.1). Vervolgens beschrijf ik inzichten en praktijken van mystagogie 
in het vroege christendom, waarbij ik de samenhang tussen mystagogie en de sym-
boliek van het moederschap laat zien (1.5.2). Daarna geef ik een schets van deze 
samenhang bij de Griekse filosofen (1.5.3). Vervolgens geef ik een beschrijving van 
de mystagogie bij Augustinus (1.5.4). Tenslotte ga ik in op inzichten van de 
hedendaagse mystagogie (1.5.5).  
 
1.5.1 Mystagogie in het algemeen 
 
De betekenis van het begrip mystagogie 
Het begrip mystagogie ontstond in de hellenistische wereld. Mystagogie is een 
samengesteld Grieks woord mystagogia (μυσταγωγια) betekent ‘inwijding in de 
geheimen’. Het bestaat uit de woorden myst – agogie. Het Griekse woord αγωγια: 
‘inwijding’ is afgeleid van het werkwoord αγω, dat wijst op leiden, invoeren, voor-
gaan. In mystagogie is er sprake van leiding die betrekking heeft op de geheimen 
(mustèria).121  

                                                 
119  Van Geest brengt de geboorten van Izaak en zijn zonen Jacob en Esau wel in verband met Gods 
plan, maar niet – zoals Augustinus – met de belofte van God aan Sara en Rebecca (Simpl. 1.2.3). P. van 
Geest, The Incomprehensibility of God, a.w. 66. 
120   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 79-80; T. van den Berk, Mystagogie, Inwijding 
in het symbolisch bewustzijn, a.w. 135-155. G. Groener, Ingewijd en toegewijd, a.w. 350. H. Haslinger, 
Was ist Mystagogie? Praktisch-theologisch Annäherung an einen strapazierten Begriff. In: S. Knobloch 
u.A. (Hg.), Mystagogische Seelsorge, a.w. 56; S. Knobloch, Was von der Taufe zu halten ist. Ein Beitrag 
zur Klärung einer schwierigen pastoralen Frage. In: S. Knobloch u.A. (Hg.), Mystagogische Seelsorge, 
a.w. 140-142. Knobloch brengt de ervaringen die uitgedrukt zijn in beelden van zwangerschap en 
wedergeboorte in verband met Gods geheimen die zich aan de mens kenbaar maken bij de doop. 
121   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 30. 
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Het woord geheim (μυστήριον) is afgeleid van de Griekse werkwoorden muoo 
(μυώ) en mueoo (μυέω).122 Het Griekse muoo betekent ‘zich sluiten’ en heeft 
betrekking op het sluiten van de ogen en de lippen. Dit woord werd gebruikt in 
verband met de riten van de mysterie-godsdiensten, die voor buitenstaanders 
geheimgehouden werden. Mysteriën waren in de Grieks-Romeinse Oudheid 
geheime godsdienstige ceremonies die bevrijding, verlossing, reiniging en een 
gelukkig leven verzekerden.123 Het Griekse werkwoord mueoo betekent inwijden in 
de mysteriën. Dit woord wijst ook op degenen die betrokken zijn bij deze inwijding: 
mystès (myste) en mystagogós (mystagoog). De myste is degene die in de 
mysteriën ingewijd wordt, de mystagoog degene die de myste in de mysteriën 
inwijdt. Beide werkwoorden zijn relevant voor dit onderzoek. De betekenis van 
mueoo: inwijden in de mysteriën is relevant vanwege de directe religieuze 
betekenis van dit woord. Het Griekse muoo is ook belangrijk omdat deze term 
gerelateerd is aan de mysterie-religies die van invloed waren op het christendom.  
 
Mystagogie in de mysterie-religies 
Bij de verspreiding van het christendom in de Griekse en Romeinse wereld werden 
praktijken uit het jodendom en het hellenisme overgenomen en ingezet in een 
christelijke context. Inwijding speelde in deze mysterie-religies een belangrijke rol. 
Een enkeling werd door een ceremonie opgenomen in een kring van ingewijden, 
nam in een cultisch vieren deel aan het schouwen van goddelijke dingen en wist 
zich zeker van zijn heil. In deze cultische gemeenschappen gold een plicht tot 
geheimhouding van de riten, geschriften, heilige voorwerpen. Dit geeft de gesloten-
heid aan van deze mysterie-religies. Volgens Brox hebben elementen in deze reli-
gies het christendom beïnvloed, zoals de structuur van de gemeenschap, en de 
toezegging van heil. Daarnaast zijn er ook taalkundige begrippen die het christen-
dom uit de mysterie-religies overnam, zoals de begrippen mysterie en inwijding. 
Mysterie wijst op het voltrekken van de cultus en de openbaring van heil; inwijding 
duidt op de opname in de gemeenschap en de strikte geheimhouding (disciplina 
arcana).124 In de hellenistische tijd waren er mysteriediensten rondom goden en 
godinnen als Eleusis, Isis, Mithras, Orpheus.125  
 
 

                                                 
122   O. Steggink, Mystiek: woordgebruik en theorievorming. In:  J. Baers e.a. (red.), Encyclopedie van 
de mystiek; Fundamenten, tradities, perspectieven. Kampen/Tielt 2003, 28.   
123   G. Bartelink, Mysteriën. In: C. Nuchelmans e.a. (red.), Woordenboek der Oudheid, deel II, Bussum 
1979, 1968-1969.  
124   N. Brox, Kirchengeschichte des Altertums, Düsseldorf 1986 (2e druk), 24-25. Volgens Van den Berk 
is het begrip disciplina arcana niet afkomstig van de kerkvaders uit de vroege kerk, maar van de Franse 
protestantse theoloog Daillé. Hij sprak als eerste over een ‘disciplina arcana’. T. van den Berk, 
Mystagogie, inwijding in het symbolisch bewustzijn, a.w. 84-85. 
125   G. Bartelink, Mysteriën, a.w. 1968.  
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1.5.2 Mystagogie in het vroege christendom 
 
In deze paragraaf schets ik de context en inhoud van de mystagogie in het vroege 
christendom. De overeenkomst tussen de mysterie-religies en de inwijdingsweg 
van het christelijk geloof is dat het heil als een geschenk werd ervaren. Het christe-
lijke geloof onderscheidde zich van de mysterie-religies doordat het een bekering 
vroeg waarbij Jezus Christus centraal staat. In de beschrijving van de mystagogie in 
de vroege kerk focus ik op de mystagogie van Ambrosius van Milaan (339-397), 
bisschop in de kerk van Milaan. Hij speelde een belangrijke rol bij de bekering van 
Augustinus; hij heeft hem gedoopt. Van zijn mystagogie beschrijf ik enkele elemen-
ten die Augustinus beïnvloed zouden kunnen hebben. Daarnaast ga ik in op de 
samenhang tussen mystagogie en de symboliek van het moederschap in het vroege 
christendom.  
 
De context 
In het vroege christendom stond mystagogie in de context van de verspreiding van 
het christendom. In de pré-Constantijnse periode (tweede en derde eeuw) werd 
het christendom nog niet erkend door de keizer als godsdienst met als gevolg dat 
christenen vervolgd werden. Daardoor was de stap om christen te worden groot. 
Christenen leefden in een klein hecht verband van geloofsgenoten aan de rand van 
de samenleving en de kerk van die tijd was erbij gebaat dat christenen overtuigd en 
moedig waren. Daarom werd het catechumenaat in gesteld, dat diende om mensen 
daarop voor te bereiden. In de vierde eeuw werd het christendom door de keizer 
erkend (313) en later werd het tot staatsgodsdienst verheven (380).126 Daardoor 
stroomden grote groepen mensen naar de kerk toe met het verzoek om christen te 
worden. De kerk stond voor de vraag hoe ze haar geloofsschatten kon bewaren. De 
oplossing werd gezocht in het catechumenaat, dat ging functioneren als een 
vangnet voor mensen die opgenomen wilden worden in de gemeenschap van de 
kerk.127  
 
Inwijding in het christelijk geloof 
In de vroege kerk stond mystagogie in de context van de bekering tot het christelijk 
geloof die wordt bekrachtigd tijdens de christelijke initiatie met Pasen. Degenen die 
zich als doopleerling hadden laten inschrijven, namen deel aan de voorbereiding op 
de doopritus tijdens de veertigdagentijd. Degenen die gedoopt waren in de 
Paasnacht, de neofieten, kregen mystagogische catechese in de week ná Pasen. 
Deze catechese was bedoeld als een voltooiing van de christelijke initiatie. 

                                                 
126   N. van den Akker en P. Nissen, Wegen en dwarswegen; De geschiedenis van tweeduizend jaar 
christendom in hoofdlijnen, Amsterdam 1999, 56. 
127   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 51-52. 
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Ambrosius heeft twee werken nagelaten over mystagogie. Zijn werk De sacramen-
tis (Over de sacramenten) gaat over de doop en mystagogische catechese; zijn werk 
De mysteriis (Over de mysteriën) is een handboek voor neofieten.128 In deze werken 
beschrijft Ambrosius de inhoud van de christelijke initiatie met Pasen en van de 
voorbereiding daarop.129 Die laat ik hier buiten beschouwing, omdat dit onderzoek 
gericht is op Augustinus. In deze paragraaf beperk ik mij tot enkele kenmerken van 
zijn mystagogie die Augustinus beïnvloed zouden kunnen hebben: geheimhouding, 
narratief–inductieve methode, aanschouwelijkheid.  
Ambrosius gaat aan het begin van zijn werken over mystagogie uitvoerig in op de 
geheimhouding die betrekking heeft op het ontvangen van het sacrament. De 
doopleerlingen werden van tevoren niet ingelicht over de betekenis van de sacra-
menten en namen onwetend deel aan de doopritus. Ambrosius beschouwde het 
geloof als een geschenk van God: wanneer de doopleerlingen van tevoren een uit-
leg zouden krijgen over de ritus, zouden ze niet meer openstaan voor het licht dat 
hun vanuit de geheimvolle werkelijkheid van God geschonken zou worden. 
 
‘In deze preek wil ik het hebben over de sacramenten, die jullie hebben ontvangen; het zou 
ongepast zijn daarover in een eerder stadium uitleg te geven. Bij een christen komt immers 
eerst het geloof’ (sacr. 1.1).130  

 
Tegen de doopleerlingen die pas gedoopt zijn zegt hij dat het nu de tijd is om over 
de mysteriën te spreken en de eigenlijke betekenis van de sacramenten uit te 
leggen: 
 
‘Als we van mening geweest zouden zijn, dit vóór de doop aan personen mede te moeten 
delen, die de initiatie nog niet ontvangen hebben, zouden we eerder als verrader dan als 
leraar aangezien worden. Verder, omdat het licht van het mysterie zichzelf beter in een 
onwetende binnenstroomt, dan wanneer hem een preek voorafgegaan zou zijn’ (myst. 
1.2).131   

 
Bij zijn catechese gebruikte Ambrosius een didactische methode, die we narratief-
inductief mogen noemen.132 Narratief duidt op het heilsgebeuren – de manier 

                                                 
128   Ambrosius, De sacramentis - De mysteriis; Über die Sakramente - Über die Mysterien, J. Schmitz,  
Übersetzung und Eingeleitung. In: Fontes Christiani, Band 3, Freiburg [etc.] 1990.  
129  Een beschrijving van de inhoud en praktijken van de christelijke initiatie is te vinden in: J. Schmitz, 
De sacramentis - De mysteriis; Über die Sakramente - Über die Mysterien, a.w. 7-68.  
130  De sacramentis 1.1: ‘De sacramentis, quae acceptistis, sermonem adorior, cuius rationem non 
oportuit ante praemitti. In Christiano enim viro prima est fides.’ 
131   De mysteriis 1.2: ‘quam ante baptismum si putassemus insinuandam nondum initiatis, prodidisse 
potius quam edidisse aestimaremur; deinde quod inopinantibus melius se ipsa lux mysteriorum 
infuderit, quam si ea sermo aliqui praecucurrisset.’  
132   U. Günzel, Die mystagogischen Katechesen des Ambrosius von Mailand; Ein Beitrag zur Pädagogik 
und Andragogik der christlichen Antike, Bonn 1989, 167-174. 
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waarop hij met bijbelverhalen omgaat. Ambrosius leidde de doopleerlingen naar 
het doopwater vanuit het verhaal over de doortocht door de Rode Zee (Ex. 14), via 
de dood en verrijzenis van Jezus Christus naar het sacrament van de doop. Via deze 
heilsweg leidde Ambrosius hen naar het heilshandelen van God in de doopritus.133  
 
‘Wie door deze waterbronnen gaat, dit is van het aardse naar het hemelse – hier vindt een 
overgang plaats, daarom betekent Pasen overgang (transitus), een overgang van zonde naar 
het leven, van schuld naar genade (…), wie door deze waterbronnen gaat sterft niet, maar 
staat weer op’ (sacr. 1.4.12).134  

 
Inductief moeten we verstaan als een weg die via de waarneming leidt naar de 
werkelijkheid van God die zich onderscheidt van het subject van de doopleerling. 
Het water dat de doopleerlingen zagen bij hun doop was gewoon water, water dat 
ze konden zien. Ze konden echter niet het heilzame water zien, waarin de genade 
van Christus aanwezig is (sacr. 1.5.15). Dit water heeft een verborgen werking.135 
Een ander kenmerk van Ambrosius’ mystagogie is dat hij de voorrang gaf aan 
rituelen, het aanschouwelijke en symbolen.136 God sprak niet alleen in goddelijke 
taal, maar ook in zintuiglijke tekens die deel hebben aan wat ze presenteren: de 
werkelijkheid van geloof. Dit laatste was het uitgangspunt voor zijn catechese aan 
doopleerlingen. Hij gaf geen uitleg, maar stelde de symbolen en rituelen present in 
de doopritus, waardoor het sacrament het nieuwe leven kon wekken. Een voor-
beeld is het mysterie van de opening, waarbij de bisschop de oren en de neus van 
de doopleerlingen aanraakte (sacr. 1.1.3). Deze aanraking zou hen in staat stellen 
de genade, die door het sacrament bemiddeld wordt, op te nemen. Ambrosius was 
erop gericht dat de doopleerlingen niet bij de zichtbare tekens bleven stilstaan; hij 
wilde hen leiden naar de werkelijkheid van het geloof, die onzichtbaar is. De opge-
dane geloofservaring maakte het mogelijk door de werkelijkheid van de zichtbare 
dingen heen te gaan en zich naar een nieuwe dimensie te laten leiden, die door 
symbolen gepresenteerd wordt. Het zien van deze werkelijkheid is mogelijk met de 
ogen van het hart die door de doop open zijn gegaan. Daardoor zijn ze begonnen 
het licht van het geloof te zien (sacr. 3.2.15).137 
 
 
 
 

                                                 
133   U. Günzel, Die mystagogischen Katechesen des Ambrosius von Mailand, a.w. 171. 
134   Sacr. 1.4.12: ‘Ceterum qui per hunc fontem transit, hoc est a terrinis ad caelestia, - hic est enim 
transitus, ideo pascha, hoc est “transitus eius”, transitus a peccato ad viteam, a culpa ad gratiam, (…) 
- , qui per hunc fontem transit, non moritur, sed surgit.’  
135   U. Günzel, Die mystagogischen Katechesen des Ambrosius von Mailand, a.w. 312. 
136   U. Günzel, Die mystagogischen Katechesen des Ambrosius von Mailand, a.w. 169. 
137   U. Günzel, Die mystagogischen Katechesen des Ambrosius von Mailand, a.w. 173-174. 
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Inwijding en de symboliek van het moederschap 
Vroegchristelijke schrijvers gebruiken de symboliek van het moederschap om 
elementen uit de christelijke initiatie te verbeelden.138 Cyrillus van Jeruzalem (circa 
315-386) verbeeldt de overgang van het ‘oude’ naar het ‘nieuwe’ leven van doop-
leerlingen in de symboliek van het watergraf en de moederschoot, die beide een 
verwijzing naar de doopvont inhouden. De symboliek van het watergraf verwijst 
naar het sterven met Christus en de moederschoot naar het herrijzen met Christus, 
hetgeen het begin is van de nieuwe geboorte in Christus.139 
Deze symboliek vinden we ook bij Ambrosius (339-397). Hij brengt de doop in 
verband met de kruisdood van Jezus Christus, die alle mysteries bevat (sacr. 2.2.6). 
Hij duidt de doopvont aan als een graf, waarin de doopleerling met Christus begra-
ven wordt en door de genade van Christus herrijst.140 Bij de wedergeboorte deelt 
de doopleerling in de geboorte van Christus als Zoon van God, die de eerstgeborene 
is uit de doden (sacr. 3.1.2). In zijn werk De mysteriis brengt Ambrosius de sym-
boliek van de doopvont in verband met een moederschoot die het vermogen heeft 
een wedergeboorte te bewerkstelligen, die mogelijk gemaakt wordt door de 
zegening van de doopvont. De doopvont was voor Ambrosius een verwijzing naar 
Maria, die Christus in de schoot ontving door de kracht van de heilige Geest. Zoals 
Maria het vermogen had tot een wonderlijke geboorte, zo ontving de doopvont de 
kracht van de Geest om een nieuwe geboorte te bewerkstelligen (myst. 59).141  
In zijn geschrift Paedagogos beschrijft Clemens van Alexandrië (ca. 150-ca. 225) een 
pedagogiek die gericht is op inwijding in het christelijk geloof.142 Volgens Clemens 
van Alexandrië namen degenen die pas gedoopt waren, de neofieten, deel aan het 
volmaakte leven in Jezus Christus. De inwijding in het christelijk geloof drukt hij uit 
in de Paulijnse symbolen ‘melk’ en ‘vaste spijs’ (1 Kor. 3, 2). Hij beschouwt de doop 
als het begin van het geloof waarbij hen ‘melk’ wordt gegeven die hen tot rust doet 

                                                 
138   H. Riley, Christian Initiation. A Comparative Study of the Interpretation of the Baptistical Liturgy in 
the Mystagogical Writings of Cyril of Jerusalem, John Chrysotom, Theodore of Mopsuestia and 
Ambrose of Milan, Washington 1974.  
139   Het beeld van de moederschoot is te vinden in: Cyril of Jerusalem Mystagogical Catecheses II, 4: 
‘καὶ τὸ  σωτήριον ἐκεῖνο ὕδωρ καὶ τάφος υμῖν ἐγίνετο καὶ μήτηρ’ (het heilzame water was voor jullie 
tegelijk een  graf als een moeder (schoot)).’ Cyrill von Jerusalem, Mystagogische Katechesen, G. 
Röwekamp (Übersetzung und Einleitung). In: Fontes Christiani, Band 7, Freiburg [etc.] 1992.  
140   Sacr. 2.7.20: ‘qui enim Christo consepelitur, cum Christo resurgit.’(vgl. Rom. 6, 4; Kol. 2, 14); In 
sacr. 2.7.23 zegt Ambrosisus dat de doopleerling door de genade van Christus zal opstaan.    
141   De mysteriis, 59: ‘si ergo superveniens spiritus sanctus in virginem conceptionem operatus est et 
generationis munus inplevit, non est utique dubitandum, quod superveniens in fontem spiritus, vel 
super eos, qui baptismum consequuntur, veritatem regenerationis operatur.’(als dan de heilige Geest 
komende over de maagd de ontvangenis bewerkstelligd heeft en de taak van het voortbrengen heeft 
vervuld, dan is er geen twijfel mogelijk, dat de Geest over de bron komt, of over degenen die de doop 
ontvangen, en de waarheid  van de wedergeboorte bewerkstelligt).  
142   Clément D’Alexandrie, Le pédagogue, Livre I, introduction et notes H. Marrou et traduction M. 
Harl. In: H. de Lubac e.a. (ed.), Source Chrétiennes, tome 70, Paris 1960.  
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komen in ‘het land van melk en honing’ dat verwijst naar de messiaanse tijd en 
tegelijk naar de inwijding in het christelijk geloof. Tegelijk ziet hij de ‘melk’ als het 
voedsel voor de gerechtigen en beschouwt hij de doop als een vooruitlopen op het 
eschaton.143 De ‘melk’ en ‘vaste spijs’ hebben beide betrekking op Jezus Christus 
wiens vlees en bloed verwijzen naar de eucharistie (‘vaste spijs’), (Paed. 1.6.39.1). 
De neofieten kunnen daaraan nog niet deelnemen, omdat zij de Logos slechts 
kunnen bevatten als ‘melk’ en nog niet als bloed.144 Daarom vindt er bij de incar-
natie van de Logos een transformatie plaats van zijn bloed in ‘melk’. De trans-
formatie brengt hij in verband met een barende en zogende moeder (Paed. 6.39-
41). De Logos symboliseert Clemens als een moeder die zwanger is van haar kind, 
dat zij via haar navelstreng voedt. Bij de geboorte wordt de bloedtoevoer via de 
navel gestopt en komt de borstvoeding op gang waarbij het bloed in melk 
verandert. Door deze transformatie kan de moeder haar kind zogen. Met behulp 
van deze symboliek van het moederschap beschrijft Clemens van Alexandrië hoe 
de Vader de Logos transformeert in ‘melk’ (genade), waarmee de pasgedoopten 
gevoed worden. Deze geestelijke voeding wijst op de mens Jezus (Paed. 6.41.3). In 
zijn polemiek met de gnostici benadrukte Clemens van Alexandrië dat ‘melk’ en 
‘vaste spijs’ beide afkomstig zijn van de Logos en dus hetzelfde wezen hebben 
(Paed. 6.37.3).145 Hij plaatste deze symbolen niet tegenover elkaar zoals de gnostici 
deden. Omdat de gnostici geest en lichaam als tegengestelden beschouwden, 
konden zij niet aanvaarden dat God in de mens Jezus een echt menselijk lichaam 
had aangenomen. Voor hen waren spirituele inzichten slechts te bevatten voor de 
ingewijden. Voor Clemens daarentegen had een pasgedoopte reeds deel aan het  
volmaakte leven en toegang tot de kennis van God.146 
 
Resumerend. Bij vroegchristelijke schrijvers vinden we een samenhang tussen 
mystagogie en het moederschap, die vorm krijgt bij de christelijke initiatie. De 
symboliek van de moederschoot verwijst naar de doopvont die dankzij haar 
verbondenheid met de goddelijke Geest het vermogen heeft de doopleerlingen 
weder te baren. Bij Clemens van Alexandrië verwijst de symboliek van het 
moederschap naar Jezus Christus (Logos) en naar de Vader. De vroegchristelijke 
schrijvers kennen de symboliek van het moederschap toe aan de mystagoog. Bij de 
beschrijving van de mystagogie in de Griekse filosofie zullen we zien dat deze 
symboliek betrekking heeft op de verloskunde die aangeduid wordt als maieutiek.  
 

                                                 
143   A. van de Bunt, Milk and Honey in the Theology of Clement of Alexandria. In: Fides sacramenti  
Sacramentum fidei, Studies in honour of Piet Smulders, Assen 1981, 27-39.  
144   Clemens van Alexandrië duidt De Heer Jezus Christus aan als Logos en Geest. Als Logos is Hij bloed. 
De Geest wijst op zijn vlees (Paed. 6.43.2).  
145   Paed. 6.37.3: ‘οὐκ ἂλλο τι παρὰ τὸ γάλα τὸ βρωμα ὑπολαμβάνοντας, ταὐτὸν δὲ τῇ οὐσία.’ 
146   A. van de Bunt, Milk and Honey in the Theology of Clement of Alexandria, a.w. 37.  
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1.5.3 Mystagogie in de Griekse filosofie 
 
Augustinus kwam met het neoplatoonse gedachtegoed in contact toen hij in Milaan 
was. Dit gedachtegoed is ontleend aan de Griekse filosofen Plato (424/423-
348/349) en Socrates (469-399). Plato gebruikte symbolen van het moederschap 
om de intellectuele activiteit van de menselijke geest aan te duiden, een activiteit 
die hij in verband brengt met inwijding. De filosoof Socrates sprak over verloskunde 
die betrekking heeft op menselijke inzichten. 
 
Inwijding bij Plato 
In zijn werk Symposium spreekt Plato over de liefde die hij aanduidt als eros. Hij 
voert de priesteres Diotima op om de erotische begeerte op een hoger niveau te 
plaatsen: verlangen naar het goede en geluk. Augustinus kende dit platoonse 
verlangen.147 Deze liefde brengt Plato in verband met de inwijdende liefde waarbij 
het verlangen van de mens zich oefent in het liefhebben van een opklimmende 
reeks van schone dingen: lichamen, zielen, kennis, wetenschap. Deze inwijding is 
een leerproces die tot volheid komt in de mysteriën van de eros, waarbij de mens 
het absolute Schone te zien krijgt, en niet de schoonheid van dit of dat.148 Deze 
inwijding beschrijft Plato in erotische termen. Terwijl de heteroseksuele liefde 
mensen in staat stelt zich fysiek voort te planten, streeft de andere liefde naar een 
passie voor schoonheid, de inwijdende liefde. In de woorden van Plato:  
 
‘Mensen met een lichamelijke vruchtbaarheid voelen zich meer tot vrouwen aangetrokken 
en hun erotiek gaat die kant uit (208e). (…). Dan is er nog de vruchtbaarheid van de ziel, zei 
ze [Diotima]. Ja, er zijn mensen die in hun ziel nog meer vruchtbaar zijn dan in hun lichaam, 
die dingen verwekken en voortbrengen (γεννήτορες) die bij de ziel passen. Wat hoort bij die 
geestelijke vruchtbaarheid? Inzicht en elke andere vorm van geestelijke kwaliteit (209a). (…) 
Wanneer nu iemand, als een goddelijk wezen, van jongsaf die kwaliteiten in zijn ziel draagt, 
dan verlangt hij ernaar, wanneer zijn tijd gekomen is, te verwekken en voort te planten 
(γεννήσειε). Ook hij, denk ik, zoekt overal naar het mooie om in te verwekken, want in iets 
lelijks zal hij dat nooit doen (209b). (…) Door het contact en de omgang met die schoonheid, 
baart hij en brengt hij voort (γεννηθὲν) wat hij al lang in zich had; aanwezig of afwezig, 
steeds blijft hij aan hem denken, en wat hij voortgebracht heeft, brengt hij samen met hem 
groot (209c).’149   

 
De ziel brengt herinneringen voort die in haar aanwezig zijn. Deze geestelijke activi-
teit wordt voorgesteld in termen van conceptie, zwangerschap, geboorte en voe-
den. Deze activiteit brengt Plato niet in verband met de lichamelijke voortplanting, 

                                                 
147   B. Blans, De ambiguïteit van het verlangen bij Augustinus. In: R. te Velde (red.), In het spoor van 
Plato’s Symposium, Eros in de westerse cultuur, Nijmegen 2010, 74-97.  
148   R. te Velde (red.), In het spoor van Plato’s Symposium, a.w. 12. 
149   Plato, Symposium. Vertaling: X. de Win, Verzameld werk, Herziene uitgave, Kapellen 1999, 227.  
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eerder met de homo-erotische liefde tussen mannen en mooie jongens. Hij ver-
plaatst de voortplantingsfunctie van het lichaam naar de geest (psuchè).150 Daarbij 
drukt hij het verlangen symbolisch uit in activiteiten van het biologische moeder-
schap.  
 
Inwijding bij Socrates 
Bekend is de maieutiek oftewel vroedvrouwenkunde van Socrates, die Plato heeft 
beschreven in zijn werk Theaetetus. Daarin gebruikt hij, om de werking van de 
menselijke geest te beschrijven, activiteiten van het biologische moederschap die 
gericht zijn op inwijding. Hij beschrijft dit als een dialogisch proces tussen een leraar 
en een leerling. In de woorden van Socrates: 
 
‘Het voornaamste van mijn kunde bestaat erin bij machte te zijn (150c), op alle mogelijke 
wijzen, uit te maken of het verstand van de jongeman drogbeeld en leugen baart, dan wel 
iets leefbaars en waarachtigs. Want ook dat kenmerk deel ik met de vroedvrouwen: ik kan 
zelf geen geleerdheid  (wijsheid) baren. Velen hebben me er al een verwijt van gemaakt dat 
ik altijd vragen stel aan de anderen en dat ik over geen enkel probleem enige opheldering 
kan verstrekken, omdat ik niet de minste geleerdheid bezit. De reden daarvan is de 
volgende: de godheid dwingt me anderen te verlossen (μαιεύεσθαί), maar ontzegde me het 
baren (γενναν),’ (150d).151  

 
In dit proces participeert de leraar als een verloskundige. Dit gebeurt door vragen 
te stellen  die gericht zijn op het innerlijk leven van een leerling. De leerling komt 
zelf tot inzicht, hij is als het ware zwanger van het innerlijk leven dat in hem 
aanwezig is; hij baart zelf deze vrucht. De leraar brengt geen nieuw leven voort.152 
Hoewel de vroedvrouwenkunde sinds eeuwen het werk is van vrouwen – de 
moeder van Socrates was een vroedvrouw (149a) – heeft zijn maieutiek geen 
betrekking op vrouwen die zwanger zijn van inzichten:  
 
‘Zij verschilt evenwel hierin dat zij mannen en geen vrouwen helpt te verlossen, en dat zij 
toezicht houdt op hun zielen en niet op hun lichamen, wanneer zij gaan baren.’ (150b)  

 
Daarmee is de inwijding van Socrates die hij in de symboliek van het moederschap 
uitdrukt, gender-bepaald, omdat ze van culturele factoren afhangt. Bovendien 
draagt deze symboliek bij tot het gender-dualisme doordat mannen geassocieerd 
zijn met de geest en vrouwen met het lichaam.          
   
Resumerend. In de Griekse filosofie wijst de samenhang tussen mystagogie en de 

                                                 
150   G. Sissa, Filosofie van het geslacht. In: P. Schmitt Pantel (red.), Oudheid, 55-88, hier: 57. In: 
Geschiedenis van de vrouw, Amsterdam 1992.  
151   Plato, Theaetetus. Vertaling is van X. de Wim, Verzameld werk, Kapellen 1999, 359. 
152   R. van Riessen, De ziel opnieuw. Over innerlijkheid, inspiratie & onderwijs, Amsterdam 2013, 50. 
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symboliek van het moederschap op de maieutiek en staat in de context van leren. 
Deze symboliek verwijst niet naar mystagoog (maieut), maar naar de myste wiens 
ziel het vermogen tot herinneren heeft. Deze symboliek wordt toegekend aan de 
mannelijke leerling die zijn inzichten baart. Daarmee is deze symboliek gender-
bepaald: het zijn de culturele factoren die tot de constructie van deze symboliek 
hebben geleid en niet de ervaringen van het biologische moederschap. De 
zelfervaring van vrouwen wordt veronachtzaamd.  
 
1.5.4 Mystagogie bij Augustinus 
 
Inleiding 
In deze paragraaf schets ik de mystagogie bij Augustinus, die betrekking heeft op 
de christelijke initiatie. Anders dan Cyrillus van Jeruzalem en Ambrosius, heeft 
Augustinus geen mystagogische catechese nagelaten.153 Hij schreef ook geen god-
delijke pedagogiek zoals Clemens van Alexandrië. In de werken van Augustinus zijn 
wel fasen te vinden in de christelijke initiatie die een samenhangend geheel 
vormen.  
  
Inleiding en inwijding in het christelijk geloof bij Augustinus 
Augustinus heeft in de Confessiones zijn bekering tot het christelijk geloof 
beschreven. In die beschrijving vinden we nauwelijks iets terug van de christelijke 
initiatie volgens Ambrosius. Augustinus vertelt niets over de inhoud en praktijken 
van de riten waaraan hij deel heeft genomen als doopleerling bij zijn voorbereiding 
op de doop. Hij vertelt ook niets over de ervaring die hij opgedaan heeft tijdens de 
doopritus, zoals de onderdompeling in de doopvont en het opstaan uit het water; 
hij spreekt niet over de bijbelverhalen die werden voorgelezen in de Paasnacht 
(387). De beschrijving van zijn doop is zeer summier; hij spreekt slechts over de 
hymnen en gezangen, die hem ontroerden (Conf. 9.6.14). Heeft hij zich zodoende 
gehouden aan de plicht van geheimhouding waaronder de doopritus viel? 
Augustinus verwoordt zijn bekering als een persoonlijke weg die in wezen een 
eenzame strijd was om bepaalde intellectuele en emotionele problemen op te 
lossen, een gepassioneerde innerlijke onrust waarin hij zich de passieve ontvanger 
voelde van Gods activiteit.154 
Voor Augustinus als bisschop bestond de geloofsvorming uit verschillende etappes 
die aangeduid kunnen worden als een inleiding en een inwijding. De inleiding was 
bedoeld voor degenen die belangstelling hadden voor het christelijk geloof. Zij 

                                                 
153   F. van der Meer, Augustinus de zielzorger, Kampen 2008, vierde druk, 317. 
154   M. Miles, Christian Baptism in the Fourth Century: the Conversion of the Body. In: M. Miles, Carnal 
Knowing, Female Nakedness and Religious Meaning in the Christian West, Boston 1989, 31.    
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ontvingen een eenmalig geloofsonderricht over de heilsgeschiedenis.155 De bedoe-
ling daarvan was niet alleen het informeren over de inhoud van het christelijk 
geloof, maar ook liefde te wekken tot God. Deze inleiding ging vooraf aan de 
inschrijving tot catechumeen. De intrede tot het catechumenaat was een opname 
in de gemeenschap van de kerk, die gepaard ging met rituelen 
zoals het tekenen met het kruis van Christus en het proeven van het zout.156 Daarna 
namen de catechumenen deel aan de woorddienst van de liturgie, nog niet aan 
eucharistie. De inwijding was bestemd voor de competentes (medevragers). Zij 
hadden zich laten inschrijven als doopleerling en werden tijdens de veertig-
dagentijd voorbereid op de christelijke initiatie met Pasen.157 Augustinus brengt de 
veertigdagentijd symbolisch in verband met ‘de moederschoot van het geloof’: 
zoals een embryo zich gedurende veertig weken ontwikkelt in de moederschoot om 
geboren te worden, zo verblijven de doopleerlingen veertig dagen in de schoot van 
de kerk om zich te bekeren tot het christelijk geloof. ‘Op de dag van de bevalling’ 
zullen ze vanuit het water van de doopvont opnieuw geboren worden (s. 210, 7).  
Tijdens de voorbereiding op de christelijke initiatie kwamen de doopleerlingen in 
contact met andere waarden, kregen ze geloofsonderricht, moesten ze nieuw 
gezag aanvaarden en dienden ze zich nieuwe praktijken toe te eigenen. Deze 
voorbereiding was een combinatie van instructie en ervaring die gericht was op 
bekering.158 Instructie hield in: boetedoening en zelfonderzoek. Deze praktijken 
waren gericht op het afrekenen met de oude levensstijl. Aan het begin van de 
veertigdagentijd werd dit met een afzonderlijke rite ondersteund, het zogenaamde 
scrutinium (examen, doorvorsing). Alle doopleerlingen werden in het openbaar 
ondervraagd over hun gedrag waarbij zij zelf hun geweten moesten onderzoeken 
en oprecht berouw tonen. Deze rite ging gepaard met een ‘uitblazing’, een 
bezwering van het kwade.159 Daarnaast werden de doopleerlingen aangespoord om 
gedurende deze periode van voorbereiding te vasten en zich te onthouden van 
seksualiteit. Bekering tot het christelijk geloof was immers niet mogelijk zonder 
verandering van de identiteit van de persoon. De oude mens, die gehecht was aan 
de wereld, moest achtergelaten worden om bekleed te kunnen worden met de 
nieuwe mens. Dit zou gebeuren tijdens de doopritus in de paasnacht.  
Instructie had ook betrekking op catechese. Aan het einde van de Veertigdagentijd 
droeg Augustinus de doopleerlingen het Symbolum (de geloofsbelijdenis) en het 

                                                 
155   Daarover schrijft Augustinus in zijn werk De catechizandis rudibus.  
156   Bij de intrede in het catechumenaat ontving de geloofsleerling vier sacramenten: het ontvangen 
van het kruis van Christus op het voorhoofd, het opleggen van de handen, het uitspreken van een 
bezwering, het proeven van het zout. F. van der Meer, Augustinus zielzorger, a.w. 21.   
157   F. van der Meer, Augustinus de zielzorger, a.w. 324-327.  
158   M. Miles, Christian Baptism in the Fourth Century: the Conversion of the Body, a.w. 31. 
159   F. van der Meer, Augustinus de zielzorger, a.w. 325. Zie de inleiding van V. Hunink en H. van Reisen. 
In: A. Augustinus, Goed onderwijs, Christendom voor beginners, Budel 2008, 18-19. 
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Onze Vader over,160 die hij als sacramenten beschouwde.161 Deze overdracht 
gebeurde mondeling, omdat ze viel onder de geheimhouding. Hij leerde hen de 
tekst aan en legde hen de artikelen van het geloof uit.162 Van de doopleerlingen 
werd verwacht dat ze de tekst van de geloofsbelijdenis uit hun hoofd konden 
opzeggen. De overdracht van het Gebed des Heren ging gepaard met een uitleg van 
de zeven beden van het Onze Vader.163  
In de Paasnacht vond de doopplechtigheid plaats, die volgde op de intensieve 
voorbereiding op de christelijke initiatie. Deze plechtigheid begon na een lange 
reeks lezingen, onder meer over de schepping (Gen. 1), over de uittocht (Ex. 14), de 
verrijzenis van Christus. Aan het einde van de Paaswake, bij het krieken van de dag, 
vond de doopritus plaats. De doopleerlingen gingen in processie naar de doopkapel 
(baptisterium), waar zich de doopvont bevond. Nadat de doopleerlingen het kwaad 
afgezworen hadden, legden ze hun kleren af, deden hun sieraden af en maakten 
hun haren los, om naakt één voor één af te dalen in de doopvont. Daar vond de 
eigenlijk bekering plaats; dat was het essentiële moment.  
Hoewel christenen een aversie hadden tegen wereldlijke naaktheid, beschouwden 
zij naaktheid die in verband stond met de geïncarneerde Christus als positief, aldus 
Margaret Miles. De naaktheid tijdens de christelijke initiatie wijst op de navolging 
van Christus die naakt aan het kruis hing. Het symboliseert het afstand doen van de 
wereld, waarbij de ‘oude mens’ sterft en de ‘nieuwe mens’ geboren wordt in 
Christus.164 Dit betekent dat de doopleerlingen naakt werden ingewijd in het 
mysterie van het goddelijk leven. Terwijl zij de doopritus ondergingen, openbaarde 
God zich als Degene die heil schenkt.165 Ondergedompeld in het water van de 
doopvont werden ze herboren door de kracht van de Geest. De doopvont, die 
Augustinus vergelijkt met de moederschoot van de kerk, heeft het vermogen de 
doopleerlingen weder te baren en hen tot het licht van het geloof te brengen (s. 
216, 7). Daarna werden ze gezalfd, waarbij er gebeden werd om de gaven van de 
Geest. De ontmoeting met het mysterie van het goddelijk leven vormde de sleutel 
voor de ommekeer naar een nieuwe identiteit als christen.166 Deze identiteit van de 
doopleerlingen kwam tot uitdrukking in het witte doopkleed, dat zij als de nieuw-
geborenen (neofieten) ontvingen als een symbool voor de bekleding met de nieuwe 

                                                 
160   Volgens Van der Meer droeg Augustinus het Symbolum over op de zaterdag voor zondag Judaica, 
de zaterdag voor palmzondag. F. van der Meer, Augustinus de zielzorger, a.w. 326.  
161   Voor Augustinus waren vele tekenen een sacrament. Alles kon voor hen dienen voor het heilige, 
alles wat een gemeenschap samenbindt en op God richt. Hij kende 304 sacramenten. K. Schuurmans, 
Sacramenten: ons geloof vieren. In: Herademing 19 (2011) 1, 20-23.  
162   Over Augustinus’ uitleg van het Symbolum zijn zes preken bewaard gebleven, te weten: 212, 213, 
214, 214a, 215 en 216. In: A. Augustinus, Goed onderwijs, a.w. 17-18.  
163   F. van der Meer, Augustinus zielzorger, a.w. 327.  
164   M. Miles, Christian Baptism in the Fourth Century: the Conversion of the Body, a.w. 35-36.  
165   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 66.  
166   M. Miles, Christian Baptism in the Fourth Century: the Conversion of the Body, a.w. 24. 
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mens. Na de doopritus volgde de eucharistie waaraan zij voor het eerst deelnamen, 
samen met de geloofsgemeenschap. Daarbij werden ze als zuigelingen, infantes, 
uitgenodigd een feestdrank te nuttigen: het aloude voedsel van de pasgeborenen: 
melk en honing.167Tijdens de eerste week na Pasen kregen de neofieten mysta-
gogische catechese. In de kerk stonden ze apart opgesteld; als groep namen ze deel 
aan de bijeenkomsten gedurende het Paasoctaaf, waarin ze onderricht kregen over 
de afzonderlijke Paasverhalen uit het evangelie. Aan het einde daarvan waren ze 
‘volwaardige’ gelovigen, omdat ze de verschillende etappes van de geloofsweg 
afgelegd hadden.    
 
Resumerend. De christelijke initiatie ging gepaard met een breuk in het bestaan 
waarbij de mens werd herschapen. Daarbij functioneerde de kerk tijdens de 
doopritus als een barende moeder die de doopleerlingen opnam in haar 
gemeenschap. De ervaring van Gods heilschenkende presentie kan niet herleid 
worden tot een herinnering in de ziel van de doopleerling zoals bij de maieutiek is 
het geval is.168 Dit wijst op een onderscheid tussen de maieutiek en de christelijke 
initiatie. Daarnaast zien we bij Augustinus een ander onderscheid  dat te maken 
heeft met zijn persoonlijke weg van de christelijke initiatie en de collectieve 
benadering van deze initiatie vanuit de kerk waar hij als bisschop voor stond. 
 
1.5.5 Mystagogie in onze tijd 
 
Sinds de introductie door Karl Rahner (1904-1984) staat mystagogie opnieuw in de 
belangstelling. Rahner zocht naar een theologie die begint bij de zelfervaring van 
de mens:  
 
‘Het christelijk onderricht moet onbevangen bij de mens beginnen, bij zijn zelfervaring, bij 
zijn existentie, en goed beschouwd, moet ze ook bij hem eindigen. (…) De christelijke bood-
schap die aan de mensen aangeboden moet worden is niet een aanbod van iets vreemds of 
van iets van buitenaf, maar het opwekken en interpreteren van het binnenste in de mens, 
van de meest diepe dimensie van zijn existentie.’169  

 
Volgens Rahner staat het menselijk bestaan open voor de transcendente werke-
lijkheid, die voor hem God is. Dit noemt hij het transcendentaal bewustzijn. Dit 
bewustzijn is het vermogen van de mens ontvankelijk te zijn voor het mysterie van 

                                                 
167   F. van der Meer, Augustinus de zielzorger, a.w. 335; A. Augustinus, Als lopend vuur: preken voor 
hetliturgisch jaar 2. Ingeleid door: R. van Zaalen e.a., Amsterdam 2001, 20-21. 
168   R. van Riessen, De ziel opnieuw, a.w. 36  
169   K. Rahner, Die theologische Dimension der Frage nach dem Menschen. In: Theologie aus Erfahrung 
des Geistes, Schriften zur Theologie, Band XII, Zürich [ect.] 1975, 402-403.  



52 

 
de transcendente God. Daardoor kunnen God en mens op elkaar betrokken zijn.170 
Mystagogie heeft betrekking op de begeleiding tot het persoonlijk ervaren van God 
die geheimvol is en die zich kenbaar kan maken in het concrete leven. Deze 
begeleiding zou de kerk moeten bieden. De visie van Rahner ligt ten grondslag aan 
de hedendaagse inzichten over mystagogie. In tegenstelling tot de mystagogie in 
het vroege christendom beperkt de hedendaagse mystagogie zich niet tot een 
bekering tot het christelijke geloof, maar richt zich ook op een persoonlijke ont-
wikkeling van het geestelijk leven. Mystagogie benadert het geestelijk leven als een 
proces waarin het mysterie van God werkzaam is. De werking in dit proces wordt – 
vanuit de christelijke spiritualiteit – toegeschreven aan de heilige Geest die inwerkt 
op de werkelijkheid van de mens. Op deze inwerking hebben de geheimen van de 
mystagogie betrekking.  
Volgelingen van Rahner leggen ieder verschillende accenten. Voor Van den Berk is 
mystagogie een inwijding in het mysterie van de eigen ziel.171 Daarbij focust hij op 
de ontwikkeling van het symbolisch bewustzijn dat openstaat voor de transcen-
dente werkelijkheid. Haslinger en Knobloch leggen de nadruk op ervaringen van 
transcendentie en de religieuze bewustwording in het dagelijks leven. Mystagogie 
duidt bij hen op een initiatie waarbij mensen de relatie met God ontdekken en zich 
bewust worden van hun identiteit als kind van God. Deze identiteit roept solidariteit 
op tussen mensen onderling.172 De Jong van Campen benadert mystagogie vanuit 
de deiktische ontologie van Van Peursen om te beschrijven ‘wat er gebeurt als er 
mystagogie gebeurt’.173 Volgens Van Peursen heeft de  werkelijkheid een overvloed 
aan betekenis in zich, die zich kan openbaren in concrete gebeurtenissen van het 
leven. Tijdens een dergelijke gebeurtenis toont de werkelijkheid zich zoals ze eigen-
lijk bedoeld is. Dit zijn ervaringen waarbij mensen gewaarworden dat God op hen 
betrokken is.  
Een andere benadering heeft Van Riessen. Hoewel zij niet spreekt over mystagogie, 
voert ze Socrates en Christus als leraren van de ziel op en maakt ze een essentieel 
onderscheid tussen de maieutiek en de christelijke weg van de innerlijkheid. Terwijl 
Socrates benadrukt dat de waarheid ontdekt moet worden in het innerlijk, gebeurt 
er in de ontmoeting met Christus iets dat te maken heeft met bekering en herschep-
ping. De inkeer die Christus teweeg brengt, levert niet alleen een besef van waar-
heid op maar ook de ervaring van schuld en daarmee de noodzaak van verlossing.174  
Deze verschillende benaderingen van mystagogie kunnen wellicht alle van toe-
passing zijn op mijn onderzoek. De benadering van Van den Berk is gericht op de 

                                                 
170   K. Rahner, Über den Begriff des Geheimnisses in der katholischen Theologie. In: Schriften zur Theo-
logie, Band IV, Einsiedeln 1960, 51-99.   
171   T. van den Berk, Inwijding in het symbolisch bewustzijn, a.w. 56.  
172   H. Haslinger, Was ist Mystagogie? Praktisch-theologische Annäherung an einen strapazierten Be-
griff. In: S. Knobloch en H. Haslinger, Mystagogische Seelsorge, a.w. 70-71.  
173   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 32-39. 
174   R. van Riessen, De ziel opnieuw, a.w. 8    
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inwijding in de ziel; de benaderingen van De Jong van Campen, Haslinger, Rahner 
en Van Riessen zijn gericht op in de inwijding in de relatie tussen God en mens.  
 
1.5.6 Mystagogie in dit onderzoek  
 
Mijn onderzoek naar de mystagogische functie van het moederschap van God en 
het geestelijke moederschap sluit enerzijds aan op de inzichten over mystagogie 
van de kerkvaders uit het vroege christendom, anderzijds op inzichten uit de heden-
daagse mystagogie.  
 

 Inzichten uit de mystagogie van het vroege christendom 
In de beschrijving bij Augustinus komt naar voren dat mystagogie in de context 
staat van inleiding en inwijding in het christelijke geloof en in de kerk. De inleiding 
wijst op de belangstellenden voor het christelijke geloof en de catechumenen, de 
inwijding op doopleerlingen die bezig zijn met de bekering tot het christelijk geloof. 
De inwijding hoort bij de voorbereiding op de christelijke initiatie met Pasen én op 
de fase die daarop volgt.  
 

 Inzichten uit de hedendaagse mystagogie 
De inzichten uit de hedendaagse mystagogie zijn bruikbaar, omdat deze mystagogie 
begint bij het verhaal van het leven om daarin de relatie tussen God en mens te 
ontdekken. De benadering zal gebruikt worden voor het onderzoek naar teksten uit 
de Confessiones. Daarin beschrijft Augustinus hoe God werkzaam was in zijn leven 
en bij bepaalde gebeurtenissen op hem betrokken was. 
 

 Mystagogie uit het vroege christendom en hedendaagse mystagogie 
In dit onderzoek maak ik gebruik van inzichten uit de mystagogie uit het vroege 
christendom en uit de hedendaagse mystagogie. Een belangrijke overeenkomst is 
dat ze beide uitgaan van de persoonlijke ervaring en betrekking hebben op de 
inwijding in het christelijk geloof. In de hedendaagse mystagogie ligt de nadruk op 
de inwijding in het persoonlijk geloof, in de mystagogie van de vroege kerk lag die 
op de inwijding in de kerk. Deze benaderingen staan niet per se tegenover elkaar, 
maar kunnen in een betekenisvol verband naast elkaar staan.175 Deze samenhang 
zet ik in voor dit onderzoek en omvat drie lagen:176 
 

 Inwijding in het geheim van het bestaan: deze inwijding heeft betrekking 
op de alledaagse wereld van mensen, waar mensen ervaring opdoen en 
waar ze God kunnen ervaren.177 Deze inwijding is erop gericht dat mensen 

                                                 
175   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 282.  
176   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 112-116.  
177   H. Haslinger, Was ist Mystagogie? A.w. 65-66. 
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een referentiekader gaan opbouwen en dat ze gaan ervaren dat ze door 
God gedragen worden.  

 Inwijding in het geheim van God: bij deze inwijding maakt God zich kenbaar 
als genade. Mensen ervaren dat God aan het bestaan vooraf gaat, er 
bovenuit stijgt en naar hen omziet.178  

 Inwijding in het geheim van de kerk: mensen worden opgenomen in de 
gemeenschap die het lichaam van Christus is aan wie de Geest gaven heeft 
geschonken (1 Kor. 12).  

 
Samenvattend: aan het begin van dit hoofdstuk stelde ik de vraag hoe mystagogie 
en het moederschap met elkaar samenhangen. Aanwijzingen van deze samenhang 
zijn aan het licht gekomen in werken van vroegchristelijke schrijvers en wijzen op 
de functie van het moederschap van de kerk bij de christelijke initiatie. Sporen van 
deze samenhang zagen we ook bij Griekse filosofen en hebben betrekking op de 
maieutiek.  
Hedendaagse studies over mystagogie brengen de symboliek van het moederschap 
in verband met de maieutiek en niet met personen en personificaties die gestalte 
geven aan het moederschap van God en geestelijk moederschap. In mijn onderzoek 
poog ik de mystagogische functie van deze moederschappen te bestuderen om 
haar toegankelijk te maken voor hedendaagse inzichten van mystagogie. Daarvoor 
ga ik te rade bij Augustinus.  
 
 
1.6 STAND VAN HET ONDERZOEK NAAR HET MOEDERSCHAP VAN GOD EN HET GEESTELIJKE 

MOEDERSCHAP IN DE WERKEN VAN AUGUSTINUS 
 
Inleiding 
Als er over het moederschap gesproken wordt in verband met Augustinus, staat dit 
over het algemeen in relatie tot Monnica (331-387), zijn moeder. Zij speelde een 
belangrijke rol in zijn leven, zoals blijkt uit de Belijdenissen (Confessiones).  
In de geschiedenis van de christelijke traditie is er veel gezegd over de relatie tussen 
Monnica en Augustinus. De hagiografieën tonen Monnica als een voorbeeld van 
christelijk leven voor Augustinus. Volgens de freudiaanse psychoanalytische studies 
was zij de maatgevende persoon in het leven van Augustinus die hem bedenkelijke 
contouren heeft bezorgd.179 Larissa Seelbach verrichtte een historisch onderzoek 
naar Monnica, waarbij ze ook de literaire bronnen onderzocht waaruit hij mogelijk 
geput heeft om de relatie met zijn moeder te beschrijven.180  

                                                 
178   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 114. 
179   L. Seelbach, Psychoanalytische Deutungsversuche zur Persönlichkeit Augustins – Beispiele und 
Anfragen. In: Theologie und Glaube 93 (2003), 241-259. 
180    L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen ….”, a.w. 70-76.  
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In de afgelopen decennia hebben verschillende auteurs aandacht besteed aan de 
moederlijke aspecten van God in de werken van Augustinus. Tarsicius van Bavel 
inventariseerde vele teksten waarin deze aspecten naar voren komen.181 Hij 
ontdekte dat de moederlijke kant van God in de geschriften van Augustinus betrek-
king heeft op de genade van Christus, de heilige Geest, de heilige Schrift, de kerk, 
Mozes, de profeten en andere verkondigers van het geloof, in het bijzonder Paulus, 
en tenslotte Augustinus zelf. Een andere auteur, Marcha Dutton, brengt het 
moederschap van God in verband met Monnica en beschrijft haar als een geeste-
lijke moeder.182 Volgens Van Kempen-van Dijk wijst het moederschap van Monnica 
op het moederschap van de kerk.183  
Er zijn dus verschillende studies verricht over de moederlijke aspecten van God bij 
Augustinus en over het moederschap van Monnica. Het tot nu toe verrichte onder-
zoek heeft twee richtingen. Dutton, Van Kempen van Dijk en Seelbach hebben hun 
onderzoek voornamelijk gericht op het moederschap van Monnica in de 
Confessiones (Boek 1-9). Van Bavel richtte zich op het gehele werk van Augustinus 
waarin sporen van het moederschap van God zijn te vinden. Daarbij heeft hij het 
moederschap van Monnica juist buiten beschouwing gelaten.  
In mijn onderzoek zal ik beide onderzoeksrichtingen bestuderen. In dit hoofdstuk 
beschrijf ik de stand van zaken vanuit de secundaire literatuur. Bij de beschrijving 
daarvan ga ik uit van vier benaderingen. Allereerst geef ik een overzicht van de 
hagiografische benaderingen van Monnica (1.6.1), daarna volgt een overzicht van 
de psychoanalytische benaderingen van de relatie tussen Monnica als moeder en 
Augustinus als zoon (1.6.2), vervolgens geef ik een overzicht vanuit een literaire 
benadering (1.6.3), en ik sluit af met een overzicht van de theologische 
benaderingen (1.6.4). Vanuit het onderzoek naar deze benaderingen kom ik tot een 
beschrijving van de thematische lijnen van dit onderzoek. 
 
1.6.1 Hagiografische benaderingen 
 
Inleiding 
De hagiografische benaderingen omvatten de levensbeschrijvingen, wonderen en 
de verering van Augustinus en Monnica. Deze benaderingen hebben ertoe geleid 
dat Monnica als heilige wordt vereerd en wordt gezien als een model van christelijk 

                                                 
181   T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, a.w. 250-290. 
182  M. Dutton, “When I was a Child”: Spiritual Infancy and God’s Maternity in Augustine’s 
Confessiones. In: J. Schnaubelt and F. Van Fleteren, Collectanea Augustiniana: Augustine “Second 
Founder of the Faith”, New York 1990, 113-140. 
183   P. van Kempen-van Dijk, Monnica: Augustinus’ visie op zijn moeder, Amsterdam 1978,  84. 
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moederschap,184 en als patrones van de christelijke moeders.185 In de werken van 
Augustinus vinden we reeds een geïdealiseerd beeld van zijn moeder. Daarin toont 
hij haar als een gelovige en volhardende moeder. Dankzij haar gebeden heeft hij de 
waarheid (Christus) gevonden (ord. 2.20.52). Hij heeft alles aan haar te danken 
(beata u 1.6). Hoe moeten we deze dankzegging verstaan? Volgens Seelbach heeft 
die alleen betrekking op zijn bekering tot het christelijk geloof en niet op zijn gehele 
leven. Op deze kwestie kom ik later terug (zie 2.1.5).  
 
Eerste biografie over Augustinus  
De eerste biografie is: vita Augustini. Dit is een getuigenis over Augustinus van de 
monnik Possidius die van hem zijn geestelijke vorming ontvangen had en die met 
hem samenleefde in Hippo.186 In zijn biografie vertelt hij dat Augustinus uit 
christelijke ouders geboren is (v. Aug. 1), hetgeen niet overeenstemt met de histo-
rische waarheid. Zijn moeder Monnica was een christen, maar zijn vader Patricius 
een niet-christen die zich vlak voor zijn dood liet dopen. Possidius benadrukt dat 
Monnica ‘meer verheugd was over het besluit dat hij genomen had om God te 
dienen dan over eventuele kleinkinderen’ (v. Aug. 2). Het gegeven dat Monnica 
Augustinus ‘overal volgde’ (v. Aug. 2) overschrijdt de grenzen van de historische 
waarheid. Het is waar dat Monnica hem achterna gereisd is naar Milaan, maar dat 
gebeurde pas twee jaar na zijn vertrek naar Rome (385).187 Zij gaf haar zoon volop 
kansen om te studeren, te werken en een gezin te stichten. Het beeld van Monnica 
als moeder die haar zoon niet los kan laten, beïnvloedde de studies over Augustinus 
zoals die van de filosoof Blans laat zien.188  
 
Verering van Monnica  
Gedurende het eerste millennium deed de invloed van Monnica zich gelden via 
Augustinus. Haar verering kwam op gang toen pelgrims naar haar graf gingen in 
Ostia (twaalfde eeuw). Onder leiding van paus Martinus V (1368-1431) werden haar 
relikwieën overgebracht naar Rome (9 april 1430). Van haar gebeente ging een 
bijzondere geur en genezende kracht uit, hetgeen bleek uit de wonderen die zich 
voltrokken bij het overbrengen van haar gebeente naar Rome. Daarmee verkreeg 

                                                 
184   C. Atkinson, “Your Servant, My Mother”: The Figure of Saint Monica in the Ideology of Christian  
Motherhood. In: C. Atkinson e.a. (ed.), Immaculate & Powerful, The Female in Sacred Image and Social 
Reality, Boston 1985, 139-172.  
185   A. Trapé, Mia Madre, Roma 1983; Augustinus, meine Mutter, Monika, München [ect.] 1986, 40. 
Ik volg de  Duitse tekst.  
186   Possidius, Leven van Augustinus. Vertaald door T. van Bavel. In: Veel te laat heb ik jou lief gekregen. 
Bij  het zestiende eeuwfeest van Augustinus’ bekering, Heverlee 1986.  
187  Volgens Brown vertrok Augustinus in 383 naar Rome. Pas aan het einde van de herfst kwam 
Monnica aan in Milaan. P. Brown, Augustine of Hippo, a Biography, Berkeley [ect.], 2000, 3.   
188   B. Blans (red.), De ontdekking van het innerlijk. De actualiteit van Augustinus, Nijmegen 2012, 16.  
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Monnica de status van heilige in de katholieke kerk (27 april 1430).189 Aan haar 
werden echter eigenschappen en krachten toegekend die niet overstemmen met 
de beschrijving van Augustinus over zijn moeder.190  
De verering van Monnica werkte door in de Renaissance. Onder invloed van het 
humanisme ontstond er in de vijftiende eeuw een gezinsmoraal waarin er aandacht 
was voor de opvoeding van kinderen en waarbij Monnica als moeder tot voorbeeld 
werd gesteld.191 De aandacht die er binnen het protestantisme is voor het huiselijk 
leven en de familie, leidde in de loop van de Reformatie niet tot veel interesse voor 
Monnica. Aan katholieke zijde groeide de verering van Monnica in de zeventiende 
eeuw, zoals we zien in Introduction à la vie devote van de priester Franciscus van 
Sales (1567-1622). In dit werk over de vernieuwing van lekenspiritualiteit bena-
drukt hij dat er een religieus leven mogelijk is voor getrouwde vrouwen. Daarbij 
verwijst hij naar het christelijk moederschap van Monnica dat reeds begon voordat 
haar zoon was geboren, doordat zij haar ongeboren kind aan God opdroeg. Dit 
gegeven vindt echter geen steun in Augustinus’ tekst (Conf. 1.11.17).192  
 
Hagiografieën over Monnica 
De hagiografie over Monnica van de Franse bisschop Bougaud (1823-1888) is 
geschreven vanuit de tijdgeest van de negentiende eeuw, waarin de hiërarchie van 
de rooms-katholieke kerk in strijd was met de verworvenheden van de moderne 
tijd. De geestelijken stelden Maria tot voorbeeld en in het verlengde daarvan 
voerden ze Monnica op als de ideale moeder, die het als haar opdracht zag haar 
zoon Augustinus terug te leiden naar de katholieke kerk.  Volgens Bougaud neemt 
de moederliefde voor de zoon toe door tranen en beproevingen heen en zal die 
liefde uiteindelijk triomferen in zijn keuze voor het priesterschap.193 Enkele 
voorbeelden: de tranen van Monnica duidt hij als een reactie op Augustinus’ relatie 
met zijn vriendin. Hij beschrijft deze relatie als een beletsel voor een ‘volkomen 
christelijke leven’.194 Zijn bekering interpreteert hij als een overgave aan haar 
tranen waarvoor hij na zeventien jaar bezweken was.195 Haar daadkracht toonde 

                                                 
189   C. Atkinson, “Your Servant, My Mother”, a.w. 148. E. Bougaud, Histoire de Saint Monique, Paris 
1866; Het leven van de heilige Monica, ’s Hertogenbosch 1931, 320-329; ik volg de Nederlandse tekst. 
Atkinson en Bougaud beschrijven ieder het wonder van de genezing van een ziek kind in de armen 
van een moeder.  
190   De eerste eigenschap is dat Monnica nooit weerstaat aan de kreten van een moeder die weent 
over haar kind. De tweede eigenschap is dat de blinden haar hart hebben gewonnen. C. Atkinson, 
“Your Servant, My Mother”, a.w. 149. E. Bougaud, Het leven van de heilige Monica, a.w. 323. 
191   Monnica speelt een belangrijke rol in het werk De liberorum education van de humanist Maffeo 
Vegio (1406 of 1407- 1458). C. Atkinson, “Your Servant, My Mother”, a.w. 149-150.  
192   C. Atkinson, “Your Servant, My Mother”, a.w. 153-155.  
193   In de hagiografie van Bougaud gaat het om de verhouding tussen een moeder en een zoon met 
het oog op het priesterschap. E. Bougaud, Het leven van de heilige Monica, 346.  
194   E. Bougaud, Het leven van de heilige Monica, a.w. 75-76, 180. 
195   E. Bougaud, Het leven van de heilige Monica, a.w. 217. 
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zich in het wegsturen van Augustinus’ vriendin (concubine).196 Uit deze voor-
beelden blijkt dat haar handelingen toegeschreven zijn, die niet geheel in overeen-
stemming zijn met wat Augustinus daar zelf over vertelt: Monnica’s tranen zijn een 
reactie op zijn lidmaatschap van het manicheïsme (Conf. 3.11.19). Zij was niet 
aanwezig bij zijn overgave aan Christus in de tuin van Milaan (Conf. 8.12.29) en hij 
vertelt ook niet dat zijn moeder zijn vriendin weggestuurd heeft (Conf. 6.15.25). De 
hagiografie over Monnica van Bougaud had tot gevolg dat er een Vereniging van 
Christelijke Moeders opgericht werd die zich tot taak stelde voor hun kinderen te 
bidden (1850).197 
De hagiografie van Trapé (1915-1987) sluit aan bij die van Bougaud. Daarin is er 
sprake van een idealisering van Monnica waarbij er weinig aandacht is voor haar 
menselijke kanten. Als kind was ze al heilig.198 Zijn idealisering blijkt uit zijn inter-
pretatie van de wijndiefstal (Conf. 9.8.18): toen het kind Monnica wijn dronk en 
betrapt werd door een slavin, was dit een belediging van Monnica.199 Hij verdraait 
dit incident op dusdanige wijze dat de slavin de schuld ervan krijgt. Trapé heeft 
evenmin oog voor de complexe situatie rond het vertrek van Augustinus naar Rome 
(Conf. 5.8.15). Hij stelt dit zelfs niet aan de orde; hij zegt alleen dat Augustinus in 
het geheim wegvoer naar Rome en dat zijn moeder in Milaan weer bij hem was.200 
De feiten die zich in het leven van Monnica voltrokken hebben, moesten voor de 
auteurs passen in het beeld  van haar heiligheid.  
Hoewel de hagiografieën van Bougaud en Trapé doorspekt zijn met dergelijke 
interpretaties en overkomen als sentimentele literatuur, is de invloed ervan tot op 
heden aanwezig in de Augustijnse Studies. Dit blijkt maar al te duidelijk bij het 
lemma ‘Monnica’ in Augustine Through the Ages, waarbij uitgebreid naar deze 
hagiografieën wordt verwezen.201  
 
In de hagiografische benaderingen zien we een idealisering van het christelijke 
moederschap van Monnica, die mannelijke geestelijken overdroegen op christelijke 
vrouwen en moeders.202 Dit beeld vindt weinig steun in teksten van Augustinus. De 
hagiografieën geven een bepaald beeld dat voor de historische kennis van Monnica 
en Augustinus weinig relevant is.  
 

                                                 
196   E. Bougaud, Het leven van de heilige Monica, a.w. 189. 
197   E. Bougaud, Het leven van de heilige Monica, a.w. 342; C. Atkinson, “Your Servant, My Mother”, 
a.w. 161. L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen… .”, 26.  
198   E. Bougaud, Het leven van de heilige Monica, a.w. 11. 
199   A. Trapé, Augustinus, meine Mutter Monika, a.w. 12. 
200   A. Trapé, Augustinus, meine Mutter Monika, a.w. 22. 
201   A. de Bernardino, Monnica. In: A. Fitzgerald, Augustine Through the Ages, An Encyclopia, Cam-
bridge 1999. In de literatuuropgave van dit lemma worden de hagiografieën van Bougaud en Trapé 
als eerste genoemd.   
202   C. Atkinson, “Your Servant, My Mother”,  a.w. 139.  
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1.6.2 Psychoanalytische benaderingen  
 
Sinds het ontstaan van de psychoanalyse zijn er veel psychoanalytische studies 
verricht over de relatie tussen Monnica en Augustinus. Deze studies hebben het 
huidige beeld van deze relatie sterk bepaald.203 In de psychoanalytische benadering 
wordt veel aandacht besteed aan de complexe verhoudingen in het gezin waarin 
Augustinus opgroeide. Volgens de psychoanalytici treden daarin het oedipus-
complex (over het oedipuscomplex zie: 1.1.1),204 en Augustinus’ narcistische per-
soonlijkheid op de voorgrond.205 Voor de beschrijving van de psychoanalytische 
benadering gebruik ik onder meer de bijdragen van de godsdienstpsycholoog Nauta 
die beide thema’s aan de orde stelt.206 
 
Oedipuscomplex en narcistische elementen 
De oorzaak van de complexe verhoudingen in het gezin waarin Augustinus op-
groeide lag volgens Nauta zowel bij Monnica als bij Patricius. Monnica werd als kind 
niet erkend in haar behoeften; haar ouders lieten haar opvoeding over aan een 
strenge dienstbode, die haar bijvoorbeeld verbood wijn te drinken. Daardoor zocht 
zij heel haar leven naar wat haar ouders haar nooit hebben gegeven en was ze 
narcistisch noodlijdend. Plaatsvervangend bevredigde zij haar narcistische behoef-
ten in haar relatie met Augustinus. Daardoor riep ze een buitengewone oedipale 
crisis bij hem op die Augustinus niet overstegen heeft. Volgens Nauta toonde 
Monnica weinig begrip voor haar zoon, wat duidelijk werd toen ze hem niet liet 
dopen terwijl hij als kind ernstig ziek was.207 Augustinus benadrukt juist haar bereid-
heid een nooddoop te willen verrichten toen hij ten onder dreigde te gaan (Conf. 
1.11.17). We moeten zeer voorzichtig zijn om onze idealen van moederschap te 
projecteren op de tijd waarin zij leefde. De nadruk lag meer op een morele opvoe-
ding en minder op de onvoorwaardelijke liefde zoals we die nu verstaan.208 

                                                 
203   L. Seelbach, Psychoanalytische Deutungsversuche zur Persönlichkeit Augustins, a.w. 240. 
204  C. Kligerman, A Psychoanalytic Study of the Confessions of St. Augustine. In: Journal of the Ame-
rican Psychoanalytic Association 5(1957), 469-484.  
205   P. Fredrikson, Augustine and His Analysts, The Possibility of Psychohistory. In: Soundings 61 (1978) 
206-227. W. Beers, The Confessions of Augustine, Narcissistic Elements. In: American Imago 45 (1988) 
107-125. 
206  R. Nauta, Vervreemding en verandering, over Augustinus’ bekering tot het christendom. In: M. 
Derks e.a. (red.), Het licht gezien, Bekeringen tot het katholicisme in de twintigste eeuw, Hilversum 
2000,  158-175. R. Nauta, The Prodigal Son: Some Psychological Aspects of Augustine’s Conversion. 
In: Journal of Religion and Health, 47 (1) 75-88. In deze artikelen worden dezelfde thema’s besproken: 
de afwezige vader; de lijdende moeder; de verloren zoon.  
207   R. Nauta, Vervreemding en verandering, a.w. 169. 
208   S. Dixon, The Roman Mother, London 1988. Geciteerd in: L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht 
ist ja kein Gebrechen ….”, die Frau und ihre Gottebenbildlichkeit bei Augustin, a.w. 43. 
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Nauta duidt ook het vertrek van de concubine van Augustinus als een gevolg van 
de oedipale crisis. Monnica had hem ervan overtuigd haar weg te sturen om haar 
zoon voor zichzelf op te eisen ter bevestiging van haarzelf.209 Augustinus vermeldt 
zelf echter niet wie deze scheiding veroorzaakt heeft, ook niet dat zijn moeder hem 
daartoe aangezet heeft. In hoofdstuk 2 ga ik nader op deze kwestie in (zie 2.2.2).210 
Volgens Nauta lag de oorzaak van het oedipuscomplex niet alleen bij Monnica, 
maar ook bij Patricius. Diens gedrag heeft Augustinus beschreven als driftig en 
goedhartig. Hij was schijnbaar heer en meester over zijn huis. Monnica was gewillig 
en hem onderdanig, terwijl hij haar ontrouw was. Ongestraft versierde hij andere 
vrouwen (Conf. 9.9.19). Nauta brengt zijn gedrag in verband met het ‘machismo-
complex’.211 Hij heeft echter geen oog voor de sociale verhoudingen binnen een 
huwelijk in Augustinus’ tijd waarin de echtgenote ondergeschikt was aan haar echt-
genoot.212 Monnica deed wat van haar verwacht werd: ze schikte zich in haar huwe-
lijk gehoorzaam onder de autoriteit van Patricius, ondanks zijn gebrek aan zelf-
controle.213  
Nauta beschrijft het gezin als vader-ineffectief, omdat Patricius de vaderrol niet kon 
vervullen waardoor Augustinus zich niet met zijn vader heeft kunnen identificeren. 
Bovendien was het gezin inefficiënt, omdat Patricius niet in staat was zijn gezin 
financieel te onderhouden.214 Augustinus daarentegen merkt juist op dat zijn vader 
er alles voor over had om hem te kunnen laten studeren (Conf. 2.3.5). 
Doordat de oedipale crisis in het gezin niet tot een goede oplossing kwam, zocht 
Augustinus  naar gebondenheid in de band met zijn moeder. Vanuit de psychoana-
lytische visie gingen zijn infantiele en oedipale wensen pas in vervulling toen 
Monnica in Ostia begraven werd, waarbij zij voor eeuwig van haar echtgenoot ge-
scheiden werd.215 Volgens Seelbach speelden daarbij andere factoren een rol. Zij 
wijst op een historisch gegeven, te weten: voor Grieken en Romeinen riep het angst 

                                                 
209   R. Nauta, Vervreemding en verandering, a.w. 170-171.  
210   L. Seelbach, Psychoanalytische Deutungsversuche zur Persönlichkeit Augustins, a.w. 252-255.   
211   R. Nauta, Vervreemding en verandering, a.w. 164-165. 
212   T. van Bavel, Augustinus’ denken over de vrouw. In: Bijdragen 48 (1987) 362-396, hier: 368-369. 
Volgens de Romeinse wetgeving in de Keizertijd was er een zekere symmetrie tussen de 
huwelijkspartners, waarbij de echtgenoot werd aangeduid als pater familias en de echtgenote als 
mater familias of matrona. Y. Thomas, De scheiding der geslachten in het Romeinse recht. In: P. 
Schmitt Pantel (red.), Geschiedenis van de vrouw, Oudheid, Amsterdam 1992, 124. Deze verhoudingen 
werden niet aangeduid als heer (dominus) en slavin (ancilla) zoals Seelbach beweert. L. Seelbach, “Das 
weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 38. Binnen het Romeinse huwelijk had een 
echtgenote een zekere vrijheid.  
213   ‘It is more likely that Augustine described his father’s behaviour in a light that would present his 
mother as an ideal Christian wife, in a society where sexual double standard and violence to control 
subordinates were an accepted way of life.’ K. Power, Veiled Desire, Augustine on Women, a.w. 76. 
214   R. Nauta, Vervreemding en verandering, a.w. 165-167. 
215  C. Kligerman, A Psychoanalytic Study of the Confessions of St. Augustine, a.w. 483; K. Flasch, 
Augustin, Einführung in sein Denken, Stuttgart 1994, 252.  
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op begraven te worden in een ander land, omdat de lichamelijke resten alleen rust 
konden vinden in het thuisland. Uit het feit dat Augustinus na haar overlijden voor 
zijn moeder kon bidden ‘moge zij dus in vrede zijn, samen met haar man (…) aan 
wie zij dienstbaar is geweest’ (Conf. 9.13.37),216 valt af te leiden dat hij het oedipale 
conflict van Monnica als echtgenote en als moeder heel goed op kon lossen.217  
Seelbach, die een uitgebreid onderzoek verrichtte naar de psychoanalytische 
studies over de relatie tussen Augustinus en Monnica, betwijfelt uiteindelijk het nut 
ervan, omdat ze historische, sociale en culturele zaken uitsluiten.218  
 
Psychologische interpretatie van de religieuze ervaring 
Het is uiteraard de taak van de psychoanalyse zich te richten op de groei en 
ontwikkeling van de mens, ook op wat deze ontwikkeling stagneert. Opvallend 
genoeg concentreren deze studies zich op de Confessiones en niet op het gehele 
werk van Augustinus. Op grond van slechts een klein deel van zijn omvangrijke werk 
zijn flinke conclusies getrokken. Volgens Fredrikson combineren deze analyses een 
aantal belangrijke waarnemingen met veel overinterpretatie en een verkeerde 
lezing van de teksten.219 Er is weinig aandacht voor de tekst zelf. Bovendien tonen 
deze studies die over het algemeen in de lijn van Freud staan, een gebrek aan 
aandacht voor de religieuze ervaring als zodanig. Zo gaat bijvoorbeeld Dodds ervan 
uit dat iedere autobiografie naar een geestelijke stoornis verwijst.220 Als Augustinus 
geestelijk gezond was geweest, had hij de Confessiones niet geschreven. Dodds laat 
de relatie tussen Augustinus als gelovig subject en God volledig buiten beschou-
wing. In deze studies worden religieuze ervaringen sowieso gereduceerd tot een 
psychisch verschijnsel.221 Zo interpreteren de psychoanalytici bijvoorbeeld de dro-
men van Monnica als een articulatie om in de nabijheid te willen vertoeven van 
Augustinus,222 en zien ze haar tranen als teken van haar depressieve narcistische 
persoonlijkheid.223 
Dergelijke interpretaties zijn ook te vinden van de bekering van Augustinus. Zo 
beschrijft Nauta zijn bekering als een ‘berusting in afhankelijkheid’. Door het geloof 
van Monnica te omarmen bleef hij voor altijd haar zoon en gaf hij het op om zelf 
iemand te worden; hij bleef voor altijd een kind. Nauta vat zijn bekering tot het 

                                                 
216   Vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 215 
217   K. Power, Veiled Desire, Augustine on Women, New York 1995, 90.   
218   L. Seelbach, Psychoanalytische Deutungsversuche zur Persönlichkeit Augustins, a.w. 241-259.   
219    P. Fredrikson, Augustine and His Analysts, The Possibility of Psychohistory, a.w. 209. 
220   E. Dodds, Augustine’s Confessions, A Study of Spiritual Maladjustment. In: Hibbert Journal 26 
(1928) 459-473, hier 460. Een dergelijke opmerking vinden we ook bij Kligerman die de Confessiones 
beschouwt als een psychiatrische persoonlijke geschiedenis. C. Kligerman, A Psychoanalytic Study of 
the Confessions of St. Augustine, a.w. 470. 
221   K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden, a.w. 413. 
222   R. Nauta, Vervreemding en verandering, a.w. 170. 
223   W. Beers, The Confessions of Augustine, Narcissistic Elements, a.w. 118. 
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christendom op ‘als een persoonlijk deficit, als de ambivalente bevestiging van een 
leven in afhankelijkheid.’224 Daarmee reduceert hij Augustinus’ bekering tot een 
articulatie van zijn psychische gesteltenis. Hij benadert zijn bekering als een terug-
keer naar de fase van afhankelijkheid. Zijn bekering tot een ‘afstandelijke God’ 
interpreteert Nauta als Augustinus’ onvermogen om intieme relaties aan te gaan. 
Uit zijn vele brieven aan vrouwen komt echter naar voren dat hij vele contacten 
met vrouwen onderhield en hen juist niet uit de weg ging.225  
In de psychoanalytische benaderingen wordt datgene wat de relatie tussen 
Augustinus en Monnica wellicht mede bepaald heeft, gezien als dé oorzaak van zijn 
bekering. Het zou de moeite waard zijn om eens een psychoanalytische studie over 
het gedrag van Augustinus en Monnica te verrichten met inachtneming van de 
religieuze dimensie in hun relatie. Ik heb sterk de indruk dat deze studies eerder 
een reactie zijn op het beeld van beiden dat in de hagiografieën naar voren komt, 
dan op de geschriften van Augustinus zelf. 
 
1.6.3 Literaire benaderingen 
 
Moederfiguren uit literaire en bijbelse bronnen 
Seelbach bestudeerde literaire bronnen die Augustinus gebruikte om het moeder-
schap te verwoorden.226 Ze zocht naar moederfiguren in zijn werken die verwijzen 
naar andere literaire bronnen die overeenkomen met Monnica. Augustinus heeft 
misschien verwezen naar de Romeinse matrone Cornelia, die net als zijn moeder 
op gevorderde leeftijd belangstelling toonde voor filosofische onderwerpen.227 Een 
andere literaire bron is het verhaal Aeneis van Vergilius. Toen Augustinus las dat 
Aeneas Dido, de koningin van Carthago, in de steek had gelaten, had hij zijn tranen 
niet kunnen bedwingen (Conf. 1.13.20-21). Augustinus zou deze literaire bron 
gebruikt hebben om zijn vertrek naar Rome te beschrijven (Conf. 5.8.15). Zoals 
Aeneas in het geheim uit Carthago was weggegaan naar Rome, zo was ook 
Augustinus in het geheim vertrokken en liet hij zijn moeder alleen achter.228  
Volgens Seelbach zijn er ook parallellen tussen Venus, de moeder van Aeneas, en 
Monnica. Beide moeders gaven hun zonen richting in hun leven en maakten gebruik 
van hemelse tekens zoals dromen en visioenen. Een groot verschil is wel dat Venus 
een godin is van de erotische liefde, terwijl Monnica na de dood van haar echt-
genoot als een kuise weduwe leefde.  

                                                 
224   R. Nauta, Vervreemding en verandering, a.w.  164, 173. 
225   L. Seelbach, Psychoanalytische Deutungsversuche zur Persönlichkeit Augustins, a.w. 257-259. 
226    L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen …”, a.w. 70-76. 
227   L. Seelbach, Augustinus en Monica: grondlijnen van een verhouding die de grondlijnen van een 
leven hebben uitgezet. In: T. van Bavel (red.), Sint-Augustinus, Brussel [etc.] 2007, 30 
228  L. Seelbach, Augustinus en Monica, a.w. 30; C. Kligerman, A Psychoanalytic Study of the Con–
fessions of St. Augustine, a.w. 473. 
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Een andere moederfiguur is Maria. Heeft Augustinus zijn moeder wellicht naar 
Maria gemodelleerd?229 Evenals Maria is Monnica in zijn ogen een dienstmaagd van 
God. Zoals Maria Jezus in haar hart ontving, zo droeg Monnica haar zoon geestelijk 
in haar hart.230 Volgens Bowery sluit deze thematiek aan op de discussies in Augus-
tinus’ tijd over de goddelijke en menselijke natuur van Jezus Christus, waarbij het 
goddelijke moederschap van Maria op de voorgrond geplaatst werd. Augustinus’ 
nadruk op Monnica als de schoot van zijn lichamelijke en geestelijke geboorte ver-
wijst naar het theologisch verstaan van Maria als Gods moeder, aldus Bowery. 231  
Duidelijk is dat de moederfiguren uit literaire en bijbelse bronnen voor mijn 
onderzoek belangrijk zijn.  
 
1.6.4 Theologische benaderingen 
 
Verschillende auteurs wijzen op een verband tussen het moederschap van Monnica 
en het moederschap van God; zij duiden haar moederschap aan als geestelijk. In 
deze paragraaf stel ik deze visie aan de orde aan de hand van de studies van 
Dutton232 en Seelbach.233 Guardini, Van Kempen-van Dijk en Schrama wijzen op de 
overeenkomst tussen het moederschap van Monnica en dat van de kerk. O’Connell 
wijst op overeenkomsten tussen de moederbeelden bij Augustinus en teksten uit 
het boek Jesaja.234 Van Bavel inventariseerde vele teksten van Augustinus waarin 
moederlijke aspecten van God naar voren komen.235 Hij brengt Gods moederschap 
in verband met de incarnatie van Jezus Christus waarbij Wijsheid een belangrijke 
rol speelt. Ik stelde de vraag al eerder (1.2.4) aan de orde: staat Augustinus in de 
traditie van Wijsheid van het vroege christendom? 
 
Het moederschap van God en Monnica 
 

 Gevoed met de melk van Jezus 
Dutton wijst op de beelden van Gods moederschap in de vroege kerk en brengt ze 
in verband met Monnica.236 Deze beelden zijn gebaseerd op teksten van Paulus, 

                                                 
229   L. Seelbach. “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen …”,  a.w. 75-76. 
230   K. Power, Veiled Desire, Augustine on Women, a.w.  91.  
231   A-M. Bowery, Monica: The Femine Face of Christ. In: J. Stark (ed.), Feminist Interpretations of 
Saint Augustine, Pennsylvania 2007, 73-74. 
232    M. Dutton, “When I Was a Child”: Spiritual Infancy and God’s Maternity in Augustine’s 
Confessions, a.w. 113-140. 
233    L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen …”, a.w. 70-81.  
234   R. O’Connell, Isaiah’s Mothering in St. Augustine’s Confessions. In: Thought 58, 1983.  
235   T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, a.w. 250- 290. 
236   M. Dutton, “When I Was a Child”, a.w. 113-119. Deze visie vinden we ook bij: A-M. Bowery, 
Monica: The Feminine Face of Christ. In: J. Stark (ed.), Feminist Interpretations of Augustine, 
Pennsylvania 2007, 69-95. Hier: 77-78.  
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Clemens van Alexandrië, de Oden van Salomo. De moederbeelden duiden op de 
mens Jezus Christus, die als een moeder de gelovigen – aangeduid als kinderen – 
omgeeft met zorg en voedt met melk.237 Wanneer zij een geestelijke groei door-
maken, worden ze ‘gespeend’ van de melk. Ze zijn dan niet meer afhankelijk van de 
bemiddeling van Jezus Christus (‘melk’) en kunnen Christus als Woord verstaan 
(‘vaste spijs’). Deze geestelijke groei duidt Dutton aan met de Paulijnse beelden 
‘melk’ en ‘vaste spijs’ (1 Kor. 3, 2).238 Het geestelijke kindschap brengt ze in verband 
met ‘melk’, vlees, tijdelijkheid, de mens Jezus; de geestelijke volwassenheid met 
‘vaste spijs’, geest, eeuwigheid, Christus als Woord en het vaderschap van God. 
Vanuit dit model interpreteert Dutton de geestelijke ontwikkeling van Augustinus. 
Volgens Dutton gaf Monnica gestalte aan het moederschap van God voor 
Augustinus als geestelijk kind dat geleid werd door het ‘vlees’. Dit baseert ze op 
teksten uit de Confessiones waarin de schrijver Augustinus zijn conceptie, geboorte 
en voeding in verband met God brengt (Conf. 1.6.7). Monnica bemiddelde het 
moederschap van God door gestalte te geven aan het geestelijke moederschap.239 
Zij werkte samen met Gods plan voor Augustinus. In het verlengde van Dutton 
spreekt Seelbach over Gottes geistlicher Mutterschaft: het geestelijke moeder-
schap van God dat ook zij in verband brengt met Monnica.240   
 

 Gespeend van de melk 
De geestelijke volwassenwording van Augustinus duidt Dutton aan met de 
metafoor ‘spenen’. In deze ontwikkeling treedt een andere moederfiguur op de 
voorgrond: Continentia, de vruchtbare moeder van kinderen (Conf. 8.11.27).241 Zij 
moedigde hem aan zich over te geven aan God de Vader. Dutton interpreteert deze 
overgave als het ‘gespeend’ worden van de ‘melk’, opdat hij Christus als Woord zou 
kunnen verstaan.242 Deze ontwikkeling vond plaats tijdens zijn bekering. Een 
kanttekening hierbij is de invoering van de metafoor ‘spenen’ door Dutton. Hoewel 
Augustinus deze metafoor wel gebruikt in zijn geschriften, doet hij dit niet in de 
Confessiones als hij zijn bekering beschrijft.  
Welke rol speelde Continentia dan wel precies tijdens zijn bekering? Volgens Miles 
keerde Augustinus door de ontmoeting met Continentia terug naar zijn kindschap, 
hetgeen tot uitdrukking komt in de beelden die daarnaar verwijzen: ‘werp je weg 
(…): Hij zal je opvangen’ (Conf. 8.11.27).243 Door zijn bekering verkreeg hij juist zijn 

                                                 
237   M. Dutton, “When I Was a Child”, a.w. 113-140. 
238   M. Dutton, “When I Was a Child”, a.w. 118. 
239   M. Dutton, “When I Was a Child”, a.w. 123.  
240   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen …”, a.w. 77. 
241   Deze tekst wordt als sleuteltekst besproken in 4.2.  
242   M. Dutton, “When I Was a Child” a.w. 124-125.  
243   Vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 187.  



65 

 
geestelijk kindschap, waardoor hij ontvankelijk werd voor Gods genade. Na zijn 
bekering bracht hij God en de kerk tot uiting in beelden van het ouderschap.244   
Volgens Dutton werd Augustinus tijdens het visioen van Ostia ‘gespeend’ van de 
moederlijke zorg van Monnica. Het ‘spenen’ brengt ze in verband met zijn aan-
raking door Christus tijdens deze ervaring – maar voor deze articulatie vinden we 
geen steun in de tekst van Augustinus. Door deze aanraking had Augustinus de 
moederlijke zorg van Monnica en Gods moederschap niet langer meer nodig en 
ging hij aan de ‘melk’ voorbij, omdat hij geestelijk volwassen was geworden en het 
Woord kon verstaan (vaste spijs).245 Dutton plaatst het moederschap van God, het 
moederschap van Monnica en de mens Jezus op één lijn. Bovendien beweert ze dat 
Augustinus ook de mens Jezus als bemiddelaar niet meer nodig heeft ná zijn 
geestelijke volwassenwording die plaatsvond tijdens het visioen van Ostia en de 
dood van zijn moeder. Welke functie hebben het moederschap van God en van de 
mens Jezus in het geestelijk leven van Augustinus? Op deze vragen zal ik nog nader 
ingaan. 
Evenals Dutton beschrijft Seelbach het visioen van Ostia als een overgang naar 
Augustinus’ geestelijke volwassenheid: ‘wanneer een christen van de geestelijke 
melk ontwend wordt, dan zal hij in staat zijn, God in zijn geest te erkennen en niet 
langer aangewezen zijn op zijn moederlijke zorg. Het visioen van Ostia kenmerkt 
Augustinus’ overgang naar het stadium van geestelijke rijpheid. Voortaan sprak hij 
niet langer over God als moeder.246 Dit staat in de lijn van Dutton die stelt dat 
Augustinus na de dood van Monnica nog wel het moederschap van God noemt in 
zijn werken maar niet meer in relatie tot zichzelf.  
Augustinus beschrijft zichzelf – na de dood van Monnica (387) – echter wel als een 
kind dat Gods melk drinkt (Conf. 4.1.1). Deze tekst schrijft hij als verteller van de 
Confessiones (397-401). Dutton plaatst deze tekst in het stadium waarin hij over 
zichzelf schrijft als zuigeling (infantia).247 Uit deze interpretatie komt naar voren dat 
zij geen onderscheid maakt tussen de verschillende verhaallagen in de Confes-
siones: de laag waarin Augustinus terugblikt op zijn leven (waarin Monnica een 
belangrijke rol speelde), en de laag waarin hij als verteller over zichzelf in het heden 
schrijft.  
 
Monnica en de kerk  
Verschillende auteurs wijzen op een overeenkomst tussen Monnica en de kerk. Van 
Kempen-van Dijk die vele teksten bestudeerde waarin Monnica voorkomt, conclu-
deerde dat de hoop (spes) Monnica’s grootste kracht was. Ze geeft aan dat Monnica 

                                                 
244   M. Miles, Infancy, Parenting, and Nourishment in Augustine’s Confessions. In: The Journal of the  
American Academy of Religion, 50(1982) 349-364.  
245   M. Dutton, “When I Was a Child”, a.w. 118 en 129-131.  
246   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen …”, a.w. 77.  
247   M. Dutton, “When I Was a Child”, a.w. 120. 
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niet alleen de aardse moeder van Augustinus was; ze was ook zijn moeder in 
geestelijke zin.248 Ze plaatst haar moederschap in het verlengde van dat van de 
kerk.249 De verhouding tussen Monnica en de kerk duidt Van Kempen-van Dijk als 
het factum dat verwijst naar het mysterium: achter de realiteit is het mysterie 
verborgen. Achter Monnica als de reële moederfiguur schuilt het mysterium van 
een andere moederfiguur: de kerk.250 Dit mysterie komt aan het licht wanneer 
Augustinus als kind ernstig ziek is en ernaar verlangt gedoopt te worden. Hij noemt 
dan de twee moeders in één adem: ‘ik vroeg het doopsel aan mijn moeder en aan 
ons aller moeder, de kerk’ (Conf. 1.11.17).251 Guardini plaatst op grond van deze 
tekst Monnica’s vermogen van het baren in het verlengde van het moederschap 
van de kerk: 
 
‘Zij is de grote heilige moeder. Zij is het die de natuurlijke mens in een niet te benoemen, 
slechts te geloven diepte trekt, graf en schoot tegelijk, en hem door de act van de doop, die 
immers liturgisch reeds bepaald is als geboorteproces, baart in het nieuwe bestaan.’252  

 
Guardini refereert in deze tekst aan de symboliek van het watergraf en de moeder-
schoot, die een verwijzing is naar de doopvont. Deze symboliek zagen we eerder bij 
Cyrillus van Jeruzalem (zie 1.5.2). Het beeld van een barende moeder was in de kerk 
van Noord-Afrika bekend.253  
Schrama wijst op het beeld van Monnica als de kerk in haar rol van biddende, 
smekende en wenende, in haar dienstbaarheid en in haar afhankelijkheid van God. 
Daarin toont zij zich als een volhardende, sterke en gelovige vrouw.254 Deze eigen-
schappen betekenen nog niet dat Augustinus Monnica als de kerk beschouwde. Het 
ligt meer voor de hand dat zij als katholiek christen een lidmaat was van de kerk en 
als moeder ernaar verlangde dat het leven van haar kinderen tot vervulling zou 
komen. Bovendien wordt het hagiografisch karakter van haar moederschap ver-
sterkt en komen haar menselijke kanten minder aan het licht, wanneer we haar 
moederschap op één lijn met de kerk plaatsen. Wanneer we de moederschappen 
van Monnica en de kerk tot elkaar herleiden door ze in de verhouding te plaatsen 
van factum (Monnica) en mysterium (kerk), kunnen we Monnica’s moederschap 
niet verstaan in relatie tot het mysterium: de geheimvolle werkelijkheid van God 

                                                 
248   P. van Kempen-van Dijk, Monnica: Augustinus’ visie op zijn moeder, a.w. 92. 
249   P. van Kempen-van Dijk, Monnica: Augustinus’ visie op zijn moeder, a.w. 89-90 
250   P. van Kempen-van Dijk, Monnica: Augustinus’ visie op zijn moeder, a.w. 84.  
251   Vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 39.  
252   R. Guardini, De bekering van Aurelius Augustinus; De innerlijke ontwikkeling in zijn Belijdenissen,  
 Hilversum 1960, 178.  
253  J. Plumpe, “Mater Ecclesia”, An Inquiry into the Concept of the Church as Mother in Early 
Christianity,  Washington 1943. Het beeld van de kerk als barende moeder is te vinden bij Tertullianus, 
(45 vv.), ook bij  Cyprianus  (81vv.) 
254   M. Schrama, Monica, beeld van de biddende kerk. In: Communio 13 (1988) 2, 137-146, hier 140-
141.  



67 

 
dat juist van belang is voor dit onderzoek naar de mystagogische functie van haar 
geestelijk moederschap. Bovendien reduceren we de kerk tot het mysterium en 
verstaan we haar niet als een zichtbare gestalte. Daarom bestudeer ik in dit 
onderzoek het moederschap van Monnica en dat van de kerk afzonderlijk.  
 
Fovere en het goddelijk moederschap  
O’Connell onderzocht de moederbeelden van God in de werken van Augustinus aan 
de hand van het Latijnse fovere (verwarmen, koesteren) en ontdekte dat dit woord 
een veelzijdige betekenis heeft.255 Augustinus gebruikt het om zijn intellectuele 
bekering te beschrijven: God had zijn hoofd omvat in een niet-weten.256  
Augustinus brengt in zijn commentaar op het boek Genesis het Latijnse fovere in 
verband met de warmte van de heilige Geest (Gen. 1, 2). Hij had een verschil 
opgemerkt tussen de Latijnse vertaling waarin staat: de heilige Geest zweefde over 
de wateren (superferabatur) en de Syrische vertaling die dichterbij het Hebreeuws 
staat. In laatstgenoemde vertaling is de heilige Geest verbeeld als een broedende 
moedervogel die leven voortbrengt. 257 Dit moederlijk aspect van de heilige Geest 
brengt Augustinus in verband met de mens Jezus die aangeduid is als wijsheid en 
die gekomen is om de kinderen van Jeruzalem te verzamelen, zoals een kloek doet 
met haar kuikens (Mat. 23, 37). Daarmee bedoelde Jezus niet dat zij klein zouden 
blijven, maar geestelijk volwassen zouden worden.  
Volgens O’Connell wijst het Latijnse fovere op vaderlijke en moederlijke beelden 
voor God. Deze beelden vloeien in elkaar over en verwijzen naar één God. De vader-
lijke beelden verwijzen naar God die de ziel van de mens geneest als een arts 

                                                 
255   R. O’Connell,  The God of Saint Augustine’s Imagination. In: Thought 57 (1982) 30-40; Isaiah’s 
Mothering God in St. Augustine’s Confessions. In: Thought 58 (1983) 188-206. 
256   Conf. 7.14.20 (CCL 27, 106): ‘Sed posteaquam fovisti caput nescientis et clausisti oculos meos’ 
(maar nadat u, zonder dat ik ervan wist, mijn hoofd koesterend had omvat en mijn ogen had gesloten). 
257   De Genesi ad Litteram 1.18.36 (CSEL 28/1, 26-27) : ’Nam et illud, quod per graecam et latinam 
linguam dictum est de spiritu dei, quod superferebatur super aquas, secundum syrae linguae 
intellectum, quae vicina est hebraeae – nam hoc a quodam docto christiano Syro fertur expositum – 
non superferebatur, sed fovebat potius intellegi perhibetur (…) sed sicut ova foventur ab alitibus, ubi 
calor ille materni corporis etiam formandis pullis quodammodo adminiculatur per quendam in suo 
genere dilectionis adfectum (…). Non enim ad hoc ipsa dei sapientia nostra infirmitate suscepta venit 
ad conligendos sub alas suas filios Hierusalem quemadmodum gallina pullos suos, ut semper parvuli 
simus, sed ut malitia infantes mente esse pueri desinamus.’ (Want men zegt ook dit, wat in het Grieks 
en Latijn wordt gezegd over de heilige Geest, namelijk dat Hij zich over de wateren voortbewoog, 
volgens de betekenis van de Syrische taal, die dicht bij het Hebreeuws staat, - en  men zegt dat dit 
door een geleerde, christelijke Syriër wordt uiteengezet – eerder begrepen moet worden als ‘broedde’ 
(…) zoals eieren door vogels uitgebroed worden, waar die warmte van het moederlijk lichaam op één 
of andere wijze door middel van een gevoel van liefde van eigen aard de kuikens helpt die gevormd 
moeten worden. (…) Want de wijsheid zelf van God, die wij vanwege onze zwakheid hebben ont-
vangen, is hier niet gekomen om onder haar vleugels de kinderen van Jeruzalem te verzamelen, 
evenals een kloek haar kuikens, opdat wij klein zouden blijven maar opdat wij, door kwaadwilligheid 
zuigelingen, ermee zouden ophouden om in de geest kinderen te zijn).  



68 

 
(medicus). De moederlijke beelden komen tot uitdrukking in het woord fovere en 
verwijzen naar een koesterende, voedende en zorgende God. In tegenstelling tot 
Dutton zegt O’Connell dat zowel deze vaderlijke als moederlijke beelden betrekking 
hebben op gelovigen die nog ‘vleselijk’ en ‘klein’ zijn. Om het koninkrijk van God 
binnen te kunnen gaan moeten zij zwak worden, toestaan dat God voor hen zorgt 
en dat hun geloof gevoed wordt. Het is echter niet de bedoeling dat zij klein blijven, 
maar dat zij groeien om het geloof op een geestelijke wijze te kunnen verstaan 
(‘vaste spijs’).  
O’Connell en Dutton brengen beiden de moederbeelden van God in verband met 
de incarnatie. Deze beelden verwijzen naar de geïncarneerde Wijsheid: Jezus 
Christus.258 Daarnaast brengt O’Connell de moederlijke beelden van God bij Augus-
tinus in verband met teksten uit Jesaja.259 Hij onderzocht deze beelden aan de hand 
van het Latijnse fovere in Confessiones. Hij vond er beelden van een dragende en 
voedende God (Conf. 1.4.4 en Conf. 4.1.1, vgl. Jes. 60, 16). Monnica die haar zoon 
niet vergeet, brengt hij in verband met Jes. 49, 15. Haar barensweeën verwijzen 
naar Jes. 42, 14.  
In deze benadering worden alle moederlijke beelden van God samengevat in het 
ene woord fovere. O’Connell maakt geen onderscheid tussen de afzonderlijke 
moederlijke vermogens en activiteiten (baren, zogen, spenen). Hij legt het begrip 
fovere als een format op Augustinus’ teksten over moederschap.  
 
De genade van Gods moederschap in de werken van Augustinus 
Van Bavel inventariseerde vele teksten waarin Augustinus over de genade van Gods 
moederschap schrijft.260 Deze genade daalt via Christus en de heilige Geest af naar 
de aardse werkelijkheid van de Schrift, de kerk, de profeten en de apostelen en ook 
naar Augustinus zelf. In deze inventarisatie worden de beelden van het moeder-
schap verbonden met de werkelijkheid van God, Christus en heilige Geest. De 
beelden staan ook in relatie met de aardse werkelijkheid: de heilige Schrift, de kerk, 
de apostelen en profeten. Zij bemiddelen deze genade naar de gelovige mens. 
 

 Activiteiten en vermogens van het moederschap van God 
Augustinus brengt het moederschap van God in verband met de stereotype 
activiteiten van een moeder zoals koesteren, voeden, zogen en omvatten; die van 
het vaderschap duidt hij aan als scheppen, roepen en besturen (en.Ps. 26, 18).261 In 

                                                 
258   R. O’Connell, Isaiah’s Mothering in St. Augustine’s Confessions, a.w. 194. 
259   R. O’Connell, Isaiah’s Mothering in St. Augustine’s Confessions, a.w. 197-206. 
260   T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine a.w. 250- 290. 
261   En.Ps. 26, 2, 18 (CCL 38, 164): ‘Quoniam pater meus et mater mea dereliquerunt me. Fecit se 
parvulum;  ipsum fecit patrem, ipsum fecit matrem. Pater est, quia condidit, qui vocat, quia iubet, quia 
regit; mater, quia fovet, quia nutrit, quia lactat, quia continet’ (want mijn vader en moeder hebben 
mij verlaten. Hij maakte zichzelf een klein kind voor God. Hij maakte God vader en moeder. Hij is vader 
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tegenstelling tot O’Connell herleidde Van Bavel al deze activiteiten niet tot het 
Latijnse fovere, maar bracht hij een onderscheid aan. Activiteiten van Gods moeder-
schap zijn koesteren (fovere), voeden (nutrire), zogen (lactare), bij elkaar houden 
(continere) en omarmen (amplectere). Een voorbeeld is Gods barmhartigheid die 
koestert en omarmt (ciu. 1, 8).262 De moederschoot van God duidt Augustinus aan 
als sinus Dei:  
 
‘Zij zijn het die moeten omkeren, en bent u er meteen in hun hart, in het hart van hen die u 
belijden en zich in uw armen werpen en schreien aan uw schoot’ (Conf. 5.2.2).263  

 
In de tekst valt op dat hij God niet personifieert als moeder, maar dat hij aan God 
een moederlijk vermogen verleent: een moederschoot. Deze schoot beschrijft hij 
hier als een plaats waar hij als een geestelijk kind thuiskomt en niet als een moeder-
lijk vermogen dat leven voortbrengt.    
 

 Moederschap van Wijsheid en Jezus Christus 
Van Bavel brengt, evenals Dutton en O’Connell, de moederlijke aspecten van God 
in verband met de incarnatie van het Woord. Volgens Van Bavel wordt de onbe-
grijpelijke Wijsheid bij de incarnatie toegankelijk voor de mens. Als een moeder laat 
God zijn Woord mens worden, opdat het Woord tot de mens kan spreken:  
 
‘Hoe bekwaam Hij dat in zijn wijsheid doet, kunnen we in zijn woorden onderkennen. Want 
Hij spreekt als kleine tot de kleinen. Maar zo klein als Hij is, zo groot is Hij ook. Wij zijn klein 
van onszelf maar groot in Hem. Daarom spreekt Hij tot ons als koesterde en voedde Hij 
zuigelingen die groeien door liefde’ (Io.eu.tr. 21, 1).264  

 
Om de gelovigen die ‘kleinen’ en ‘zuigelingen’ worden genoemd te kunnen voeden, 
verandert moeder Wijsheid zichzelf in ‘melk’, aldus van Bavel.265 Dit gebeurt bij de 
incarnatie van Jezus Christus. Het doel daarvan is dat deze gelovigen een zwakke 
God zien: de mens Jezus (Conf. 7.18.24). De mens Jezus wijst op de ‘melk’.266 Van 
Bavel identificeert moeder Wijsheid met de mens Jezus die hij aanduidt als zwak. 

                                                 
omdat hij ons  schiep, omdat hij ons roept en bestuurt; hij is moeder, omdat hij koestert, voedt, zoogt 
en omvat).   
262   Ciu. 1, 8 (CCL 47, 7): misericordia Dei fovendos amplecitur bonos.  
263   Conf. 5.2.2 (CCL 27, 57): ‘Ipsi convertantur, et ecce ibi in corde eorum, in corde confitentium, tibi 
et procientium se in te et plorantium in sino tuo’. Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 100. 
264   Io.eu.tr. 21, 1 (CCL 36, 212): ‘Qua hoc arte sapientiae suae faciat, in eius verbis agnoscimus. 
Loquitur enim parvulis parvus; sed ipse ita parvus ut et magnus; nos autem parvi, sed in illo magni; 
loquitur ergo tamquam fovens et nutriens lactantes, et amando crescentes.’ De vertaling is uit: Geef 
mij te drinken, (2010), 410.   
265   T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, a.w. 257-258. 
266   Deze thematiek stelt Van Bavel ook aan de orde in: L’humanité du Christ comme lac parvulorum 
et comme via dans la spiritualité de Saint Augustin. In: Augustiniana 7 (1957) 245-281.  
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Deze voor ons ongewone beelden hebben te maken met de incarnatie waarbij het 
Woord niet alleen vlees wordt in de mens Jezus. Er gebeurt nog iets wat Augustinus 
toekent aan moeder Wijsheid en dat te maken heeft met de bereiding van ‘melk’, 
geestelijk voedsel dat bestemd is voor mensen die aangeduid worden als 
‘kinderen’.267  
Dit roept vragen op naar de samenhang tussen moeder Wijsheid en de incarnatie. 
Wat is haar functie bij de incarnatie? Wat is haar relatie met de mens Jezus? Wat is 
betekenis van ‘melk’? Wijzen deze beelden in de richting van een wijsheidstraditie 
uit het vroege christendom waarin de mens Jezus de bode is van Wijsheid (zie 
1.2.4)? 
Augustinus brengt het moederschap van Wijsheid ook in verband met de mens 
Jezus die hij  beschrijft als een zorgende moedervogel (Mat. 23, 37).268 Augustinus 
vergelijkt deze moedervogel met Wijsheid, die zwak werd omwille van de mens-
heid. De transformatie van Wijsheid in zijn zwakheid gebeurde bij de incarnatie van 
het Woord:  
 
‘Want het is niet zonder reden dat een moedervogel vergeleken wordt met de Wijsheid van 
God zelf (…). Want omdat we zwak waren maakte de Wijsheid van God zich zwak, omdat 
het Woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. (…) Laten we vluchten onder de 
vleugels van moeder Wijsheid, omdat ze zelf zwak is geworden omwille van ons, want het 
Woord is vlees geworden’ (en.Ps. 90).269  

 
In deze tekst vereenzelvigt Augustinus de mens Jezus met de goddelijke Wijsheid. 
Deze benadering van Wijsheid sluit aan op een andere wijsheidschristologie die 
Jezus identificeerde met Wijsheid. 

Volgens Van Bavel verwijst de ‘melk’ naar genade. Dit geestelijk voedsel schenkt 
God als een vrije gave aan zijn kinderen.270 Daarmee worden de christenen gevoed 
die kinderen worden genoemd. Het is echter niet de bedoeling dat zij afhankelijk 
blijven van de ‘melk’, maar dat ze het geloof leren bevatten als ‘vaste spijs’: Christus 
als God (1 Kor. 3, 2). Deze geestelijke ontwikkeling heeft Augustinus aangeduid met 
de metafoor ‘spenen’, een handeling die een moeder verricht wanneer haar kind 
rijp is voor ander, vaster voedsel. Gelovigen worden gespeend van de ‘melk’, opdat 
zij Christus als Woord leren verstaan. Deze ontwikkeling laat Van Bavel zien aan de 

                                                 
267   Deze tekst wordt als sleuteltekst besproken in 4.3.1. 
268   T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, a.w. 265. 
269   En.Ps. 90, s. 1, 5 (CCL 39, 1258): ‘neque enim sine causa comparata est gallina ipsi Sapientia Dei 
(…). Quia ergo et nos infirmi eramus, infirman se fecti Sapientia Dei; quia Verbum caro factum est, et 
habitavit in nobis’. En.Ps. 90, s. 2, 2 (CCL 39, 1267): ‘Fugiamus sub alas matris Sapientiae, quia et ipsa 
Sapientia infirmata est propter nos; quia Verbum caro factum est.’  .  
270   T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, a.w. 258. Hij baseert 
zich op sermo 335K, 4 en en.Ps. 143, 2.  
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hand van Augustinus’ uiteenzetting op psalm 131, waarin het gaat over een kind 
dat gespeend wordt.271 Deze ontwikkeling betekent echter niet dat de mens 
Christus achtergelaat. De gekruisigde Christus is van blijvende betekenis zowel voor 
‘kinderen’ als voor ‘volwassenen’ op de geloofsweg. Voor alle christenen is de 
Gekruisigde het fundament (Io.eu.tr. 98, 6).272 In de visie van Dutton laat een 
gelovig christen de mens Jezus definitief achter zich nadat hij ‘gespeend’ is en 
Christus als God kan begrijpen (‘vaste spijs’). Deze teksten van Augustinus zal ik 
bespreken in hoofdstuk 5 (zie 5.2.1 en 5.2.2).  
 

 Moederschap van de heilige Geest, de heilige Schrift en de kerk   
Het thema van de wedergeboorte door de heilige Geest bij de doop kan volgens 
Van Bavel gezien worden als een moederlijk aspect. Augustinus brengt de heilige 
Geest in verband met voeden. Zoals een moeder haar kind voedt, zo wordt een 
nieuwgeborene in Christus gevoed door de heilige Geest (sermo 71, 19).273  
Augustinus brengt voedsel in verband met de heilige Schrift. In zijn Preken over de 
eerste brief van Johannes beschrijft hij de twee Testamenten als moederborsten 
van de Kerk (ep. Io.tr. 3, 1).274 Daarmee voedt zij de gelovigen die zich laten leiden 
door het vlees. Deze passage verbindt de Schrift en de kerk, die Augustinus ook 
‘moeder’ noemt. In zijn werk De quantita animae (De grootte van de ziel) beschrijft 
hij het vermogen van de kerk om haar ‘kinderen’ te voeden met de ‘melk’ van het 
geloof die ze bemiddelt via de heilige Schrift en de sacramenten.  
 
‘Dan zullen we begrijpen hoe waar die dingen zijn die men ons heeft opgedragen te 
geloven en hoe uitstekend en heilzaam wij bij onze moeder de Kerk zijn gevoed, 
hoe nuttig haar melk is waarvan de Apostel Paulus verklaarde dat hij haar als drank 
aan de kleinen had gegeven. Dit voedsel tot zich nemen, is zonder meer heilzaam 
wanneer iemand door zijn moeder wordt gevoed. Wanneer men reeds groot is, 
moet men er zich voor schamen. Afwijzen wanneer het nodig is, is bedroevend. Het 
op een gegeven ogenblik afkeuren of er een afkeer van hebben, is een vergrijp en 
een gebrek aan liefde. Het echter op passende wijze uitdelen, is iets wat volop lof 
verdient en van liefde getuigt (an.quant. 33, 76).275  

                                                 
271  T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, a.w. 261. De 
uiteenzetting op psalm 131 wordt besproken in 5.2.2.   
272   T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, a.w. 262. Deze tekst 
uit de verhandelingen op het evangelie van Johannes komt als sleuteltekst aan de orde in 5.2.1.  
273   Dit fragment uit sermo 71 wordt besproken in 6.3.2. 
274  A. van Hippo, Preken over de eerste brief van Johannes. Ingeleid en vertaald door T. van Bavel, 
Leuven 1992, 41. Deze tekst bespreek ik in 6.4.2. 
275   An.quant. 33, 76 (CSEL 89, 129-231): ‘Tunc agnoscemus, quam vera nobis credenda imperata sint 
quamque optime ac saluberrime apud matrem ecclesiam nutriti fuerimus quaeve sit utilitas lactis 
illius, quod apostolus Paulus parvulis se potum dedisse praedicavit; quod alimentum accipere, cum 
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 Moederschap van de profeten, apostelen en Augustinus 
De volheid van Gods liefde is geopenbaard door het Woord van God, in het 
bijzonder door de nederigheid van de mens Jezus. Degenen die Gods waarheid ver-
staan, hebben dezelfde taak als de profeten en de apostelen. Zij dienen de godde-
lijke boodschap te bemiddelen naar de christenen die kinderen worden genoemd. 
Voor Augustinus is Paulus een groot voorbeeld van moederliefde. Zijn moederliefde 
duidt hij aan in de handelingen: ‘voeden’ (1 Kor. 3, 2), ‘baren’ (Gal. 4, 19), 
‘koesteren’ (1 Tess. 2, 7), die ik eerder besproken heb (zie 1.2.5). In tegenstelling 
tot Paulus zelf beschrijft Augustinus hem met moederborsten waarmee hij zijn 
toehoorders voedt.276 Deze beeldspraak sluit niet aan op Paulus die als man immers 
niet het vermogen heeft om te ‘zogen’.  
Augustinus kent de moederliefde ook toe aan Johannes:  
 
‘Zusters en broeders, laten we gaarne die moederlijke zorg van Johannes aanvaarden. Want 
niet zonder reden blijft een moeder bezorgd voor ons, ook al is iedereen blij om ons. Want 
die moeder noem ik “liefde” en die woonde in het hart van Johannes toen hij deze woorden 
sprak.’277  

 
Deze moederliefde brengt Augustinus in verband met zichzelf en met zijn toe-
hoorders, waarbij hij refereert aan Paulus: ‘wanneer in ons die geestelijke liefde 
aanwezig is, waarvan Paulus zegt: “Ik ben te midden van u klein geworden als een 
voedster die haar kinderen koestert”, dan houden we van u, ook als u iets van ons 
eist’ (ep.Io.tr. 9, 1).278 Het is opvallend hoe hij 1 Tess. 2, 7 citeert.279 Enerzijds be-
schrijft hij Paulus als klein, anderzijds als een voedster. Dit roept vragen op naar de 
betekenis van deze beelden: stelt Augustinus de rol van voedster gelijk aan het 
zwakke?   
Als verkondiger van het christelijk geloof liet Augustinus zich onder meer door 
Paulus en Johannes inspireren. Ik vermoed dat we in Augustinus’ geschriften waarin 

                                                 
quid matre nutritur, saluberrimum, cum iam grandis est, pudendum, respuere, cum opus est, miseran-
dum, reprehendere aliquando aut odisse sceleris et impietatis, tractare autem ac dispensare com-
mode laudis et caritatis plenissimum est.’ De vertaling is uit: De grootte van de ziel (1997), 103-104.  
276   Contra Adimantum 25 (CSEL 25/1, 183): ‘et ubera quaedam habebat apostolus, cum diceret: lac 
vobis potum dedi, non escam …’ (een apostel had een soort van borsten, toen hij zei: melk gaf ik jullie, 
geen voedsel).  
277   Ep.Io. tr. 1, 11 (PL 35, 1986): ‘Fratres, maternam sollicitudimen libenter amplectamur. Non sine 
causa mater  sollicita est de nobis, cum alii gaudent: matrem dico charitatem; ipsa enim habitabat in 
corde Joannis, cum  ista diceret.’ De Nederlandse vertaling is uit: Preken over de eerste brief van 
Johannes (1992), 18.   
278   Ep.Io.tr. 9, 1 (PL 35, 2045): ‘Si ergo est in nobis illa charitas spiritualis, de qua apostolus dicit: 
‘Factus sum  parvulus in medio vestrum, tanquam nutrix fovens filios suos; tunc vos diligimus quando 
exigitis.’ De Nederlandse vertaling is uit: Preken over de eerste brief van Johannes (1992), 133.   
279   Augustinus’ overname van 1 Tess, 2, 7 komt aan de orde in 5.3.2 en in 5.3.3.  
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hij refereert aan de brieven van Paulus en het evangelie en de brieven van 
Johannes, sporen zullen vinden van zijn geestelijke moederschap.  
 
 
Discussies uit de theologische benaderingen:  

1. Dutton en O’Connell herleiden het moederschap van God en het geestelijke 
moederschap tot elkaar. Volgens Dutton bemiddelde Monnica het moeder-
schap van God als geestelijke moeder. O’Connell brengt een hiërarchie aan 
tussen deze begrippen. Hij beschouwt Monnica, maar ook Paulus en de 
kerk als de buitenkant van het moederschap van God. De echte moeder is 
de geïncarneerde wijsheid: de mens Jezus, die voor hem de binnenkant is.  

2. Van Bavel maakt een onderscheid tussen de personen (personificaties) in 
de werkelijkheid van God en die in de menselijke werkelijkheid. De 
goddelijke personen zijn Christus en de heilige Geest. De aardse personen 
zijn de bemiddelaars van het geloof: de profeten en de apostelen. 
Daarnaast spreekt hij over onpersoonlijke gestaltes zoals de heilige Schrift 
en de kerk. Op deze onderscheidingen ga ik in dit onderzoek nader in.  

3. Van Kempen-van Dijk, Schrama en Guardini herleiden het moederschap 
van Monnica tot dat van de kerk vanuit het schema factum – mysterium. 
Daarmee reduceren zij het moederschap van Monnica tot het biologisch 
moederschap waardoor er geen aandacht is voor haar geestelijk moeder-
schap. Het moederschap van de kerk wordt beperkt tot een sacrament dat 
voorbij gaat aan de functie van haar zichtbare gestalte.  

4. In de benaderingen van Dutton en Seelbach komt de bemiddelende functie 
van Monnica aan het licht. Ze plaatsen deze functie op één lijn met Jezus 
Christus. Dit roept de vraag op of het niet eerder zo is dat Monnica haar 
zoon dichter bij Jezus Christus wilde brengen? 

5. Van Bavel, O’Connell en Dutton brengen het moederschap van God in 
verband met de theologie van de incarnatie. Van Bavel vereenzelvigt Gods 
Wijsheid met de mens Jezus en negeert de wijsheidstraditie uit het vroege 
christendom die de mens Jezus begrijpt als haar gezant. Volgens O’Connell 
wijst het goddelijke moederschap op de geïncarneerde wijsheid en volgens 
Dutton op de mens Jezus. Dutton wijst op vroegchristelijke bronnen zoals 
de Oden van Salomo en de Paedagoog van Clemens van Alexandrië. We 
zagen eerder in dit onderzoek dat in deze geschriften het goddelijke 
moederschap toegekend wordt aan de Vader, de Logos en de kerk (zie 1.3). 
Ik heb de indruk dat Dutton de traditie van de late middeleeuwen gebruikt 
heeft als een interpretatiemodel voor de moederbeelden van God in 
Augustinus’ teksten. In die traditie wordt het moederschap toegekend aan 
de mens Jezus.  
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6. In de besproken artikelen valt op dat de auteurs het moederschap van 

Maria nauwelijks aan de orde stellen. Bowery en Seelbach zijn de enigen 
die dat doen. Doordat in Augustinus’ tijd het goddelijke moederschap van 
Maria op de voorgrond geplaatst werd, mogen we aanwijzingen van haar 
goddelijke moederschap in zijn werken verwachten.  

7. Uit de inventarisatie van Van Bavel komt naar voren dat Augustinus het 
moederschap in verband brengt met zwakheid. Hij identificeert moeder 
Wijsheid en in het verlengde daarvan de mens Jezus met zwakheid. Ook de 
voedster Paulus vereenzelvigt hij met het zwakke. In hoeverre of op welke 
manier is het moederschap een onderdeel van het gender-dualisme waar-
bij mannen dominant zijn en vrouwen ondergeschikt? Dit dualisme brengt 
de mannelijke natuur in verband met verstandelijke vermogens en onaf-
hankelijkheid en de vrouwelijke natuur met ontvankelijkheid en het ver-
mogen om te voeden.280  

8. Bij de theologische benaderingen treedt het moederschap niet alleen aan 
de dag bij Monnica, maar ook bij mannelijke personen zoals Jezus Christus, 
Paulus, Mozes. Dat betekent dat de symboliek van het moederschap niet 
gerelateerd hoeft te zijn aan het biologisch moederschap en ook cultureel 
bepaald is (gender).  

 
 
1.7  SITUERING VAN HET ONDERZOEK NAAR HET MOEDERSCHAP VAN GOD EN HET GEESTELIJKE 

MOEDERSCHAP: EEN VOORLOPIGE BEPALING 
 
Wat neem ik mee uit de secundaire literatuur wat voor ons onderzoek relevant is? 
Het eerste resultaat wijst op de aanwijzingen van het moederschap van God en het 
geestelijke moederschap die vanuit de vier benaderingen aan het licht zijn ge-
komen. Het tweede resultaat wijst op een onderscheid tussen het moederschap 
van God en het geestelijke moederschap. Het derde resultaat heeft betrekking op 
de thematische lijnen van dit onderzoek. Deze paragraaf sluit ik af met de centrale 
vraagstelling van dit onderzoek (1.7.1). 
 
De resultaten uit de vier benaderingen 
In de besproken hagiografieën kwam een sterke idealisering van het moederschap 
van Monnica naar voren. Daarin zijn geen aanwijzingen van het moederschap van 
God noch van het geestelijke moederschap gevonden. Of er in het genre van de 
hagiografie helemaal geen sporen zijn, is daarmee nog niet gezegd.  
Uit de psychoanalytische benaderingen komen geen sporen van het moederschap 
van God noch van het geestelijke moederschap naar voren. Deze studies beperken 

                                                 
280  B. Lanzetta, Radical Wisdom, A feminist Mystical Theology, Minneapolis 2005, 18-20.  
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zich tot de verhouding tussen Monnica als moeder en Augustinus als zoon, die als 
complex wordt beschreven. Toch wil ik de psychologische benadering actief in mijn 
onderzoek aanhouden, omdat deze zich expliciet richt op de werkelijkheid van de 
mens. 
In de literaire benaderingen zagen we aanwijzingen van Monnica’s geestelijke 
moederschap, die men in verband brengt met moederfiguren uit literaire en 
bijbelse bronnen.  
In de theologische benaderingen vonden we ook aanwijzingen van Monnica’s 
geestelijke moederschap, die wijzen op haar bemiddeling van het goddelijke 
moederschap (Dutton). O’Connell wijst ook op de geestelijke moederschappen van 
Paulus en de kerk, die afgeleid zijn van het moederschap van God.281 Van Bavel wijst 
in zijn inventarisatie op personificaties van het moederschap van God, zoals Jezus 
Christus, de heilige Geest, Wijsheid. Hij vestigt de aandacht enerzijds op moeder 
Wijsheid als een goddelijke gestalte, anderzijds stelt hij haar gelijk aan de mens 
Jezus Christus. Dit roept opnieuw vragen op: Wie is zij als goddelijk persoon? 
Verwijst zij naar Wijsheid uit de bijbelse wijsheidsliteratuur? Wat houdt haar 
moederschap in? Wat is de relatie met Christus als Woord? Hoe verhoudt zij zich 
tot God? Welke functie heeft zij in de werkelijkheid van God? Wat is haar relatie 
met de mens Jezus? Welke functie heeft moeder Wijsheid bij de incarnatie? Wat 
betekent haar ‘melk-worden’ bij de incarnatie?  
 
Het onderscheid tussen het moederschap van God en het geestelijk moederschap 
In mijn onderzoek ga ik enerzijds uit van het onderscheid dat Van Bavel maakte 
tussen de werkelijkheid van God en die van de mens, anderzijds van de begrippen 
van Dutton: het moederschap van God en het geestelijke moederschap. Ik zal deze 
begrippen in het vervolg duidelijk van elkaar blijven onderscheiden. Ik bestudeer 
de personificaties, de personen en de vormen die aan deze moederschappen af-
zonderlijk gestalte geven. 

1. Dit onderzoek bestudeert de aanwijzingen van het moederschap van God 
en het geestelijke moederschap afzonderlijk. 

2. De aanwijzingen van het moederschap van God hebben betrekking op 
goddelijke gestalten.  

3. De aanwijzingen van het geestelijke moederschap hebben betrekking op 
aardse persoonlijke gestalten zoals Monnica en Paulus en onpersoonlijke 
gestalten (vormen) zoals de kerk en de heilige Schrift.  

 
De thematische lijnen van dit onderzoek 
Uit deze stand van zaken komen de volgende thematische lijnen naar voren: 

                                                 
281  R. O’Connell, Isaiah’s Mothering in St. Augustine’s Confessions, a.w. 194.  
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1. De eerste thematische lijn gaat over de sporen van het geestelijke moeder-

schap van Monnica in relatie tot Augustinus. 
2. De tweede thematische lijn gaat over de sporen van het moederschap van 

God en het geestelijke moederschap in relatie tot Augustinus. 
3. De derde thematische lijn wijst op sporen van het moederschap van God 

en het geestelijke moederschap in relatie tot de mens in het algemeen. 
 

1.7.1 Centrale vraagstelling van dit onderzoek  
 
In deze studie onderzoek ik de functie van personificaties die het moederschap van 
God gestalte geven en de functie van personen en vormen die het geestelijke 
moederschap belichamen in de werken van Augustinus. Het onderzoek naar deze 
functies is gericht op mystagogie.   
Uit mijn verkenning naar de samenhang tussen de symboliek van het moederschap 
en mystagogie blijkt dat zowel filosofische schrijvers als vroegchristelijke schrijvers 
elementen van inwijding in deze symboliek tot uitdrukking hebben gebracht. Toch 
leggen ze ieder andere accenten die belangrijk zijn voor dit onderzoek. De 
maieutiek staat in de context van leren waarbij de symboliek van het moederschap 
toegekend wordt aan de myste waarbij de mystagoog functioneert als een vroed-
vrouw die het innerlijk leven van de leerling bevrijdt. Bij de christelijke initiatie 
wordt de symboliek van het moederschap toegekend aan de mystagoog die 
betrokken is bij het proces van bekering.   
Ik onderzoek ook de functie van de mystagoog bij het mystagogisch proces voor 
zover zij uitgedrukt wordt in de symboliek van het moederschap. De centrale vraag 
van deze studie gaat over de mystagogische functie van het moederschap van God 
en het geestelijke moederschap in de werken van Augustinus.  
 
 
1.8 BENADERING VANUIT DE STUDIE VAN DE SPIRITUALITEIT  
 
Inleiding  
Bij de stand van het onderzoek naar het goddelijke en het geestelijke moederschap 
in de werken van Augustinus zagen we dat auteurs verschillende interpretatie-
modellen gebruikten om het moederschap van Monnica en het moederschap van 
God te verstaan (zie 1.6). Nauta interpreteerde Augustinus’ bekering vanuit een 
psychologisch model en reduceerde Monnica’s moederschap tot een onverwerkte 
oedipale crisis. Dutton en Seelbach interpreteerden de moederlijke beelden van 
God vanuit een model waarin Jezus Christus gezien wordt als mens (‘melk’) en als 
God (‘vaste spijs’). O’Connell gebruikte het begrip fovere voor zijn interpretatie van 
deze moederbeelden; Guardini en Schrama interpreteerden het moederschap van 
Monnica vanuit een ecclesiologisch model uit de vroege kerk. We hebben gezien 
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dat deze veelzijdige interpretatiemodellen tot uiteenlopende interpretaties leiden 
van het goddelijke en het geestelijke moederschap. 
Ik analyseer in deze studie de uitdrukkingen van het moederschap van God en het 
geestelijke moederschap in Augustinus’ werken. Deze uitdrukkingen zijn de data 
van dit onderzoek. In dit hoofdstuk kom ik tot een methodische grondslag van het 
onderzoek naar deze sporen. Ik benader deze articulaties hier vanuit de acade-
mische discipline van de spiritualiteitsstudies. Ik begin dit hoofdstuk met enkele 
omschrijvingen en definities van spiritualiteit waarbij ik het object van deze studie 
bepaal (1.8.1). Vervolgens beschrijf ik de methodische benadering om dit object 
vanuit de spiritualiteitsstudies te onderzoeken (1.8.2).  
 
1.8.1 Omschrijvingen en definities van spiritualiteit 
 
Augustinus werd door verschillende geestelijke stromingen en godsdiensten beïn-
vloed: het manicheïsme, het neoplatonisme en het katholieke geloof. Daarom vat 
ik zijn spiritualiteit breed op. Ik ga ervan uit dat er bij ‘spiritualiteit’ sprake is van 
twee realiteiten: een menselijke en een transcendente werkelijkheid, waarbij deze 
realiteiten dynamisch op elkaar inwerken.   
 
Godmenselijk betrekkingsgebeuren 
Waaijman definieert spiritualiteit als een godmenselijk betrekkingsgebeuren.282 Hij 
spreekt over een goddelijke werkelijkheid en niet over God. Voor Waaijman omvat 
de goddelijke werkelijkheid zowel de theïstische, als de niet-theïstische, als de 
seculiere vormen van spiritualiteit.283 Met deze brede benadering schept hij de 
mogelijkheid spiritualiteit te herleiden tot de relatie van de mens tot zichzelf en de 
wereld, omdat hij spiritualiteit niet wil opsluiten binnen de sfeer van het religieuze. 
Het Latijnse religio betekent echter niet alleen godsdienstig, maar wijst ook op het 
werkwoord religare: vastbinden, éénmaken. Religie brengt ons juist in verbinding 
met een transcendente werkelijkheid die als goddelijk aangeduid kan worden. De 
menselijke werkelijkheid heeft betrekking op de ziel, de levenskern in de mens die 
een kiemkracht heeft en een vermogen om te groeien.284  
De relatie tussen de goddelijke en de menselijke werkelijkheid duidt Waaijman aan 
als een betrekkingsgebeuren dat een bipolair geheel vormt.285 Vanuit de mens 

                                                 
282   K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden, a.w. 424.  
283   K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden, a.w. 425.  
284   K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden, a.w. 434. 
285   De term betrekkingsgebeuren is een neologisme: een nieuw gevormd woord waarvan de beteke-
nis niet vast ligt en dat geen algemene betekenis heeft. Het is niet te vinden in woordenboeken van 
de Nederlandse taal; het kent geen traditie, geen geschiedenis, geen etymologie. Waaijman heeft het 
gemaakt voor zijn definiëring van spiritualiteit. Het nadeel daarvan is dat de enige betekenis van 
betrekkingsgebeuren de betekenis is die hij eraan geeft. H. Lodewick, Literaire kunst, ’s Hertogen-
bosch 1955, 33e druk, 167. 
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gezien is deze relatie een onderneming met momenten van groei en misgroei. 
Vanuit de goddelijke pool beschouwd is deze relatie een onderneming met momen-
ten van openbaring en verduistering. Deze relatie is een gelaagd proces waarbij 
heel de menselijke ervaring betrokken is. Deze relatie kan bemiddeld worden door 
gestalten en vormen die de mens naar God bemiddelen en God bemiddelen naar 
de mens.286 In deze relatie zijn de goddelijke en de menselijke pool wederkerig op 
elkaar betrokken in een voortdurende dynamiek die Waaijman ‘omvorming’  
noemt. Hij beschouwt omvorming als een gefaseerd proces dat zich afspeelt op 
verschillende niveaus.287  
 
Spiritualiteit en gender 
Dit onderzoek benadert de mens inclusief zijn gender: als man of als vrouw. Dit 
aspect thematiseert Waaijman niet in zijn definitie van spiritualiteit. Hoewel er in 
de Bijbel staat dat zowel vrouwen als mannen geschapen zijn naar Gods beeld (Gen. 
1, 27), worden vrouwen in de traditie van de christelijke spiritualiteit niet vanzelf-
sprekend beschouwd als ‘beeld van God’. Zij werden in de lijn van de Griekse 
filosofie benaderd als inferieur, als een afgeleide van ‘de’ mens. In deze traditie 
heeft dit gender-dualisme niet alleen doorgewerkt op het mensbeeld waar alleen 
mannen bekleed kunnen worden met geestelijke macht, maar ook op de Gods-
voorstelling: mannelijke beelden van God (de drie-ene God als mannelijke per-
sonen, de man Jezus als normatief beeld van God) overheersen en vrouwelijke 
beelden van God (Wijsheid) zijn nauwelijks zichtbaar.  
De theologe Beverly Lanzetta benadert spiritualiteit inclusief gender.288 Zij ont-
wikkelde een geestelijke weg die zij aanduidt als via feminina, die gericht is op de 
deconstructie van identiteiten die aan vrouwen in een door mannen gedomineerde 
cultuur worden toegeschreven. De via feminina is een contemplatieve weg waarop 
vrouwen bevrijd worden uit de geïnternaliseerde inferioriteit, en in haar waardig-
heid hersteld worden. Dit gebeurt wanneer het Goddelijke Vrouwelijke doorbreekt 
in het leven van vrouwen, waarbij herroepen wordt wat hen onjuist bepaald heeft 
(un-say) en zij hun ware ‘zelf’ vinden in relatie tot het goddelijk mysterie.  
 
Christelijke spiritualiteit  
Van Bavel merkte op dat de moederlijke aspecten van God in teksten staan die 
Augustinus geschreven heeft in de rijpere periode van zijn leven, dat is ná zijn 
bekering tot het christelijk geloof. Het is daarom belangrijk in te zoomen op 
omschrijvingen die zich richten op christelijke spiritualiteit.  
Volgens Sandra Schneiders heeft christelijke spiritualiteit betrekking op het geeste-
lijk leven. De goddelijke realiteit duidt zij aan als drie-ene God die zich geopenbaard 

                                                 
286   K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden, a.w. 421. 
287   K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden, a.w. 423-479.  
288   B. Lanzetta, Radical Wisdom, a Feminist Mystical Theology, a.w. 7-26.  
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heeft in Jezus Christus en die als Geest present is in de gemeenschap van de kerk.289 
Er is interactie mogelijk tussen de Geest van God en de menselijke geest die in zijn 
zelftranscendentie het vermogen heeft zichzelf te overstijgen in de richting van de 
drie-ene God.290 Deze interactie breekt de mens als het ware uit zijn eigen kring, 
schept samenhang, maakt integratie mogelijk en leidt tot transformatie.291 Deze 
ervaring geeft toegang tot het project van het geestelijk leven waarin Jezus Christus 
centraal staat. In Schneiders’ omschrijving van christelijke spiritualiteit wordt het 
perspectief bepaald door de mens die ervaring opdoet van de Geest van God.  
In de beschrijving van Elizabeth Dreyer en Mark Burrows is er sprake van een 
perspectiefwisseling in de relatie tussen God en mens, waarbij de mens zich opent 
voor God. Deze mens beschrijven zij in relatie tot God als een leerling die een 
volgeling is van Jezus Christus. In deze relatie gaat er een initiatief uit van de 
Schepper die zich aan hem/haar kenbaar maakt als liefde en die bemiddeld wordt 
door de genade van Jezus Christus. In deze relatie leert de leerling zich over te 
geven aan God en zich te laten leiden door zijn Geest.292  
 
Spiritualiteit beschouwd vanuit de filosofie 
Augustinus werd beïnvloed door het neoplatoonse gedachtegoed dat hij in Milaan 
leerde kennen.293 Dit vraagt om aandacht voor de manier waarop de wijsbegeerte 
spiritualiteit definieert. Ilse Bulhof plaatst haar definitie van spiritualiteit in de 
context van de filosofie.294  
 
‘Men spreekt van spiritualiteit wanneer enerzijds de aandacht en het verlangen uitgaan 
naar inzicht in iets dat boven het alledaagse leven uitgaat (filo-sofia), liefde voor, of 
verlangen naar wijsheid, en wanneer anderzijds een existentiële eenheid bestaat tussen 
kennis en de eigen levenspraxis, tussen boekenwijsheid en levenswijsheid.’295 

 
Bulhof maakt een onderscheid tussen het alledaagse leven en het inzicht in iets dat 
boven het alledaagse leven uitgaat. Het ‘iets’ duidt op een transcendente werke-

                                                 
289   S. Schneiders, The Study of Christian Spirituality, Contours and Dynamics of a Discipline. In: E. 
Dreyer a.o. (ed.), Minding the Spirit, The study of Christian Spirituality, London 2005, 6. 
290   S. Schneiders, A Hermeneutical Approach to the Study of Christian Spirituality. In: E. Dreyer a.o 
(ed.), Minding  the Spirit, a.w. 51.  
291   S. Schneiders, The Study of Christian Spirituality, Contours and Dynamics of a Discipline, a.w. 7. 
292   ‘A particular Christian spirituality is one that involves conscious discipleship, opening oneself to 
the grace in the generosity of the Creator, through the love of God, by the grace of Jesus Christ, and 
in the power of the  Spirit.’ E. Dreyer e.a. (ed.), Minding the Spirit, The Studie of Christian Spirituality, 
a.w. xv. 
293   G. Maertens, Augustinus over de mens. Een visie op de menselijke innerlijkheid tussen hellenisme 
en christendom, Brussel 1965. 
294   I. Bulhof, Naar een postmoderne spiritualiteit? Leiden 1992. 
295   I. Bulhof, Naar een postmoderne spiritualiteit? A.w. 14. 
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lijkheid die nader aangeduid wordt als sofia: wijsheid. De relatie tussen het alle-
daagse leven en de transcendente werkelijkheid is mogelijk door oefening in aan-
dacht en de drijfkracht van het verlangen (eroos), dat gericht is op sofia, waarin – 
in wie – inzicht wordt verkregen. De dynamiek van deze beweging is uitgedrukt in 
de begrippen aandacht en verlangen. Het begrip verlangen is overgenomen door 
Augustinus.296  
 
De kenmerken van spiritualiteit 
In deze beschrijvingen en definities van spiritualiteit worden de vier kenmerken van 
mijn omschrijving van spiritualiteit op verschillende manieren aan de orde gesteld.  

1. De transcendente werkelijkheid wordt aangeduid als sofia (Bulhof), 
goddelijke werkelijkheid (Waaijman), de drie-ene God, Christus en de Geest 
van God (Schneiders, Dreyer, Burrows), God-Vrouw (Lanzetta).  

2. De menselijke realiteit wordt aangeduid als de alledaagse realiteit (Bulhof), 
de menselijke geest (Schneiders), menselijke werkelijkheid, de ziel (Waaij-
man), leerling van Christus (Dreyer, Burrows), het zelf van een vrouw 
(Lanzetta).  

3. De relatie tussen de menselijke en de transcendente werkelijkheid wordt 
beschreven als een wederzijdse relatie: interactie tussen menselijke geest 
en de Geest van God (Schneiders), als een betrekkingsgebeuren (Waaij-
man), en als een existentiële eenheid (Bulhof).  

 Deze relatie is vanuit een menselijk perspectief: het oefenen in 
aandacht en verlangen (Bulhof), zelf-transcendentie (Schneiders), een 
menselijke onderneming (Waaijman). 

 Deze relatie is vanuit een goddelijk perspectief: genade van Jezus 
Christus, liefde van God (Dreyer, Burrows), openbaring en verduiste-
ring (Waaijman), doorbraak van God-Vrouw (Lanzetta).  

4. De dynamiek in deze relatie is aangeduid als ervaring en levensintegratie 
(Schneiders), omvorming (Waaijman), herstel van de menselijke waardig-
heid (ziel van de vrouw) in relatie tot het goddelijk mysterie (Lanzetta).  

 
Resumerend: de genoemde omschrijvingen en definities kunnen ieder een aspect 
van de spiritualiteit van Augustinus doen oplichten. Deze vier kenmerken van 
spiritualiteit zet ik in voor het onderzoek naar het object van deze studie.  
 
1.8.2 Het object van deze studie  
 

                                                 
296   Volgens Peperzak staat het begrip verlangen in een traditie die ingezet werd door Plato en werd 
overgenomen door Augustinus. A. Peperzak, Verlangen, de huidige mens en de vraag naar heil,  
Bilthoven 1971, 75. 
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In dit onderzoek naar de mystagogische functie van het moederschap van God en 
het geestelijke moederschap ga ik op zoek naar gestalten, personen en vormen die 
de mens binnenleiden in de geheimvolle werkelijkheid van God. Daarbij komen 
vragen aan de orde als: op welke wijze manifesteert zich de goddelijke werke-
lijkheid die Augustinus tot uiting brengt in de symboliek van het moederschap? Wat 
gebeurt er als iemand deze werkelijkheid ervaart? Welke ervaring bewerkstelligt 
deze werkelijkheid in de mens? Wat gebeurt er wanneer deze werkelijkheid bemid-
deld wordt? Deze vragen sluiten aan bij de benadering van De Jong-van Campen 
die de vraag stelde ‘wat er gebeurt als er mystagogie gebeurt’.297 Deze benadering 
sluit ook aan op die van Waaijman die het godmenselijk betrekkingsgebeuren 
aanduidt als het object van de studie spiritualiteit.  
 
Openbaring en ervaring 
Aan de mens kan zich een transcendente werkelijkheid manifesteren. Vanuit de 
christelijke spiritualiteit duidt deze werkelijkheid op God, die oneindig, onbegrensd, 
absoluut is en die een objectieve waarde heeft. Deze werkelijkheid kan zich ook aan 
mensen manifesteren die God bemiddelen naar anderen. Ze fungeren als richting-
wijzers voor anderen. Deze manifestaties kunnen aangeduid worden als open-
baringen.  
Een openbaring schept een relatie tussen God en mens, zoals Vaticanum II in de 
constitutie Dei Verbum de openbaring in termen van communicatie beschreven 
heeft: ‘Door de openbaring heeft God zichzelf en zijn eeuwige wilsbesluiten aan-
gaande het heil van de mensen willen bekendmaken (manifestare) en hen erin 
doen delen (communicare).’298 Het gaat niet om het mededelen van waarheden die 
van bovenaf opgelegd worden, maar om het geven van zichzelf. De openbaring is 
een persoonlijke communicatie, een dialoog tussen God en mens. De mens is in 
staat tot deze communicatie, omdat er in hem een fundamentele openheid is voor 
de goddelijke werkelijkheid die Schneiders aanduidt als zelftranscendentie. Vanuit 
de christelijke spiritualiteit wordt deze openheid in verband gebracht met de 
scheppingsrelatie, waardoor er een fundamentele gerichtheid is van God op de 
mens en andersom. In de mens is een verlangen aanwezig dat opgeroepen kan 
worden waardoor de mens als ander kan functioneren en communicatie mogelijk 

                                                 
297   A. de Jong-van Campen. Mystagogie in werking, 34. 
298   ‘Divina revelatione Deus seipsum atque aeterna voluntatis suae decreta circa hominum salutem 
manifestare ac communicare voluit, “ad participanda scilicet bona divina, quae humanae mentis 
intellentiam omnino superant.”’ (Door de goddelijke Openbaring heeft God zichzelf en zijn eeuwige 
raadsbesluiten omtrent het heil van de mensen willen bekend maken en meedelen, “om hen namelijk 
deelachtig te doen worden aan de goddelijke goederen, die het begrip van de menselijke geest vol-
strekt te boven gaan”.’ Dei Verbum, de dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring, 
vertaald door M. Mulders en J. Kahmann. In: Ecclesia Docens, Hilversum 1966, 14-15.  
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is.299 Dit houdt in dat er in de mens een ontvankelijkheid is geschapen –  hetgeen 
een katholieke theologische aanname is van het geloof –, die aangesproken kan 
worden door God.  
De traditie van de christelijke spiritualiteit brengt openbaring in verband met Jezus 
Christus, die God tot de mensheid gezonden heeft (1 Joh. 4, 10). Deze openbaring 
is het liefdesinitiatief van God naar de mens, waardoor de mens opgenomen kan 
worden in het genadevolle bestaan van God (Dreyer, Burrows). God is echter niet 
opgesloten in een afgesloten openbaring, maar komt voor in onze geschiedenis en 
in ons leven. Karl Rahner noemde deze openbaringen ‘particuliere openbaringen’ 
om aan te geven dat het niet om nieuwe kennis over God gaat, maar om open-
baringen die betrokken zijn op Christus.300   
De manifestatie van de goddelijke werkelijkheid bewerkt een ervaring.301 Ervaring 
is de werkelijkheid die op ons inwerkt.302 Zij heeft betrekking op de mens en omvat 
de wereld waarin hij leeft: relaties, gebeurtenissen, kennis en handelen. Ervaring 
geeft beweging aan en leidt ergens naartoe.303 Ervaring voert – vanuit de christe-
lijke spiritualiteit – in de richting van de goddelijke Geest die de mens wenkt en 
roept. Doordat de mens openstaat voor een transcendente werkelijkheid, kan hij 
boven zijn ervaring uitstijgen en deze aanwezigheid in het hier en nu ervaren als 
een geschonken gave van God. Het persoonlijke antwoord dat de mens daarop 
geeft, kunnen we een geloofsact noemen.304  
 
Articulaties  
Ik behandel het object van dit onderzoek voor zover deze ervaringen gearticuleerd 
zijn in de taal en de symboliek van het moederschap. Deze ervaringen zijn an sich 
niet te onderzoeken, omdat ze reeds voltrokken zijn. De belangrijkste getuige daar-
van, Augustinus, kunnen we niet meer vragen naar zijn belevingen die hij onder 
meer verwoordde in de Confessiones, een werk dat uitgebreid aan de orde komt in 
dit onderzoek. Een andere reden is dat ervaringen die God teweegbrengt zich aan 

                                                 
299   W. Tillmans, Theologische achtergronden van geloofsbegeleiding. In: J. Stevens (red.), Gelovige 
mens worden vandaag, een multidisciplinaire benadering, Averbode/Kampen 1987, 211-234. 
300   K. Rahner, Visionen und Prophezeiungen, Freiburg 1958. In het Nederlands: Visioenen en profeten, 
Hilversum 1960, 14. 
301   De begrippen ‘openbaring’ en ‘ervaring’ hebben binnen de theologie een geschiedenis met elkaar 
doordat ze tegenover elkaar werden geplaatst. Wanneer openbaring losstaat van ervaring kan open-
baring ideologie worden. Wanneer ervaring losstaat van openbaring is er gevaar voor irrationaliteit. 
A. Houtepen, God een open vraag, Zoetermeer 1997 (2e druk), hoofdstuk 12: Openbaring en ervaring, 
hypothese en apotheose, 357-398.  
302   H. Andriessen, Oorspronkelijk bestaan. Geestelijke begeleiding in onze tijd, Baarn 1996, 46. 
303  De betekenis van ervaren (experiri) staat in verband met doorvaren, zich gaandeweg en er 
doorheen trekkend op de hoogte stellen, zich iets eigen maken door er zelf mee om te gaan. F. Maas, 
Er is meer God dan we denken. Essays over spiritualiteit, Kampen 1989, 17.  
304   H. van den Bosch, In het spoor van Gods gedaanteverandering, Praktische theologie als hermeneu-
tiek van de cultuur. In: Tijdschrift voor Theologie, 46 (2006) 1, 33-57. Hier 44-45. 
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taal onttrekken. Taal schiet tekort om te verwoorden wat ervaren is in de ontmoe-
ting met God.  
Ik bestudeer hier de articulaties van de ontmoeting van de mens met de goddelijke 
werkelijkheid in taal en symbolen van het moederschap (het goddelijke moeder-
schap) en de bemiddeling van deze werkelijkheid naar de mens die Augustinus ook 
in taal en symbolen van het moederschap (het geestelijke moederschap) uitdrukte. 
Deze articulaties verwijzen enerzijds naar ervaringen met het biologische moeder-
schap, anderzijds hebben ze betrekking op de relatie met een gestalte/ persoon/ 
vorm van het goddelijke en het geestelijke moederschap. Deze articulaties benader 
ik aan de hand van vier dimensies van spiritualiteit.  
 
Vier dimensies 
1. De goddelijke realiteit onderzoek ik voor zover die gearticuleerd is in taal en 
symboliek van het moederschap – die een verwijzing kan zijn naar een gestalte van 
het moederschap van God (Lanzetta). Daarnaast onderzoek ik de goddelijke reali-
teit voor zover ze betrokken is op een persoon of een vorm die het geloof bemiddelt 
en die een verwijzing is naar het geestelijke moederschap.  
2. De menselijke realiteit bestudeer ik voor zover ze in relatie staat met een gestalte 
uit de goddelijke werkelijkheid die gearticuleerd wordt in de taal en de symboliek 
van het moederschap. Ik bestudeer de menselijke realiteit ook voor zover er sprake 
is van bemiddeling van de relatie tussen God en mens door een persoon of vorm 
die in de taal en de symboliek van het moederschap wordt uitgedrukt. Ik benader 
de mens inclusief zijn of haar gender.  
3. De relatie tussen de goddelijke en de menselijke realiteit: de ontmoeting van de 
mens met een gestalte uit de goddelijke werkelijkheid schept een relatie. In deze 
ontmoeting kan er een intentionaliteit zijn die uitgaat van deze gestalte die de mens 
opent (Dreyer, Burrows) en verlangen in hem wekt (Bulhof) naar de transcendente 
werkelijkheid. Vanuit een katholiek perspectief schept dit verlangen communicatie 
tussen God en mens. Een persoon of vorm die tussen God en mens bemiddelt, kan 
dit verlangen ook wekken, waardoor er een relatie tussen God en mens kan 
ontstaan. Deze gestalten, personen en vormen zal ik onderzoeken voor zover ze tot 
expressie zijn gebracht in de taal en de symboliek van het moederschap. Bij dit 
onderzoek zal ik kijken naar de actanten die daarin betrokken zijn: de relatie tussen 
een gestalte van het goddelijke moederschap en de mens; de relatie tussen deze 
gestalte en God; de relatie tussen een persoon of vorm van het geestelijke moeder-
schap en God, de relatie tussen God en mens, de relatie tussen een geestelijk 
moeder en de mens. 
4. De dynamiek tussen God en mens maakt groei en ontwikkeling mogelijk (Waaij-
man), schept samenhang en maakt integratie in het leven mogelijk (Schneiders). Ik 
bestudeer deze processen voor zover ze gearticuleerd zijn in de taal en de sym-
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boliek van het moederschap. Daarbij zal ik mijn aandacht richten op de trans-
formaties die zich voltrekken tussen een gestalte van het moederschap van God en 
de mens. Om de dynamiek te bestuderen van de geloofsbemiddeling, concentreer 
ik me op de transformaties die er in deze bemiddeling plaatsvinden voor zover ze 
gearticuleerd zijn in de taal en de symboliek van het moederschap.  
 
 
1.8.3 De interdisciplinaire benadering van dit onderzoek  
 
De karakteristieke interdisciplinaire benadering van de hedendaagse academische 
discipline van de spiritualiteitstudies sluit goed aan op het werk van Augustinus. 305 
In zijn tijd waren theologie, filosofie, dogmatiek, bijbelstudies, psychologie, nog niet 
van elkaar onderscheiden en hadden ze een wisselwerking met elkaar. Het werk 
van Augustinus is dus veel meer dan alleen een studie naar spiritualiteit, maar bevat 
ook elementen uit andere disciplines: theologie, Bijbel, filosofie, psychologie, 
gender. Deze disciplines zal ik in mijn onderzoek betrekken.  
De combinatie van spiritualiteitstudies en genderstudies is van groot belang voor 
dit onderzoek naar het goddelijke en het geestelijke moederschap. In de traditie 
van de christelijke spiritualiteit hebben mannelijke geestelijke leiders veelvuldig het 
geestelijke moederschap belichaamd dat hun autoriteit complementeerde met 
vrouwelijke eigenschappen als zorgzaamheid en affectiviteit.306 Daarbij adopteer-
den mannelijke geestelijken het tegenovergestelde geslacht en beschreven ze zich-
zelf als een ‘vrouw’ in relatie tot God. Dit was een positieve aanduiding voor hun 
‘zwakheid’ die verwees naar de onthechting uit de wereld. Vrouwelijke geestelijken 
beschreven zichzelf als bruid, knecht, ziel, kind. Volgens Walker Bynum werden 
vrouwen zelf nota bene te ‘zwak’ bevonden om ‘vrouw’ te zijn,307 laat staan om het 
geestelijke moederschap te bekleden. Daarmee is de symboliek van het moeder-
schap op verschillende manieren aan gender gekoppeld, omdat sociale en culturele 
factoren een rol speelden in de constructie van het geestelijke moederschap, terwijl 
in de verwoording hiervan juist de biologische eigenschappen van vrouwen worden 

                                                 
305   Volgens Schneiders werkt de discipline spiritualiteit samen met: bijbelstudies, geschiedenis van 
het christendom, theologie, psychologie, sociologie, genderstudies, literaire wetenschappen. In: S. 
Schneiders, The Study of Christian Spirituality, a.w. 5-24. Waaijman maakt een onderscheid tussen de 
interdisciplinaire gezichtspunten van de studie spiritualiteit (theologie, filosofie, godsdienstweten-
schappen, geschiedenis,  literaire wetenschappen, psychologie en sociologie en de intra-disciplinaire 
perspectieven (traktaten van volmaaktheid, mystieke theologieën, ascetische theologieën, spirituele 
theologieën en het perspectief van de ervaring). In: K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, 
methoden,  a.w. 365-420.  
306   C. Walker Bynum, Jesus as Mother and Abbot as Mother, a.w. 110-169.  
307   C. Walker Bynum, “… And Woman His Humanity”. In: C. Walker Bynum a.o. (ed.), Gender and 
Religion: On the Complexity of Symbols, Boston 1986, 269.  
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benadrukt. Dit maakt het noodzakelijk deze symboliek zorgvuldig te analyseren 
omdat ze complex is.308 Daarom betrek ik er inzichten uit genderstudies bij.  
Deze gelijktijdige toepassing van genderstudies en spiritualiteitstudies ligt echter 
niet voor de hand. Het gesprek tussen deze disciplines verloopt moeizaam, doordat 
men spiritualiteit vaak gelijkstelt aan feminiene eigenschappen zoals passiviteit, 
onzelfzuchtigheid, onbaatzuchtigheid. Dorothee Sölle daarentegen wees op een 
convergentie tussen deze disciplines. Volgens haar hebben vrouwen spiritualiteit 
en mystiek eerder als bevrijdend ervaren dan als onderdrukkend, omdat ze geba-
seerd zijn op een persoonlijke Godservaring (cognitio Dei experimentalis: kennis 
van God door ervaring) – een ervaring die principieel los staat van de institutionele 
religie. Sölle verzet zich tegen de feministische opvatting dat het christendom een 
ononderbroken patriarchale traditie van onderdrukking zou zijn.309  
Voor het onderzoek naar het geestelijke moederschap van Monnica kunnen we 
echter niet uitgaan van haar persoonlijke ervaring, omdat er van haar geen geschrif-
ten zijn overgeleverd. Wat er óver haar geschreven is zijn teksten van Augustinus 
die we op dit punt kritisch en met de nodige argwaan moeten lezen.  
 
 
1.9  METHODISCHE BENADERING 
 
Inleiding 
De methodische benadering van deze studie bestaat uit verschillende elementen:  

1. Het historische onderzoek is gericht op de context van het leven van 
Augustinus en Monnica (1.9.1).  

2. Het hermeneutische onderzoek is gericht op de sporen van het goddelijke 
en geestelijke moederschap in de teksten van Augustinus (1.9.2). 

3. Het systematische onderzoek is gericht op de analyse van de sporen van 
het goddelijke en geestelijke moederschap die uitgedrukt zijn in de 
symboliek van het moederschap, om de mystagogische functie van deze 
sporen na te gaan (1.9.3).   

 
Deze studie is in eigenlijke zin hermeneutisch omdat uitgegaan wordt van teksten 
van Augustinus; daarbij is zij ook systematisch vanwege de analyse van deze sporen 
en het onderzoek naar de mystagogische functie daarvan. Zij is historisch omdat de 
hoofdpersonen van dit onderzoek: Augustinus en Monnica, geleefd hebben in een 
historische en culturele context die belangrijk is om deze sporen te verstaan. 
 
1.9.1 Historisch onderzoek 
 

                                                 
308   C. Walker Bynum a.o. (ed.), Gender and Religion: On the Complexity of Symbols, a.w. 1-20. 
309   D. Sölle, Mystiek en verzet. ‘Gij stil geschreeuw’, Kampen 1998, 75-77. 
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Mijn historische benadering sluit aan op de inzichten van Seelbach dat de histo-
rische en culturele context juist belangrijk is om gebeurtenissen die in het leven van 
Augustinus en Monnica plaatsgevonden hebben te begrijpen.310 Vanuit een histo-
risch perspectief kan men vragen stellen die de focus verbreden, zodat bepaalde 
ervaringen en gebeurtenissen die Augustinus beschreven heeft in een ander licht 
komen te staan. Niet alleen de gebeurtenissen, maar ook hun geestelijk leven heeft 
zich voltrokken in de historische en religieuze context van de vierde en vijfde eeuw. 
Daarom begint dit onderzoek met een historische benadering van de context van 
hun leven (hoofdstuk 2). 

Welke sociale gewoontes waren er in die tijd? Welke veranderingen waren er gaan-
de in de maatschappij waarin hij leefde?311 Augustinus leefde veertien jaar samen 
met een vrouw in een concubinaat. Welke betekenis had een concubinaat in de 
vierde en vijfde eeuw, waarin onderscheidde een concubinaat zich van een huwe-
lijk? Vanuit een religieuze invalshoek kunnen vragen gesteld worden naar filoso-
fische en theologische stromingen, en naar de geloofsgemeenschappen (de kerk, 
de monastieke gemeenschappen) waarin Augustinus opgenomen was en als bis-
schop werkzaam was.  
Voor het onderzoek naar het geestelijke moederschap van Monnica moeten we 
meer weten over de Noord-Afrikaanse cultuur van de vierde eeuw waarin ze op-
groeide. Gingen kinderen naar school? Kregen meisjes onderwijs? Heeft Monnica 
onderwijs gehad? Welke sociale gewoonten waren er in haar tijd?  
Het christelijke geloof werd erkend sinds de wending onder Constantijn (313) waar-
door het christendom steeds meer terrein won en de katholieke kerk zich kon 
ontwikkelen tot een staatskerk (380). Maar er waren meerdere volksreligies en 
christelijke bewegingen zoals het donatisme en het manicheïsme. Welke invloeden 
hadden deze stromingen en bewegingen op Monnica en Augustinus, en hoe 
stonden christenen en niet-christenen tegenover elkaar?  
 
1.9.2 Hermeneutisch onderzoek 
 
Inleiding 
Het hermeneutisch onderzoek bestaat uit twee benaderingen van de teksten 
waarin Augustinus sporen van het goddelijke en het geestelijke moederschap ver-
woord heeft. De eerste benadering is gericht op de bestudering van uitdrukkingen 
die te maken hebben met het moederschap. Bij de tweede, interdisciplinaire 
benadering ga ik op zoek naar bronnen die bijgedragen hebben tot uitdrukkingen 
van het moederschap in zijn werken.  
 

                                                 
310   L Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 
311   W. Principe, Broadening the Focus, Context as a Corrective Lens in Reading Historical Works in  
Spirituality. In: E. Dreyer a.o. (ed.), Minding the Spirit, The study of Christian Spirituality, a.w. 42-46. 
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Het hermeneutisch onderzoek naar de symboliek van het moederschap 
Voor de hermeneutische benadering zoek ik naar de betekenis van de sporen van 
het moederschap van God en het geestelijke moederschap, en ik ga daarvoor te 
rade bij Wilhelm Diltey (1833-1911).312 In zijn hermeneutische benadering is er een 
verband tussen ervaring (Erlebnis), uitdrukking (Ausdruck) en verstaan (Verstehen). 
Een ervaring kan alleen verstaan worden nadat zij gearticuleerd is in een uitdruk-
king. Volgens Diltey is de uitdrukking van de innerlijke ervaring in taal objectief, 
waarmee ook de kennis die daarop gebaseerd is objectief is.313 De basis voor een 
uitdrukking is echter niet één ervaring; in een uitdrukking klinkt een cluster van 
ervaringen mee die bovendien in een samenhang staan met het gehele werk, met 
op de achtergrond ook de levensgeschiedenis van de auteur.314  
Dithey onderscheidt elementaire vormen en hogere vormen van verstaan.315 
Elementaire vormen van verstaan komen voort uit de praktijk van het leven en 
spelen zich af in een sfeer van algemeenheid waarbij gemeenschappelijkheid cen-
traal staat. Het biologische moederschap bijvoorbeeld is zo’n elementaire vorm van 
verstaan. De begrippen moederschap van God en geestelijk moederschap behoren 
tot de hogere vormen van verstaan, omdat we ze pas begrijpen als we ons eerst 
verplaatsen in het geestelijke leven van de auteur en in zijn werk.316 Door empathie 
kunnen we onszelf voorstellen hoe een ander de werkelijkheid van God beleeft. De 
ervaring van deze werkelijkheid is voor mij als onderzoeker anders dan die van een 
geestelijk auteur als Augustinus, omdat deze werkelijkheid zich aan hem anders 
geopenbaard heeft. Wanneer ik mij al lezend in hem verplaats kan ik als het ware 
ervaren hoe de goddelijke werkelijkheid zich aan hem getoond heeft, maar 
daarmee worden zijn en mijn ervaring van deze werkelijkheid nog niet dezelfde. 
Wel kan ik deze werkelijkheid leren kennen vanuit het perspectief van de ander.317 
Dilthey noemt dit een proces van reproduceren (Nachbildung) of herbeleven, 
waarbij de aandacht uitgaat naar het beleven en het verstaan van deze uit-
drukkingen.318  
 

                                                 
312   Voor de beschrijving van de hermeneutiek van Dilthey maak ik gebruik van: W. Stoker (e.a.), De 
schriften verstaan, wijsgerig-hermeneutische en theologisch-hermeneutische teksten, Zoetermeer 
1995, 43-70   
313   W. Dilthey, Die Entstehung der Hermeneutiek. In: Gesammelte Schriften, Stuttgart [etc.] 1974, 5, 
317-338. Geciteerd in: W. Stoker, De schriften verstaan, a.w. 51. 
314   P. van Geest, On the Hermeneutics of Wilhelm Dithey and Albert Deblaere. In: R. Faesen, Albert 
Deblaere, Essays on mystical literature, Leuven 2004, 427-442. 
315   W. Dilthey, ‘Das Verstehen anderer Personen in ihrer Levensäusserungen’. In: Gesammelte 
Schriften, 7, 207-213. Geciteerd in: W. Stoker, De schriften verstaan, a.w. 57-65. 
316   W. Dilthey, ‘Das Verstehen anderer Personen in ihrer Levensäusserungen’. In: Gesammelte 
Schriften, 7, 214-216. Geciteerd in: W. Stoker, De schriften verstaan, a.w. 65-68.  
317   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 43. 
318   W. Dilthey, ‘Das Verstehen anderer Personen in ihrer Lebensäusserungen’. In: Gesammelte 
Schriften, 7, 214. Geciteerd in: W. Stoker, De schriften verstaan, a.w. 66. 
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Intertekstuele benadering van de teksten 
Voor het hermeneutisch onderzoek gebruik ik een intertekstuele benadering van 
teksten van Augustinus, gericht op de functie van bijbelse geschriften in zijn 
teksten. De Bijbel was voor hem de fundamentele bron van waaruit hij een leven 
kon leiden dat aan God toegewijd is.319 Augustinus heeft zijn teksten overladen met 
bijbelcitaten. Ook heeft hij uitdrukkingen voor het goddelijke en het geestelijke 
moederschap met deze citaten verweven – deze passages breng ik in kaart.  
Intertekstualiteit beschouwt een tekst als een dynamisch geheel, waarvan de struc-
tuur en betekenis verschuiven wanneer de tekst met andere teksten in verband 
wordt gebracht. Bij Augustinus is er een fundamentele verwevenheid tussen zijn 
teksten en de Bijbel. In de intertekstuele benadering bestuderen we verbanden 
tussen de tekst waarin een citaat staat en de literaire eenheid waaruit het afkomstig 
is. Het citaat behoudt natuurlijk de betekenissamenhang van de tekst waaruit het 
afkomstig is, maar het krijgt een nieuwe betekenis in de tekst waarin de schrijver 
het heeft ingebed.320  
De intertekstuele benadering zoekt naar overeenkomsten en verschillen op woord- 
en zinsniveau. Bijbelcitaten worden echter zelden letterlijk overgenomen. Bij het 
citeren worden woorden en zinsdelen herhaald; er worden woorden aan toege-
voegd, weggelaten of veranderd, zodat het bijbelcitaat geschikt wordt voor de 
functie die het in de nieuwe tekst moet vervullen.321 De wisselwerking tussen het 
citaat en de tekst zal ik nader bestuderen door de tekst van Augustinus te verge-
lijken met dit citaat, waardoor zijn intentie kan oplichten. Daarnaast heeft ook de 
lezer zijn of haar eigen bedoelingen – in dit geval kijk ik naar de tekst door de bril 
van het thema van mijn onderzoek.  
Weren onderscheidt expliciete en impliciete citaten.322 Expliciete citaten zijn citaten 
waardoor de auteur beïnvloed is en die in zijn teksten zichtbaar zijn. Bij een impli-
ciet citaat is de afwijking met de bron waaruit geciteerd is, zo groot dat ze zelfs in 
kritische uitgaven van de primaire bronnen en bij de vertalingen die daarop zijn 
gebaseerd, over het hoofd worden gezien.  
De verwijzingen naar bijbelteksten in zijn werken komen niet van Augustinus zelf, 
maar van de latere editores van zijn werken. In de tijd van Augustinus waren de 
Bijbelboeken nog niet eens in boeken en verzen genummerd. Om deze bijbelcitaten 
op het spoor te komen, maak ik gebruik van de door de editores van zijn werken 
geïdentificeerde citaten. Deze bijbelcitaten voeg ik voor het gemak van de lezer toe 

                                                 
319   Volgens Reedijk begrepen de woestijnvaders uit het vroege christendom de Bijbel als het Woord 
van God. De Bijbel beschouwden ze als een richtsnoer van een godgewijd leven W. Reedijk, Zuiver 
lezen, de Bijbel gelezen op de wijze van de vroegchristelijke woestijnvaders, Budel 2006.  
320   W. Weren, Intertekstualiteit en Bijbel, Kampen 1993, 23. 
321   W. Weren, Vensters op Jezus, Methoden in de uitleg van de evangeliën, Zoetermeer 1999 (2e druk), 
153-154. 
322   W. Weren, Vensters op Jezus, a.w. 153-154. 
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aan de tekst van Augustinus, voor zover het expliciete citaten zijn die als zodanig 
zijn aangegeven (cursief).  
Voor de intertekstuele benadering gebruik ik de Vulgaat en zo nodig de Vetus 
Latina. De Vulgaat is een vertaling vanuit de Hebreeuwse grondtekst van de Bijbel 
die gemaakt werd door Hieronymus. Deze vertaling kwam tot stand tussen 390 en 
405 en Augustinus kende haar.323 Hij werkte ook met de Vetus Latina. Dat is een 
verzamelnaam voor oude vertalingen van Griekse tekst van de Bijbel naar het Latijn. 
Augustinus gebruikte weinig de Septuagint, omdat hij niet goed Grieks kende. Ik 
maak wel gebruik van de Psalmen volgens de Latijnse vertaling uit de Septuagint 
(psalmi iuxta LXX), omdat die in Augustinus’ tijd gangbaar was.  
De citaten uit de Vulgaat en de Vetus Latina markeer ik door de Latijnse afkortingen 
van de bijbelboeken uit deze vertalingen. Verwijzingen naar Latijnse citaten geef ik 
aan met de Latijnse afkortingen van de bijbelboeken. Verwijzingen naar de in het 
Nederlands vertaalde citaten geef ik aan met de Nederlandse afkortingen van de 
bijbelboeken.  
 
Resumerend. Aan de hand van deze besproken hermeneutische benaderingen 
kunnen we de volgende stappen zetten:  

1. Het hermeneutisch onderzoek focust op de uitdrukkingen van het godde-
lijke en het geestelijke moederschap. Aan de hand daarvan ga ik op zoek 
naar ervaringen die daaraan ten grondslag kunnen liggen en die mogelijk 
een samenhangend geheel vormen.  

2. Het hermeneutisch onderzoek is gericht op het invoelend verstaan van de 
tekst, opdat de tekst zelf zijn betekenis bij welwillende lezing aan mij prijs 
geeft. Ik moet mijzelf vanuit mijn eigen beleving verplaatsen in de geeste-
lijke auteur Augustinus, in de personages die hij opvoert, in de gebeur-
tenissen die zich voltrekken, en in de religieuze ervaringen die hij beschrijft. 
Hoe ik bij die reproductie de tekst opnieuw beleef, zal ik beschrijven. Maar 
op zo’n manier dat er in het wetenschappelijk vertoog ruimte komt voor 
andere commentaren over de besproken teksteenheid.  

3. Door mijn intertekstuele benadering van het werk van Augustinus en de 
Bijbel probeer ik zijn (religieuze) ervaringen en intenties te achterhalen.  
 

1.9.3 Uitvoering van het hermeneutisch onderzoek  
 
Genres 
De geschriften van Augustinus bestaan uit verschillende genres.324 Het meest be-
kend is het autobiografisch werk de Confessiones; tot zijn vroegste werken behoren 

                                                 
323  M. Dulay, Hoe Augustinus de Bijbel leest. In: T. van Bavel e.a. (red.), Sint-Augustinus, 108. 
324   Voor een volledig overzicht verwijs ik naar: A. Trapé, “Saint Augustine”, in: Angelo Di Bernardino 
(ed.), Patrology, Westminster 1986, 352-462. Geciteerd in: H. van Reisen, Met Augustinus aan de slag, 
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zijn filosofische geschriften: de dialogen van Cassiciacum. Maar hij schreef ook 
apologetische werken, dogmatische verhandelingen, geschriften over ethische en 
pastorale vraagstukken en monastieke werken. Daarbij zijn er polemische werken, 
en exegetische werken waarin hij de boeken van het Oude en Nieuwe Testament 
uitlegt en becommentarieert. Daarnaast schreef hij verhandelingen over het evan-
gelie volgens Johannes, en over de Psalmen. Bovendien zijn er vele preken en 
brieven van hem overgeleverd.  
Bij het hermeneutisch onderzoek houd ik rekening met het genre en pas ik zo nodig 
mijn benadering van teksten aan. Bij de keuze voor de wijze waarop Augustinus 
uitdrukkingen van het goddelijke en het geestelijke moederschap naar voren 
brengt, kunnen meerdere factoren meespelen zoals de doelgroep, de aanleiding 
om te schrijven, de motivatie. Bij de biografische teksten van Augustinus (Con-
fessiones) onderscheid ik twee verhaallagen: de laag waarin de verteller Augustinus 
terugblikt op zijn leven, en de laag van zijn vertelde leven. In de autobiografie zullen 
zijn particuliere ervaringen met zijn moeder Monnica het moederschap kleuren. In 
een preek zal het moederschap weer anders oplichten, omdat de bisschop deze 
thematiek dan gebruikt in de context van een geloofsgemeenschap en de symboliek 
van het moederschap vanzelf een sociale en religieuze betekenis krijgt.  
 
Keuze van de teksteenheden 
Ik spits mijn onderzoek toe op centrale passages in diverse genres waarin ik sporen 
vond van het moederschap van God en het geestelijke moederschap. Om deze 
passages te vinden, doorliep ik eerst het hele oeuvre van Augustinus, dankbaar 
gebruikmakend van de systematische ontsluiting die de CD Rom Corpus Augusti-
nianum Gissense (CAG 2) biedt.325 
Augustinus gebruikt diverse symbolen uit de sfeer van het biologisch moederschap 
om de personificaties van het goddelijke moederschap en de personen en vormen 
van het geestelijke moederschap te beschrijven. Daarom verrichtte ik zoekacties 
naar woorden voor de vermogens en activiteiten van het biologisch moederschap 
zoals moederschoot, zwangerschap, baren, zogen, spenen. Op basis van de resul-
taten van deze zoekacties koos ik mijn teksteenheden.  
Voor de keuze van teksteenheden hanteerde ik de volgende criteria: 

1. Een spoor van het goddelijke en/of geestelijke moederschap moet expliciet 
verwoord zijn als een moederlijke personificatie, persoon of vorm; een 
moederlijk vermogen, activiteit of  eigenschap.  

                                                 
Hulpboek voor de studie van Augustinus, Eindhoven 2002, 3e druk, 1-2. Trapé wijst ook op geschriften 
van Augustinus waarvan  de authenticiteit niet geheel zeker is, en op geschriften waarvan de authen-
ticiteit wordt afgewezen. In dit onderzoek ga ik uit van geschriften waarvan de authenticiteit weten-
schappelijk vastgelegd is.  
325   Corpus Augustinianum Gissense (CAG 2). C. Mayer (ed.), Zentrum für Augustinus-Forschung (ZAF), 
Basel Schwabe 2004.  
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2. Het goddelijke en/of geestelijk moederschap moet inhoudelijk als thema 

aan de orde komen en niet slechts geciteerd worden of ter ondersteuning 
dienen van een andere thematiek in de tekst. 

3. De teksten moesten divers zijn waar het gaat over het goddelijke en het 
geestelijke moederschap; moederlijke personificaties, personen, vormen; 
moederlijke vermogens, activiteiten en eigenschappen.   

 
 
Afbakening 
Ik baken de teksteenheden zo af, dat deze een afgerond en betekenisvol geheel 
vormen, zodat deze teksteenheden min of meer als zelfstandige eenheden bena-
derd kunnen worden. Daarbij plaats ik iedere teksteenheid in het grotere geheel 
waarin ze voorkomt: een hoofdstuk, een boek, een preek, een verhandeling e.d. Ik 
betrek deze bredere context bij het becommentariëren van de teksteenheden. Ik 
ga uit van teksteenheden en niet van losse zinnen.  

 
Primaire bronnen en kritische edities 
Het uitgangspunt van het hermeneutisch onderzoek zijn kritische tekstuitgaven van 
de primaire bronnen van Augustinus, in hun vertalingen. In de handreiking Met 
Augustinus aan de slag die bedoeld is voor wetenschappelijk onderzoek in het werk 
van Augustinus, worden de belangrijkste Latijnse tekstedities aangegeven.326  
Daarnaast maak ik gebruik van websites die het werk van Augustinus ontsluiten 
(www.augustinus.it; www.augustinus.nl/C22-Augustinus-werken.html).  
 
1.9.4 Systematisch onderzoek naar de symboliek van het moederschap 
 
Inleiding 
Augustinus kent uitdrukkingen van het moederschap toe aan goddelijke personen 
(Christus, Wijsheid, de heilige Geest), maar ook aan menselijke personen (Paulus) 
en vormen (de kerk, de heilige Schrift) die het geloof bemiddelen. In de beschrijving 
van deze personen noemt hij bepaalde vermogens (moederschoot, moederborst), 
activiteiten (zwangerschap, barensweeën, baren, zogen, voeden, spenen), eigen-
schappen (liefde, zorgzaamheid) die naar het biologisch moederschap verwijzen. 
Augustinus doet dat op een symbolische wijze. Wat is een symbool?  Walker Bynum 
heeft gewezen op het belang de symboliek van het moederschap te bestuderen 
vanuit gender (zie 1.4).327  
 
Het symbool geeft te denken 
 

                                                 
326   H. van Reisen, Met Augustinus aan de slag, Hulpboek voor de studie van Augustinus, a.w. 
327   C. Walker Bynum, The Complexity of Symbols, 1-20.  

http://www.augustinus.it/
http://www.augustinus.nl/C22-Augustinus-werken.html
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Symbolen en metaforen 
De begrippen metafoor en symbool liggen dicht bij elkaar, omdat ze beide tot de 
familie van tekenbegrippen behoren. Ze brengen twee werkelijkheden bij elkaar: 
die van het teken en die van het betekende. Symbolen scheppen een samenhang. 
Symboliek wordt geboren als woorden en dingen, geestelijke en materiële zaken zo 
te samen komen, dat een samenhangend geheel van beelden ontstaat waarmee 
wij onszelf en de wereld ordenen.328 Wanneer Augustinus bijvoorbeeld symbolen 
van het moederschap aan God toekent, doet hij dat in een samenspel op het vlak 
van taal, biografie en religie waarmee hij de werkelijkheid benadert. In deze 
symboliek komen drie componenten bij elkaar: de werkelijkheid van God die zich 
manifesteert (1); de menselijke ervaring (2); de mens zoekt naar beelden, woorden 
die in het bewustzijn aanwezig zijn om deze ervaring uit te drukken (3).  
In de klassieke retorica waarin Augustinus was opgeleid, was de metafoor een 
beeldende en fantasierijke uitdrukking die een weergave was van de werkelijkheid. 
De metafoor was een vervanging van de letterlijke betekenis, ter versiering van het 
spreken.329 In de hedendaagse taaltheorie echter gaat men ervan uit dat de werke-
lijkheid waarover een metafoor spreekt buiten de taal ligt.330 Met metaforen 
kunnen we deze werkelijkheid ter sprake brengen; metaforische taal maakt ope-
ningen. Wanneer we God als moeder beschouwen, opent deze metafoor een nieuw 
perspectief op God. Tegelijkertijd breekt zij de traditionele voorstelling van het 
vaderschap van God af (of open) voor zover dit beeld de enige gangbare voor-
stelling van God is. Een tweede eigenschap is dat een metafoor de werkelijkheid 
bepaalt die ze ter sprake brengt. De metafoor God als moeder bepaalt God tot het 
moederschap. Een derde eigenschap van een metafoor is dat ze anderen laat delen 
in dit nieuwe perspectief. De metafoor komt dan los te staan van de spreker en is 
gericht op de toehoorders die de metafoor kunnen verstaan vanuit hun eigen 
verstaanshorizon.331  
Anders dan metaforen, zijn symbolen veel sterker verbonden met waar ze voor 
staan. De symboliek van het moederschap is verbonden is met het ‘moederen’ en 
is dus niet verwisselbaar met de symboliek van het vaderschap. Een vader heeft 
niet het biologisch vermogen om zwanger te zijn, te baren en te zogen. Daarom 
benader ik de symboliek van het moederschap vanuit het criterium dat de gesym-
boliseerde werkelijkheid en het symbool zo onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn, dat die werkelijkheid slechts door en in dit symbool kan worden benaderd.332 
Deze benadering sluit aan op die van Ricoeur die ik in het vervolg zal bespreken. 

                                                 
328   F. Tillmans, Het doosje met de parel. Geloofsoverdracht van het Verborgene. In: L. Bakker e.a. 
(red.), Geloofsoverdracht vroeger en nu, Baarn 1988, 163-184. Hier 170.   
329   B. Vedder, ‘Met andere woorden’. Overdracht en metafoor. In:  L. Bakker e.a. (red.) Geloofs-
overdracht vroeger en nu, Baarn 1988, 131-133. 
330   B. Vedder, ‘Met andere woorden’. Overdracht en metafoor, a.w., 142.   
331   B. Vedder, ‘Met andere woorden’. Overdracht en metafoor, a.w. 143-146.   
332   F. Tillmans, De oude paradijssymboliek, een verkenning. In: Bijdragen 36 (1975) 350-390, hier 351.   
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Hoewel beide betekenissen van symbool en metafoor bruikbaar zijn voor dit 
onderzoek, geef ik de voorkeur aan het begrip symbool juist vanwege het laatst-
genoemde criterium.  
 
Symboliek: dubbelzinnig taalgebruik  
De Franse filosoof Ricoeur (1913-2005) geeft met zijn adagium ‘het symbool geeft 
te denken’ waardering aan het symbolisch denken maar ook aan de reflectie daar-
over.333 Ricoeur probeert het symboolbegrip te beperken tot het dubbelzinnige 
taalgebruik. In zijn omschrijving is een symbool: iedere betekenisstructuur waarin 
een rechtstreekse, primaire, letterlijke zin tevens een andere, indirecte, secundaire, 
figuurlijke zin aangeeft die slechts door de eerste gevat kan worden.’334 Volgens 
deze omschrijving bestaat de figuurlijke betekenis niet buiten de letterlijke bete-
kenis. Er is dus geen figuurlijke betekenis zonder de letterlijke. Volgens Ricoeur heb-
ben symbolen een betekenisstructuur waarin de letterlijke en figuurlijke betekenis 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De letterlijke betekenis kan de figuurlijke 
betekenis onthullen doordat de letterlijke betekenis opgenomen is in een bepaalde 
context die gevormd is door taal.  
Om de verhouding aan te duiden tussen de letterlijke en figuurlijke betekenis 
gebruikt Ricoeur het woord analogon, dat de onverbrekelijke band aanduidt tussen 
wat uitdrukking is en wat uitgedrukt wordt.335 Wanneer ik deze omschrijving toepas 
op het moederschap van God, dan is het moederschap een symbool voor God. Deze 
omschrijving houdt in dat ik weet wat met God bedoeld wordt via het beeld van het 
moederschap. Augustinus gebruikt de symboliek van het moederschap dus om 
bepaalde aspecten van God te beschrijven. Aan de hand van dit symbool maakt hij 
duidelijk wie God voor hemzelf is en ook voor anderen. Wanneer hij dit beeld 
ineens, systematisch niet meer gebruikt, betekent dit dat er een verandering in zijn 
ervaring van of visie op God heeft plaatsgevonden.  
Volgens Ricoeur zijn symbolen gebonden aan tijd, cultuur en menselijke ervaring 
en komen samen in taal. In de taal komen de kosmos, het verlangen en de verbeel-
ding tot uitdrukking.336 Een symbool is geworteld in het menselijk subject en kent 
concrete dimensies: het wortelt in de herinnering, in het bijzonder in de droom-
beelden die onze meest intieme biografie vormen; het doet een beroep op de 
meest concrete kracht van onze taal; het verbeeldt met behulp van de kosmos 
waarin we leven (kosmisch). Hoe belangrijk het domein van de herinnering is, zien 

                                                 
333   J. van Bergen, ‘Het symbool geeft te denken’: een studie in Ricoeur. In: Tijdschrift voor Theologie  
13 (1973), 167-189.  
334   P. Ricoeur, Existentie en Hermeneutiek. In: Kwaad en bevrijding: filosofie en theologie van de 
hoop:  hermeneutische artikelen, Rotterdam 1971, 29.  
335   J. van Bergen, Het symbool geeft te denken, een studie in Ricoeur, a.w. 171. 
336   P. Ricoeur, Existentie en Hermeneutiek, a.w. 29. 
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we aan de uitgebreide herinneringen die Augustinus aan zijn moeder Monnica 
ophaalt in de Confessiones (hoofdstuk 3).  
Met zijn adagium ‘het symbool geeft te denken’ geeft Ricoeur aan dat er nagedacht 
moet worden over taaluitingen waarin de mens zijn ervaringen tot uitdrukking 
brengt en die slechts toegankelijk zijn via de uitdrukking ervan in symbooltaal. Deze 
symbolen hebben een zeggingskracht in een bepaalde historische en culturele con-
text. Dit is belangrijk om de symboliek van het moederschap te verstaan in de 
werken van Augustinus. Deze symboliek werd namelijk gevormd door de Noord-
Afrikaanse, de Griekse en de bijbelse (joodse en christelijke) cultuur van de vierde 
en vijfde eeuw. Daarom zal met behulp van andere disciplines de betekenis van 
deze symboliek onderzocht worden.  
 
Genderstudies en symboolopvatting  
Volgens Walker Bynum zijn de religieuze symbolen van het moederschap complex 
omdat ze gerelateerd zijn aan gender.337 Daarmee bedoelt ze dat minder dan de 
biologische eigenschappen van vrouwen, vooral culturele factoren in de constructie 
van deze symboliek een rol speelden. Daarom kan deze symboliek niet verstaan 
worden vanuit de definitie van Geertz als a model of reality en a model for reality.338 
Geertz herleidt het symbool tot wat het betekent, hetgeen zou kunnen impliceren 
dat de symboliek van het moederschap juist aantrekkelijk is voor vrouwen omdat 
ze naar hun moederlijke eigenschappen verwijst. Walker Bynum geeft juist aan dat 
deze symboliek niet onlosmakelijk verbonden is met de letterlijke betekenis ervan. 
Als Paulus zijn relatie met de gemeente van Galatië uitdrukt in de symboliek van 
barensweeën (Gal. 4, 19) is dit niet te herleiden tot zijn biologisch moederschap.  
Vanuit het onderzoek van Walker Bynum zagen we reeds dat de symboliek van het 
moederschap voor mannen een omkering van hun rol als man betekende en voor 
vrouwen een continuïteit van hun rol als vrouw (zie 1.4.1). Uit haar onderzoek komt 
ook naar voren dat deze symboliek aantrekkelijk was voor mannelijke geestelijken 
die hun mannelijke eigenschappen met vrouwelijke (moederlijke) eigenschappen 
complementeerden en het moederschap idealiseerden.339 Voor vrouwelijke gees-
telijken echter ligt deze symboliek meer in het verlengde van hun ervaring van het 
vrouw-zijn. Het is dan ook beter deze symboliek te benaderen vanuit het adagium 
van Ricoeur ‘een symbool geeft te denken.’340 Hij beschouwt symboliek als meer-
duidig (polysemic), waarmee hij aangeeft dat de betekenis van een symbool niet 

                                                 
337   C. Walker Bynum, The Complexity of Symbols, a.w. 1-20.  
338   C. Geertz, Religion as a Cultural System. In: M. Banton (ed.), Anthropological Approaches to the 
Study of Religion, New York 1979, 1-46. Geciteerd door C. Walker Bynum, The Complexity of Symbols, 
a.w.  9.  
339   C. Walker Bynum, The Complexity of Symbols, a.w. 14-15. 
340   C. Walker Bynum,  The Complexity of Symbols, a.w.  9-10 
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vast ligt maar open-ended is. Een symbool kan meerdere lagen van de ervaring 
aanspreken en een subjectieve realiteit worden.  
Resumerend: Voor de uitvoering van het systematisch onderzoek ga ik uit van de 
symboliek van het moederschap die verwijst naar moederlijke ervaring en die 
Augustinus toekent aan personificaties, personen en vormen van het goddelijke en 
het geestelijke moederschap. Daarbij houd ik me aan het adagium van Ricoeur: ‘het 
symbool geeft te denken’.  
 
Symboolonderzoek naar de mystagogische functie 
Mijn symboolonderzoek bestudeert de mystagogische functie van personificaties 
die het moederschap van God gestalte geven en van personen en vormen die het 
geestelijke moederschap belichamen. Wie zijn de betrokkenen bij het mystagogisch 
proces voor zover dit uitgedrukt is in de symboliek van het moederschap? Bij het 
mystagogisch proces zijn er drie actanten: de mystagoog, de myste en God. De 
mystagoog heeft als taak de leerling te begeleiden in zijn of haar persoonlijke relatie 
met God. De myste is degene die ingewijd wordt in de goddelijke werkelijkheid. 
God kan zich openbaren in dit mystagogisch proces. In dit proces heeft de mysta-
goog de functie de relatie tussen God en mens te bemiddelen. Bij de christelijke 
initiatie is de kerk de context waarbinnen dit proces plaatsvindt. We zagen eerder 
dat Augustinus de kerk ook gepersonifieerd heeft als moeder, evenals de heilige 
Schrift (zie 1.6.4). Beide hebben we aangeduid als vormen van het geestelijke 
moederschap. In dit onderzoek ga ik ervan uit dat deze vormen ook een actant 
kunnen zijn in het mystagogisch proces en een mystagogische functie kunnen 
vervullen.  
Uit de inventarisatie van Van Bavel kwam naar voren dat in de werken van 
Augustinus personificaties uit de goddelijke werkelijkheid aan het goddelijke 
moederschap gestalte geven (zie 1.6.4). Ik zal nagaan in hoeverre deze personi-
ficaties betrokken zijn bij het mystagogisch proces, de wijze waarop ze de relatie 
tussen God en mens bemiddelen, de mystagogische functie die zij bekleden en de 
transformaties die zij bewerkstelligen in de mens.  
In mijn symboolonderzoek naar de mystagogische functie van personificaties van 
het moederschap van God en personen en vormen van het geestelijk moederschap 
zal ik de aandacht vestigen op de bemiddeling die uitgedrukt wordt in de symboliek 
van het moederschap: welke personificaties, personen en vormen bemiddelen? 
Welke werkelijkheid bemiddelen zij naar de myste? Welk referentiekader bieden 
zij de myste aan? Wat gebeurt er bij deze bemiddeling? Welke transformatie 
brengen zij teweeg? 
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De historische en culturele context van de thematiek van het 
moederschap in de werken van Augustinus  
 
 
In dit hoofdstuk verken ik de thematiek van het moederschap in de werken van 
Augustinus vanuit een historische en culturele context. Ik richt me op elementen 
uit de context van zijn leven, die wellicht bijgedragen hebben tot de ontwikkeling 
van de uitdrukkingen van het moederschap van God en het geestelijk moederschap 
in zijn werken. Daarin lichten verschillende moedergestalten op: Monnica, de moe-
der van Augustinus; de vriendin van Augustinus die zijn zoon Adeodatus ter wereld 
bracht; Continentia, een vruchtbare moeder van kinderen, die een rol speelde bij 
zijn bekering; en tenslotte de kerk die Augustinus als een moeder beschrijft. 
Aan de hand van deze moedergestalten beschrijf ik de historische en culturele 
context van het leven van Augustinus. Ik begin met de historische context van 
Monnica (2.1). Dan ga ik in op de context van Augustinus’ relatie met zijn vriendin, 
de moeder van Aedodatus (2.2). Aangezien noch Monnica, noch Augustinus’ 
levensgezellin geschriften nagelaten hebben, zijn we voor het onderzoek naar hen 
volledig afhankelijk van wat Augustinus vanuit zijn eigen perceptie over beiden 
heeft geschreven. Vervolgens beschrijf ik de geestelijke ontwikkeling van Augus-
tinus waarbij ik me toespits op zijn bekering (2.3). Tenslotte beschrijf ik zijn relatie 
tot moeder de kerk (2.4).  
 
 
2.1 HET MOEDERSCHAP VAN MONNICA 
 
Inleiding 
Monnica bracht Augustinus ter wereld en voedde hem op. Als katholieke moeder 
maakte zij hem vertrouwd met de christelijke traditie. Daarover vertelt Augustinus 
in de Confessiones. In zijn werk De beata vita (Over het gelukkig leven) spreekt 
Augustinus een dankbetuiging aan haar uit, omdat hij aan haar alles in zijn leven te 
danken heeft (beata u 1.6). Hoe moeten we deze dankbetuiging verstaan? Wat is 
de context van deze uiting van dank?  
Voor deze beschrijving van de context van het leven van Monnica maak ik gebruik 
van historische biografieën over het leven van Augustinus, door Peter Brown en 

Hoofdstuk 2 
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Garry Wills.341 Larissa Seelbach verrichtte een grondig historisch onderzoek naar 
Augustinus’ visie op de vrouw, waarbij ze zich in het bijzonder gericht heeft op 
Monnica.342 Kim Power onderzocht vanuit een feministisch theologisch oogpunt de 
context van het moederschap van Monnica.343 Daarnaast gebruik ik het onderzoek 
van Strange naar kinderen in de vroegchristelijke kerk.344  
 
2.1.1 De cultuur van Noord-Afrika 
 
Het leven van Augustinus en Monnica speelde zich af in de culturele context van  
Noord-Afrika. In de vierde eeuw was dit een Romeinse provincie, waarin zowel 
invloeden aanwezig waren van de Romeinse als van de Noordafrikaanse cultuur. De 
Noordafrikaanse cultuur en religies werden sterk beïnvloed door het christendom. 
Vele nieuwe christenen hadden hun vroegere religie uiterlijk opgegeven, terwijl zij 
zich innerlijk sterk verbonden bleven voelen met de religieuze gebruiken waaraan 
ze gewend waren. 
In de Afrikaanse volksreligie was Saturnus een belangrijke god; hij werd gezien als 
een allerhoogste vader. Zijn eredienst berustte op angst, zoenoffers en rituele 
reinheid. Hij gaf aanwijzingen via dromen. De waardering voor dromen is aanwezig 
in de religie van de Afrikaanse christenen zoals bij Monnica (zie 3.3.3 – Bemiddeling 
door een droom, Conf. 3.11.19). Het is bekend dat Afrikaanse christenen naar 
extatische ervaringen zochten, waarbij alcoholisme een frequent verschijnsel was 
(zie 2.1.2 – Monnica’s jeugd). Alcohol kon leiden naar een droomtoestand.345  
Een religieus gebruik van Afrikaanse christenen was ook het voedsel brengen naar 
de graven van de doden. Ter vervanging van de oude goden van de volksreligie ver-
eerden de aanhangers van het donatisme, een Noordafrikaanse puriteinse christe-
lijke kerk, martelaren door maaltijden te houden op de graven op de kerkhoven (zie 
2.4.3 – Controverse met donatisten). Men hield de krachten van de doden levend 
door ze te voeden.346 Monnica moet in contact zijn gekomen met deze religieuze 
praktijken omdat haar geboorteplaats Thagaste (Noord-Afrika) tijdens haar kinder-
tijd nog in handen was van de donatisten, waardoor zij opgroeide in een door hen 

                                                 
341    P. Brown, Augustine of Hippo, a Biography, Berkely - Los Angeles 2000 (herziene druk). G.. Wills, 
Saint Augustine, New York, 1999.  In het Nederlands: Augustinus, Amsterdam/Leuven 2001. Ik volg de 
Nederlandse vertaling.  
342    L Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, Die Frau und ihre Gottebenbildlich-
keit bei Augustin, Würzburg 2002. 
343    K. Power, Veiled Desire, Augustine on Women, a.w. 71-93. 
344   W. Strange, Children in the Early Church, Cumbra 1996. Nederlandse vertaling: Kinderen in de 
vroeg-christelijke kerk, Heerenveen 1999. Ik volg de Nederlandse vertaling.  
345   P. Brown, Augustine of Hippo, a Biography, a.w.  21.  L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja  
kein Gebrechen…”, a.w. 32.  
346   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 33. 
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gedomineerde omgeving.347 Monnica deed mee aan de verering van de martelaren 
door hen wijn en voedsel te brengen. Tijdens het concilie van Arles (314) werd het 
donatisme veroordeeld waardoor de katholieke kerk een bevoorrechte positie 
kreeg en niet meer aan de rand van de samenleving stond. Dit betekende echter 
niet dat de gebruiken van het donatisme allengs uit de praktijk van alledag ver-
dwenen.  
 
2.1.2 Monnica’s jeugd 
 
Monnica werd waarschijnlijk in 331 geboren en groeide op in een katholiek gezin 
(Conf. 9.8.17). Monnica had – zoals veel donatisten – een Berberse naam, die afge-
leid is van Mon, een plaatselijke godin.348 Enkele familieleden zouden tot de dona-
tisten behoord hebben.349 Augustinus vertelt niets over de omstandigheden van 
haar doop; hij spreekt slechts van ‘het water van het heil’ (Conf. 9.13.35).350 Volgens 
de hagiograaf Bougoud werd Monnica gedoopt in haar zestiende levensjaar.351 Ze 
was dus min of meer volwassen. Deze doop vond plaats ten tijde van de synode van 
Carthago (348) waar de terugkeer naar de eenheid van de katholieke kerk zoals die 
was uitgeroepen door keizer Constantijn, welkom werd geheten. Daardoor ont-
stond er een katholieke gemeenschap in Thagaste.352  
In de vierde eeuw hadden christelijke ouders de keuze hun kinderen te laten dopen. 
De kinderdoop was toegestaan, maar niet verplicht. Veel ouders wilden hun kinde-
ren niet bloot stellen aan de verantwoordelijkheden van gedoopte christenen en 
wachtten totdat ze wat steviger in hun schoenen stonden. Wanneer we ervan uit-
gaan dat Monnica op haar zestiende gedoopt werd, heeft ze een intensieve vor-
ming gehad tot een katholiek christen, zoals in die tijd gebruikelijk was (zie 1.5.2 – 
Mystagogie in het vroege christendom).  
Haar familie bezat een klein landgoed, had enkele bedienden, onderhield de 
Romeinse cultuur en beheerste de Latijnse taal.353 In die tijd gingen kinderen naar 
school, waar ze werden onderwezen in de basisvakken, zoals lezen, schrijven en 
rekenen – kennis die nodig was om als volwassenen te functioneren.354 We kunnen 
ervan uitgaan dat Monnica basisonderwijs gehad heeft.  

                                                 
347   Volgens Frend was Thagaste geheel donatistisch (348), maar werd gewonnen door de angst voor 
keizerlijke edicten. W. Frend,The Donatist Church, Oxford 1971, 184.   
348   Volgens Frend was de godheid Mon afgeleid van de Libische god Mon, die vereerd werd in het 
nabijgelegen Thibilis. In: W. Frend, The Donatist Church, a.w. 230. G. Wills, Augustinus, a.w. 24.  
349   W. Frend, The Donatist Church, a.w. 184;   
350   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 41.  
351    Mgr. Bougoud, H. Monica, a.w. 16.   
352   W. Frend, The Donatast Church, a.w. 182-184.  
353   A. Trapé, Augustinus, meine Mutter, a.w. 10 
354   W. Strange, Kinderen in de vroeg-christelijke kerk, a.w. 16, 40.  
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Haar ouders vertrouwden haar opvoeding toe aan een oude bediende (Conf. 
9.8.17) en het  zou kunnen zijn dat die meer invloed op Monnica had dan haar eigen 
moeder.355 Het woord bediende (famula: slavin, knecht) heeft de connotatie van 
ondergeschiktheid, terwijl het opvoeden fundamenteel gestoeld is op een gelijk-
waardige toegang tot autoriteit. Haar opvoeding heeft Augustinus aangeduid met 
de woorden auctoritate imperandi: deze diensbode gaf bevelen met gezag waaraan 
Monnica zich als vrijgeborene diende te schikken. Haar pedagogisch handelen 
getuigde van severitas, strengheid: ‘Moest ze de meisjes tot de orde roepen, dan 
was ze, zo nodig, doortastend in haar heilige strengheid.’ Deze dienstbode stond 
niet toe dat de meisjes buiten de maaltijden water dronken, omdat ze hen wilde 
behoeden voor drankzucht:  
 
‘Nu drinken jullie water, omdat jullie over geen wijn kunt beschikken, maar als jullie 
eenmaal aan de man zijn gekomen en de baas bent geworden over voorraadkamers en 
wijnkelders, gaan jullie het water te min vinden, maar de gewoonte om te drinken zal jullie 
dan te machtig zijn!’ (Conf. 9.8.17)356  

 
Augustinus brengt haar verbod om buiten de maaltijden water te drinken in 
verband met de passies die in de meisjes gewekt zouden kunnen worden. Ze wilde 
hen behoeden voor drankzucht, omdat wijn de passies versterkt. Door deze 
voorschriften leerde zij de meisjes zich te beheersen, door in hun dorst maat te 
houden, zodat ze niet meer verlangden wat niet paste. Toen Monnica ondanks 
deze strenge opvoeding wijn dronk werd ze betrapt door een slavin, en gaf ze het 
wijn drinken meteen op (Conf. 9.8.18).357 God gebruikte een slaaf om haar te 
corrigeren, aldus Augustinus.  
We zagen eerder dat Nauta op grond van dit incident Monnica als noodlijdend 
narcistisch bestempelt (zie 1.6.2). Wanneer we het verbod om water te drinken 
plaatsen binnen de context van Noord-Afrika waar alcoholisme kennelijk veel 
voorkwam, zou deze oude dienstbode de meisjes inderdaad juist voor drank 
hebben willen behoeden. Nauta negeert niet alleen deze context, hij laat ook  de 
hele morele opvoeding van de dienstbode buiten beschouwing, die Augustinus 
niet enkel als streng beschrijft maar ook als wijs: in haar onderrichting toonde ze 
een sobere wijsheid (Conf. 9.8.17). Dit kan verwijzen naar de wijsheidsliteratuur, 
waarin opvoeding en onderricht met elkaar in verband worden gebracht. Het 

                                                 
355  Volgens Power komt de invloed van de dienstbode op de opvoeding overeen met gegevens uit de 
Oudheid.  K. Power, Veiled Desire, Augustine on Women, a.w. 75. 
356   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 203. 
357   Het feit dat Monnica zich onmiddellijk losmaakte van het wijn drinken staat in 

tegenstelling tot de visie van Dodds en Rutten die aangeven dat zij aan de drank verslaafd 

was. D. Dodds, Augustine’s Confessions, A Study in Maladjustment, a.w. 461; T. Rutten, 

Kunnen we God wel zien? Augustinus’ mystieke brief aan Paulina, Kampen 2009, 18.    
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accent in deze literatuur ligt op het morele onderricht van wijsheid waarin plaats 
is voor berisping en vermaning als een methode van opvoeding.358 
Dit komt aan het licht in Augustinus’ beschrijving van de opvoeding van Monnica:  
 
‘Zij werd in de vrees voor u opgevoed door de roede van Christus, door het bewind dat uw 
enige Zoon voerde in een gelovig gezin, een goed klimaat voor uw kerk’ (Conf. 9.8.17).359  

 
De “roede van Christus” wijst op de tucht die behoorde bij de opvoeding tot een 
deugdzaam mens.360 Daaruit blijkt Monnica een opvoeding heeft gekregen waarin 
discipline en tucht elementair waren.361  
Waarom nam de schrijver Augustinus dit wijnincident op in de Confessiones? Seel-
bach heeft erop gewezen dat daarin zowel Monnica als Augustinus een geestelijke 
ontwikkeling doormaken, waarbij zij – ieder afzonderlijk – op een persoonlijke wijze 
gezuiverd worden van hun ‘onvolmaaktheden’. Zo kan de wijndiefstal van Monnica 
in verband gebracht worden met de perendiefstal van Augustinus (Conf. 2.4.9).362 
Terwijl niemand hem berispte en hij geen berouw toonde, corrigeerde Monnica 
zich meteen nadat ze berispt werd.363 Daarmee toonde zij zich voor hem als een 
goed christen.  
 
2.1.3 Monnica als moeder 
 

                                                 
358   In het boek Spreuken zijn teksten te vinden, waarin vermeld staat dat vermaningen en 

berispingen functioneel tot de opvoeding en onderrichting behoorden. ‘Wie de roede spaart, 

is zijn zoon slecht gezind; als hij hem liefheeft, berispt hij hem vroegtijdig’ (Spreuken 

13,24). Zowel de roede als de terechtwijzing brengen wijsheid bij, maar een losbandige 

jongen brengt schande over zijn moeder (Spreuken 29,15). Tucht heeft in de 

wijsheidsliteratuur een bepaald gedrag op het oog: ‘Tuchtig je zoon, en je hebt geen zorgen 

over hem, hij zal je vreugde geven’ (Spreuken 29,17). Ouders mogen kinderen deze tucht 

niet onthouden: ‘Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft tuchtigt hem 

(Spreuken 13,24).  
359   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 202.  
360   In het boek Spreuken zijn teksten te vinden, waarin vermeld staat dat vermaningen en berispingen 
functioneel tot de opvoeding en onderrichting behoorden. Zowel de roede als de terechtwijzing 
brengen wijsheid bij, maar een losbandige jongen brengt schande over zijn moeder (Spr. 29, 15). Tucht 
heeft een bepaald gedrag op het oog: ‘Tuchtig je zoon, en je hebt geen zorgen over hem, hij zal je 
vreugde geven’ (Spr. 29, 17). Ouders mogen kinderen deze tucht niet onthouden: ‘Wie zijn zoon de 
stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft tuchtigt hem (Spr. 13, 24).  
361   De opvoedingsmethoden in die tijd waren hard. De opvoeding van kinderen werd beschouwd als 
het africhten van een dier. W. Strange, Kinderen in de vroeg-christelijke kerk, a.w. 16. 
362   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 37. 
363   K. Power, Veiled Desire, Augustine on Women, a.w. 73. L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist 
ja kein Gebrechen…” , a.w. 37. 
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De ouders van Monnica gaven haar Patricius ten huwelijk (Conf. 9.9.19).364 Dat 
betekende dat zij uitgehuwelijkt werd door haar ouders. Volgens de Romeinse wet-
geving in de Keizertijd was er een symmetrie tussen de huwelijkspartners, waarbij 
de echtgenoot werd aangeduid als pater familias en de echtgenote als mater 
familias of matrona. Deze gelijkheid had ze aan haar huwelijk te danken.365 In de 
sociale context van de Romeinse samenleving werd er echter van Monnica ver-
wacht dat zij zich schikte onder het gezag van haar echtgenoot.366  
Patricius was niet christelijk. In die tijd kwamen gemengde huwelijken vaker voor, 
omdat christenen en niet christenen niet direct sympathiek maar ook niet vijandig 
tegenover elkaar stonden. Monnica hoefde haar geloof niet op te geven om met 
Patricius in het huwelijk te treden. Niet-christenen duldden dat christenen hun 
geloof praktiseerden en dat hun kinderen gelovig opgevoed werden.367 Bovendien 
verloor in de tweede en derde eeuw de pater familias de bevoegdheid om te 
beslissen over de religie van de echtgenote en de kinderen, omdat het christendom 
steeds meer terrein won.368 Patricius respecteerde het geloof van zijn echtgenote, 
waardoor zij haar drie kinderen een christelijke opvoeding kon geven (Conf. 
1.11.17).369 Zij liet hen inschrijven als catechumeen in de katholieke kerk.  

                                                 
364   Patricius was een curialis, een burger van Thagaste (Conf. 2.3.5), een bescheiden landeigenaar 
(Possidius, vita Aug. 1.1.; s. 356.13). A. Fitzgerald, Patricius, Augustine Through the Ages, An 
Encyclopedia, 621.  
365   Y. Thomas, De scheiding der geslachten in het Romeinse recht, a.w. 124. Deze verhoudingen 
binnen een huwelijk werden niet aangeduid als heer (dominus) en slavin (ancilla) zoals Seelbach 
beweert. L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 38.   
366   Volgens de Romeinse wetgeving in de Keizertijd was er een zekere symmetrie tussen de huwelijks-
partners. De echtgenoot werd aangeduid als pater familias en de echtgenote als mater familias of 
matrona. Y. Thomas, De scheiding der geslachten in het Romeinse recht. In: P. Schmitt Pantel (red.), 
Oudheid, 91-154, hier: 124. In: Geschiedenis van de vrouw, Amsterdam 1992. Deze verhoudingen 
werden niet aangeduid als heer (dominus) en slavin (ancilla) zoals Seelbach beweert. L. Seelbach, “Das 
weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 38. Binnen het Romeinse huwelijk had een 
echtgenote een zekere vrijheid.  
367   A. Trapé, Augustinus, meine Mutter, a.w. 16. 
368   W. Frend, The Family of Augustine: A Microcosm of Religious Change in North Africa. In: Studia 
Ephemeridis Augustinianum 1987, 135-151. Hier: 139.  
369   A. Fitzgerald, Patricius. In: Augustine Through the Ages, a.w. 621. Volgens Strange droeg een 
vrouw de verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding, wanneer haar echtgenoot een niet-christen 
was. W. Strange, Kinderen in de vroeg-christelijke kerk, a.w. 97. Zie 3.2.2 - Gevoed met de naam van 
Christus en 3.4.1 - Verlangen naar eeuwig heil.  
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Patricius en Monnica hadden drie kinderen,370 twee zonen, Aurelius en Navigius,371 
en een dochter die waarschijnlijk Perpetua heette.372 Monnica baarde haar eerste 
zoon, Aurelius Augustinus, toen zij drieëntwintig jaar oud was. Zijn broer wordt 
slechts een enkele keer genoemd in de dialogen van Cassiciacum en in de 
Confessiones. Uit het feit dat Augustinus zijn broer en zus nauwelijks noemt in de 
Confessiones valt af te leiden dat zij geen rol van betekenis gespeeld hebben op zijn 
geestelijke weg.  
De ouders hadden veel over voor een goede opleiding van hun begaafde zoon en 
hadden een gemeenschappelijk doel waar het om zijn wetenschappelijke vorming 
ging. Zijn vader was gericht op het wereldse resultaat van zijn studies, ‘dat ik mij 
fraai wist uit te drukken’ (Conf. 2.3.5). Zijn moeder had een geestelijk doel voor 
ogen, haar zorg was dat hij niet verloren ging. Zij ging ervan uit dat een goede 
klassieke opleiding hem tot een beter christen zou maken (Conf. 2.3.8). Voor haar 
was de wetenschap een hulp op de weg naar God.  
Ze gaven hun zoon Augustinus de gelegenheid de middelbare school te volgen in 
Madaura, waar hij ging wonen met een opvoeder die voor hem zorgde (Conf. 
1.21.30).373 Na zijn middelbare school kon Augustinus echter niet verder studeren, 
omdat de financiële middelen van zijn vader ontoereikend waren, zodat hij op zijn 
zestiende levensjaar geen onderwijs meer kon volgen en weer bij zijn ouders ging 
wonen. Patricius erkende de hoge intelligentie van zijn zoon en zette zich ervoor in 
dat hij in Carthago verder kon studeren, waarvoor hij offers moest brengen (Conf. 
2.3.5), maar nog in datzelfde jaar stierf hij (371).374 Monnica had haar man voor het 
katholieke geloof weten te winnen; één jaar voor zijn dood werd hij gedoopt (Conf. 
9.9.22). Monnica zorgde er met behulp van Romanianus, een goede vriend mét een 
groot vermogen, voor dat Augustinus zijn studie kon voortzetten in Carthago.  
Augustinus nam het zijn ouders kwalijk dat zij zijn ontluikende seksuele gevoelens 
in zijn jonge jaren niet binnen de grenzen van de huwelijksliefde brachten (Conf. 

                                                 
370   Doordat de kindersterfte in de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling hoog was en minder 
dan de helft van de kinderen het vijfde levensjaar bereikte, zou het mogelijk kunnen zijn dat Monnica 
meer kinderen gebaard heeft. W. Strange, Kinderen in de vroeg-christelijke kerk, a.w. 13.   
371   Augustinus noemt Navigius in De beata vita (beata v. 12). Hij was getrouwd en had kinderen (Vita 
Augustini Possidius 26.1). 
372   Augustinus noemt zijn zuster in een brief (ep. 211, 4). Na de dood van haar echtgenoot werd zij 
overste in een vrouwenklooster. L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 
127-140. 
373   Een pedagoog was een mannelijke kinderoppas in de Romeinse Oudheid. Hij bracht hem naar 
school en hield toezicht. Romeinen hadden de titel en het concept van paedagogus overgenomen van 
de Grieken. W. Strange, Kinderen in de vroeg-christelijke kerk, a.w. 37.  
374   Seelbach heeft opgemerkt dat Augustinus zijn vader nauwelijks noemt; hij beschrijft slechts zijn 
negatieve kanten. Dit kan verstaan worden vanuit zijn niet-christelijke achtergrond; daarom prees 
Augustinus hem niet in tegenstelling tot zijn moeder. L. Seelbach “Das weibliche Geschlecht ist ja kein 
Gebrechen…”, a.w.  44. 
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2.3.8).375 Dat Monnica niet op een huwelijk aanstuurde, kan samenhangen met haar 
eigen ervaring met haar ontrouwe echtgenoot (Conf. 9.9.19). Augustinus zou beter 
eerst meer rust in zijn leven kunnen vinden, opdat hij in een later huwelijk geen 
overspel zou plegen.376 Zij behoedde hem dus voor ontucht. Achteraf, bij het schrij-
ven van de Confessiones, zegt Augustinus dat zij de stem van God in zijn jeugd 
vertegenwoordigde (Conf. 2.3.7). Ofschoon hij niet trouwde, kreeg hij al tijdens zijn 
zestiende levensjaar een duurzame relatie met een vrouw die zijn levensgezellin 
(concubine) werd. Hij had haar ontmoet in de kerk waar hij catechumeen was en 
waar ook Monnica kwam. We kennen haar naam niet. Wat we wel weten is dat ze 
veertien jaar bij elkaar zijn geweest (zie 2.2.1 – Levensgezellin van Augustinus). Ze 
ging met hem mee naar Carthago.  
 
Tijdens zijn studententijd volgde Augustinus de studies recht en welsprekendheid 
in Carthago (371-375). Daar maakte het boek van de Romeinse wijsgeer Cicero 
(106-43 voor Chr.): Hortensius, een aansporing tot de filosofie een diepe indruk op 
hem (373).377 Het wekte in hem een verlangen naar de onsterfelijke wijsheid, die 
hij relateerde aan God. Het stoorde hem dat Cicero de figuur van Christus niet 
noemt, die hij had leren kennen via Monnica.  
Om zijn honger naar wijsheid te stillen werd hij aanhanger van het manicheïsme 
(374) waarbij hij afstand nam van het geloof van zijn jeugd. In 375 keerde hij terug 
naar Thagaste waar hij aangesteld werd als leraar.378 Hij bracht zijn nieuwe ‘wijs-
heid’ mee. Doordat Monnica het niet met haar geweten in overeenstemming kon 
brengen onder één dak te wonen met een ‘ketter’, liep de verhuizing vertraging 
op.379 Ze raadpleegde een bisschop uit Thagaste over haar probleem, die zowel haar 
als haar zoon Augustinus kende. Hij antwoordde haar dat een zoon van zoveel 
tranen niet verloren kon gaan (Conf. 3.12.21). Daarnaast ontving zij een droom 
waarin haar toegezegd werd dat er een ommekeer zou plaatsvinden in het leven 
van Augustinus (Conf. 3.11.19). Zowel het antwoord van de bisschop als de droom 
gaven haar voldoende vertrouwen om samen met Augustinus en zijn gezin in één 

                                                 
375   De wens van Augustinus om vroeg te mogen trouwen sluit aan op de joodse visie op het  huwelijk 
in de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling. In het jodendom vond men het verstandig dat 
jongeren vroeg trouwden om de seksuele uitspattingen in te perken. Deze visie vinden we in het 
geschrift Didascalia Apostolorum (onderwijs van de apostelen, derde eeuw), en ook in De inani gloria 
van Johannes Chrysostomus (vierde eeuw). Daarin werd ouders aangeraden een vroegtijdig huwelijk 
te arrangeren voor hun kinderen om de verleiding tot zonde te voorkomen (Didascalia 4.11, De inani 
gloria 81). W. Strange, Kinderen in de vroeg-christelijke kerk, a.w. 101.   
376   K. Power, Veiled Desire, Augustine on Women, a.w. 79. 
377   Het geschrift Hortensius van Cicero, dat in 45 v. Chr. werd geschreven, is verloren gegaan. Het 
bevatte een dialoog over de noodzaak van de filosofie. Volgens Cicero streven alle mensen naar geluk; 
ze zoeken dit echter in rijkdom en eer en raken op deze wijze verstrikt in allerlei hartstochten. 
Daardoor worden ze juist niet gelukkig. A. Sizoo, Augustinus, leven en werken, Kampen 1957, 32.    
378   P. Brown, Augustine of Hippo, a Biography, a.w. 43. 
379   G. Wills, Augustinus, a.w. 55. 
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huis te wonen. Een jaar later keerden Augustinus en zijn vriendn terug naar 
Carthago (376).380  
 
Augustinus vertrok samen met zijn vriendin en zijn zoon Adeodatus naar Rome om 
daar het vak retorica te doceren (383).381 Van zijn collega’s had hij te horen 
gekregen dat de leerlingen daar rustiger waren, hij kon namelijk niet goed orde 
houden. Monnica had veel moeite met deze keuze. In Rome leerde Augustinus 
Symmachus kennen, een prefect van Keizer Valentianus, die hem tot professor in 
de retoriek benoemde in Milaan (herfst 384). Daar bevond hij zich in de hogere 
sociale kringen en maakte onder andere kennis met bisschop Ambrosius, die indruk 
op hem maakte (Conf. 5.13.23). Diens preken waren van grote invloed op zijn 
bekeringsproces (zie 2.3.2 – Tweede ervaring van bekering). Hij bleef catechumeen:  
 
‘Zodoende besloot ik in de katholieke kerk, waarheen mijn ouders mij gewezen hadden, zo 
lang catechumeen te blijven, totdat er een of andere zekerheid zou komen opdagen waarop 
ik mijn  koers kon richten’ (Conf. 5.14.25).382  

 
Deze keuze had hij al gemaakt vóór Monnica naar Milaan kwam. Monnica kwam, 
samen met zijn broer Navigius en twee neven, aan het einde van de herfst aan in 
Milaan (385).383 Daar leerde zij Ambrosius kennen en was erg op hem gesteld: 
 
‘En het was vooral om mijn heil dat zij zoveel met hem op had; hij van zijn kant had veel met 
haar op vanwege haar bijzondere godsdienstige levenswandel (…) zodoende barstte hij 
herhaaldelijk, wanneer hij mij zag, in loftuitingen over haar los en wenste mij geluk dat ik 
zo’n moeder had’ (Conf. 6.2.2).384  

 
Augustinus verbaasde zich erover hoe volgzaam zijn moeder was ten opzichte van 
Ambrosius. Haar gewoonte om ‘meelbrij en brood en wijn’ naar de graven van de 
heiligen te brengen, zoals ze dat in Noord-Afrika deed, liet ze voor wat het was, 
toen ze vernam dat Ambrosius zulke dodenmaaltijden verbood. Ze had niet zo 
gemakkelijk met deze gewoonte gebroken als iemand anders haar dit verboden had 
‘die haar niet zo lief had als Ambrosius’ (Conf. 6.2.2).  
In Milaan raakte Monnica betrokken bij de actie van Justina, de ariaansgezinde 
moeder van jeugdige keizer Valentinianus, tegen Ambrosius. Justina wilde de 

                                                 
380   Augustinus vertelt dat hij Thagaste verlaten had vanwege de dood van een vriend. Hij vertrok naar 
Carthago omdat hij niet voortdurend herinnerd wilde worden aan dit verlies (Conf. 4.7.12).  In Contra 
Academicus geeft hij aan Romanianus een andere reden voor zijn vertrek, te weten: dat hem daar een 
betere positie wachtte. Hij stelde alleen Romanianus op de hoogte van zijn plannen (Acad. 2, 3).  
381   G. Wills, Augustinus, a.w. 60. 
382   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 117.  
383   G. Wills, Augustinus, a.w. 65. 
384   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 121.  
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basiliek ter beschikking van de Arianen stellen, en Ambrosius verhinderde dat door 
met zijn gelovigen dag en nacht in de opgeëiste kerk te blijven waken. Daarbij 
bekleedde Monnica een religieuze voorgangersrol:  
 
Mijn moeder, uw dienares, ging daarbij de anderen voor in het zorgen en waken en zij leefde 
er van haar gebeden’ (Conf. 9.7.15).385    

 
2.1.4 Monnica en het lot van de levensgezellin van Augustinus 
 
Monnica wordt in haar schoenen geschoven dat zij de relatie tussen Augustinus en 
zijn vriendin beëindigd heeft.386 Zij zou hem gedwongen hebben haar weg te stu-
ren.387 Daarbij wordt het beeld opgevoerd van een moeder met een sterke wil en 
van een zoon met een zwak karakter.388 In zijn eigen teksten geeft Augustinus geen 
grond voor die opvatting.389 De aanleiding tot het beëindigen van deze relatie was 
eerder dat Augustinus het ambt van gouverneur van de provincie in het vooruitzicht 
werd gesteld. Van hem werd verwacht dat hij zou trouwen met een vrouw uit een 
hogere klasse en daarom was een huwelijk met zijn vriendin niet mogelijk (zie 2.2 - 
Het moederschap van Augustinus’ levensgezellin voor zijn zoon). 
In de context van een mogelijk huwelijk deed hij een beroep op haar visionaire 
gaven:390  
 
‘Maar ook al bad zij – door mij gevraagd en uit eigen verlangen – dagelijks met krachtige 
kreten van haar hart tot u, dat u haar in een gezicht iets zou laten zien over het huwelijk dat 
mij wachtte, u hebt dat nooit willen doen. (…). Zij vertelde mij daarover ook niet met dat 
vertrouwen dat ze altijd had, als u haar iets liet zien, maar ze praatte er met geringschatting 
over’ (Conf. 6.13.23).391  

 
Ondanks het feit dat Monnica fantasiebeelden had, wist ze die te onderscheiden 
van de openbaringen van God. 
Er werd een jong meisje gevonden, dat nog niet de huwbare leeftijd bereikt had. 
Dat was in die tijd twaalf jaar, dan mochten meisjes trouwen.392 Augustinus moest 

                                                 
385   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 201. 
386   K. Power, Veiled Desire, Augustine on Women, a.w.  86. 
387   M. Schrama, Monica, beeld van de biddende kerk, a.w. 138. R. Guardini, De bekering van Aurelius 
Augustinus, a.w. 174.  L. Ferrari, The Dreams of Monica in Augustine’s Confessions. In: Augustinian 
Studies, Vol. 10, 4. R. Nauta, Vervreemding en verandering, a.w. 170-171. Th. Rutten, Kunnen we God 
wel zien? Augustinus’ mystieke brief aan Paulina, a.w. 19.  
388   P. van Kempen-Van Dijk, Monnica Augustinus’ visie op zijn moeder, Amsterdam 1978, 80 
389   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w.  93-94. 
390   K. Power, Veiled Desire, Augustine on Women, a.w. 82. 
391   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 138-139. 
392   Volgens het Romeinse recht was de wettelijke minimumleeftijd waarop meisjes mochten trouwen 
twaalf jaar, en jongens veertien jaar. De minimumleeftijd voor de verloving was tien jaar. Bij de rijke 



106 

 
wachten en nam ter vervanging van zijn eerste concubine een tweede concubine. 
Men verwachtte niet dat Augustinus met een concubine zou trouwen, omdat dit 
niet de sociale gewoonte was.393 Uit deze beschrijving van vrouwen die Augustinus 
toebedeeld werden, komt aan het licht dat vrouwen niets te kiezen hadden wat 
betreft een levenspartner.    
 
2.1.5 Monnica als filosofe 
 
Rond zijn tweeëndertigste levensjaar, een half jaar vóór zijn doop, trok Augustinus 
zich met vrienden en verwanten terug op een landgoed in Cassiciacum. Hier werden 
filosofische gesprekken gevoerd die gecomponeerd zijn tot dialogen die te vinden 
zijn in De Academicis (386), De beata vita (386), De ordine (386) en Soliloquiorum 
(387).  
Monnica was aanwezig als gastvrouw. Ze zorgde voor de maaltijden van de gasten. 
Hoewel ongeschoold in de filosofie, participeerde ze in de filosofische gesprekken. 
Naar aanleiding van de vraag van Augustinus of de ziel geen eigen voedsel nodig 
heeft, en of kennis haar eetwaar is, antwoordde ze: 
 
‘Ik geloof dat de ziel door niets anders gevoed wordt dan door inzicht en kennis van de 
dingen’ (beata u. 2.8).394  

 
Monnica wist enerzijds de aandacht van de aanwezigen te richten op de maaltijd 
voor de ziel, anderzijds vond ze het belangrijk dat hun aandacht gericht was op de 
maaltijd die zij voorgeschoteld kregen. Deze maaltijden voedden het lichaam en de 
ziel (beata u. 2.9).  
In de dialogen van Cassiciacum noemt Augustinus de inbreng van Monnica. In zijn 
antwoord op de vraag van Monnica of er ook vrouwen bij dit soort gedachte-
wisselingen een rol hebben gespeeld, verwees hij naar de traditie van de Stoïcijnen 
waar dat, anders dan bij Plato en Aristoteles wel was gebeurd.395  
‘Want ook vrouwen hebben in de Oudheid de filosofie beoefend, en uw opvatting van de 
filosofie trekt mij in hoge mate aan’ (ord. 1.31).396  

 
Hoewel de inbreng van Monnica bescheiden was, wist zij de gesprekken te leiden 
in de richting van God. Het ware geluk voor de mens lag in de wijsheid van Christus. 

                                                 
Romeinen, waaronder Augustinus geschaard zou kunnen worden gezien zijn functie in die tijd, was er 
een groot leeftijdsverschil tussen de echtgenoten. W. Strange, Kinderen in de vroeg-christelijke kerk, 
a.w. 52.  Y. Thomas, De scheiding der geslachten in het Romeinse recht. In: P. Schmitt Pantel (red.), 
Oudheid, a.w. 126. In: Geschiedenis van de vrouw, Amsterdam 1992.  
393   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 95.  
394   Deze vertaling is uit: Over het gelukkige leven (2003), 55. 
395   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 58. 
396   Deze vertaling is uit: De orde (2000), 51.  
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Augustinus noemde haar filosofie: amor sapientiae (ord. 1.11.32). Haar benadering 
van de wijsheid was gevormd door haar christelijke levenswandel. Augustinus’ 
benadering van wijsheid was filosofisch (neoplatoons) georiënteerd.  
Monnica’s deelname aan de filosofische gesprekken als een volwaardig gespreks-
partner riep bij de (mannelijke) aanwezigen zoveel bewondering op dat ze een 
‘man’ van haar maakten:  
 
‘Bij het horen van die woorden liet ze zo enthousiast haar bijval blijken dat we helemaal 
vergaten dat ze een vrouw was en dachten dat er een beroemd man in ons gezelschap 
verkeerde. Ik begreep inmiddels, voor zover mogelijk, uit welke – en wat voor een 
goddelijke! – bron haar woorden opwelden’ (beata u. 2.10).397  

 
Enerzijds oversteeg Monnica door haar geloof de toen geldende beperkingen die 
aan haar gender als vrouw werden gesteld, anderzijds werd dit probleem opgelost 
doordat de aanwezigen haar benaderden als een man, als resultaat van de genade. 
De perceptie van de vrouw als vrouw bleef echter dezelfde.398  
De invloed van Monnica was groot tijdens deze dialogen. In de proloog van De 
beata vita noemde Augustinus haar als eerste van het gezelschap: 
 
‘In de eerste plaats onze moeder aan wie ik, naar ik meen, alles in mijn leven te danken heb’ 
(beata u. 1.6).399  

 
Deze dankbetuigingen hangen samen met zijn bekering van aanhanger van het 
manicheïsme tot christen. Dat is de grond voor de idealisering van zijn moeder.400  
 
2.1.6 Monnica’s dood 
 
Aan het einde van haar leven wilde Monnica terug naar Noord-Afrika om daar te 
sterven. Ze wilde na haar dood bijgezet worden in het graf van haar echtgenoot.  
Vanuit Milaan waren Augustinus, Monnica, Adeodatus en twee vrienden van 
Augustinus: Alypius en Evodius via Rome naar Ostia gereisd. In Ostia verzamelden 
Monnica en Augustinus krachten om de oversteek naar Noord-Afrika te maken. 
Door een stagnatie in de haven moesten ze in Ostia overnachten. Een gesprek 
tussen hen beiden aan een venster leidde hen naar een gezamenlijke mystieke 
ervaring, die bekend is geworden als het visioen van Ostia. Na deze bijzondere 
ervaring werd Monnica ziek en kreeg hevige koorts.  
Monnica voerde vlak voor haar dood nog een gesprek met de vrienden van 
Augustinus. Enerzijds komt daarin haar moederlijk vertrouwen naar voren dat 

                                                 
397   Deze vertaling is uit: Over het gelukkige leven (2003), 59. 
398   K. Power, Veiled Desire, Augustine on Women, a.w. 88-89. 
399   Deze vertaling is uit: Over het gelukkige leven (2003), 52. 
400   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 61. 
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betrekking had op het leven en de dood, anderzijds ‘de mannelijke kracht in een 
vrouw – een kracht die haar door u gegeven was’ (Conf. 9.11.28). Door dat inzicht, 
waarmee ze de grenzen van haar gender oversteeg, kon ze haar wens om bijgezet 
te worden in het graf van Patricius in Noord-Afrika loslaten. In haar moederlijke 
vertrouwen wilde ze dat haar lichaamsresten in haar vaderland tot rust zouden 
komen. Met behulp van de mannelijke kracht oversteeg ze dit vrouwelijke geloof 
en vertrouwde ze erop dat God haar op het einde der tijden zou laten deelnemen 
aan de opstanding der doden Conf. 9.11.28). 
Ze stierf op haar zesenvijftigste levensjaar. Bij haar sterven en het sluiten van haar 
ogen wist Augustinus dat haar leven van het zijne gescheiden was (Conf. 9.11.28). 
Ze werd begraven in Ostia (Conf. 9.12.32). Hoewel Augustinus zwaar gebukt ging 
onder zijn verdriet, kon hij niet huilen. Aan het ophouden van zijn tranen kwam een 
einde toen hij in nachtelijke eenzaamheid een van de Ambrosiaanse hymnen in 
herinnering bracht: Deus, creator omnium (Conf. 9.12.32). Door het reciteren van 
deze hymne kon hij zijn verdriet voor God brengen en wenen ‘over haar en voor 
haar, over mij en voor mij’ (Conf. 9.12.33).401 In dit gebed kon Gods troost naar hem 
toekomen door zijn tranen.402 Daarin sprak hij zijn verlangen uit dat zij in vrede mag 
rusten, samen met haar echtgenoot Patricius (Conf. 9.13.37).  
 
Resumerend. Monnica speelde als moeder een belangrijke rol in Augustinus’ leven. 
Dit blijkt uit de beschrijving van tal van gebeurtenissen die zich voltrokken hebben 
in zijn leven. Welke betekenis en samenhang zij precies aan zijn leven gaf zal ik aan 
de hand van sleutelteksten in hoofdstuk 3 nader onderzoeken.  
 
 
2.2  HET MOEDERSCHAP VAN AUGUSTINUS’ LEVENSGEZELLIN VOOR ZIJN ZOON 
 
Inleiding 
Naast Monnica speelde de levensgezellin van Augustinus een belangrijke rol in zijn 
leven.  Samen met haar gaf hij het ouderschap van zijn zoon Adeodatus (a deo 
datus: door God gegeven) gestalte.403 In deze beschrijving van de historische en 
culturele context ga ik op zoek naar elementen van haar moederschap. Daarbij 

                                                 
401   M. Pranger, Tranen in het antieke christendom, Augustinus en de dood. In: R. Stuip e.a. (red.), 
Emoties in de Middeleeuwen, Hilversum 1998, 29-47. 
402   Power spreekt hier van een moederlijke God die niet de spot met hem drijft noch hem veroordeelt 
om zijn tranen. Een bezwaar tegen deze gedachte is dat Augustinus deze beeldtaal van een moeder 
voor God hier niet gebruikt. K. Power, Veiled Desire, Augustine on Women, a.w.  90. 
403   De naam Adeodatus betekent volgens het Latijn: door God gegeven: a deo datus. Volgens Frend 
refereert de naam Adeodatus aan een Berberse gewoonte van naamgeving die verbonden is met de 
verering van Baal – Adeodatus = Iatanbaal. W. Frend, The Donatist Church, a.w. 230.  
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maak ik gebruik van studies van Seelbach,404 en Miles,405 over de concubine van 
Augustinus. Deze studies zijn gericht op de sociale context van haar leven.       
 
2.2.1 De levensgezellin van Augustinus 
 
In de Confessiones spreekt Augustinus over zijn levensgezellin met wie hij een 
duurzame relatie had. Hij leefde veertien jaar met haar samen (371-385) en was 
haar trouw:  
 
‘Tijdens die jaren leefde ik samen met één vrouw: zij was niet met mij verbonden in wat een 
wettig huwelijk heet, maar als buit opgespoord door mijn zwervende, van wijsheid 
verstoken hartstocht. Niettemin leefde ik met één vrouw, en ook tegenover haar bewaarde 
ik eerlijk de trouw in de samenleving’ (Conf. 4.2.2).406  

 
Er is nauwelijks iets over deze vrouw bekend. Zij is aanwezig in de Confessiones als 
existentie, niet als subject.407 Augustinus noemt zelfs haar naam niet. Ook de naam 
Monnica heeft hij overigens slechts één keer genoemd. Dat was pas na haar dood 
(Conf. 9.13.37). Volgens Seelbach duidt dit op een retorische regel, die inhoudt dat 
vrouwen niet bij hun naam genoemd werden.408 
Augustinus zegt nergens dat de vrouw met wie hij leefde zijn concubine was. Het 
feit dat hij een vriendin had, openbaart zich als vanzelf in de Confessiones. Een 
concubine was een vrije vrouw die samenwoonde met een man zonder zijn echt-
genote te zijn.409 Het concubinaat (duurzaam samenwonen) was in de Romeinse 
samenleving een algemeen geaccepteerde levensvorm, die niet als huwelijk erkend 
werd, maar die de vrouw toch wel enige rechtsbescherming gaf.410  
Augustinus leerde zijn vriendin kennen tijdens de periode waarin hij niet studeerde 
en weer thuis woonde (370). Zij was afkomstig uit Thagaste. Ze zagen elkaar in de 
kerk: 
 

                                                 
404   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 93-117.  
405   M. Miles, Not Nameless but Unnamed: The Woman Torn from Augustine’s Side. In: J. Stark (ed.), 
Feminist Interpretations of Saint Augustine, Pennsylvania, 2007, 167-188. 
406   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 80. 
407   M. Miles, Not Nameless but Unnamed: The Woman Torn from Augustine’s Side, a.w. 168.    
408   Volgens Seelbach duidt het niet vermelden van vrouwen en hun namen op ongeschreven 
retorische regels, waarbij men zich richtte naar de naam van de man. Vermeld werden slechts 
vrouwen, die een slechte reputatie hadden, die in verbinding met de tegenstander van een spreker 
stonden, en die reeds gestorven waren. L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein 
Gebrechen…”, a.w.  99. 
409   J. Gardner, Women in Roman Law & Society, London [ect.] 1986, 56.  
410   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”,  a.w. 105-112.   
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‘Ik heb het zelfs gewaagd bij de viering van uw plechtigheden, binnen de muren van uw 
kerk, begerig te zijn en mij erop toe te leggen mij de vrucht van de dood te verschaffen’ 
(Conf. 3.3.5).411  

 
In zijn reflectie heeft hij deze relatie beschreven in woorden die samenhangen met 
libido. Hij ervoer daarin de band van de wellustige liefde (Conf. 4.2.2). Hij reduceert 
zijn liefde tot seksualiteit en de verwekking van zijn zoon Adeodatus tot libido.412 
Toch was er veel liefde in het spel, gezien de wond die de scheiding met zijn vriendin 
bij hem teweegbracht (Conf. 6.15.25). Bovendien spreekt Augustinus achteraf over 
de liefde van ouders voor hun kind ook al zijn ze ongewenst geboren (Conf. 4.2.2). 
Hier vinden we een spoor van het moederschap van zijn vriendin voor hun zoon 
Adeodatus (372-373).413   
Augustinus werd vader van Adeodatus toen hij zeventien à achttien jaar oud was. 
Dat betekent dat hij tijdens zijn studietijd in Carthago (371-375) een baby had. Van 
zijn vaderschap zijn verschillende sporen te vinden in de Confessiones. Het schrijven 
over zijn zuigelingentijd zou in verband gebracht kunnen worden met zijn zoon: 
 
‘Wij zien het zo gebeuren bij andere wiegenkinderen; want van mijzelf herinner ik me die 
dingen niet (…). Bij de kleine kinderen die ik heb kunnen bekijken heb ik waargenomen dat 
ze zo zijn: dat ik zelf zo geweest ben, hebben mij die kinderen, zonder het te weten, 
duidelijker bijgebracht dan mijn vroegere verzorgers met al hun weten’ (Conf. 1.6.8).414  
 

Welke baby had hij beter kunnen bekijken dan zijn eigen zoon?415  
In deze periode werd Augustinus aanhanger van het manicheïsme (374). Het 
manicheïsme heeft waardering voor de beleving van seksualiteit, echter niet voor 
voortplanting: men deed aan anticonceptie.416 Dit zou een verklaring kunnen zijn 
waarom ze geen andere kinderen hebben gekregen.417  
Augustinus nam Adeodatus later mee naar het landgoed Cassiciacum, waar hij 
volwaardig participeerde in de filosofische gesprekken: 
 

                                                 
411   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 66. 
412   Hoewel Augustinus niet negatief spreekt over geslachtsgemeenschap, is seksualiteit voor hem 
niet zomaar een ondubbelzinnig goed. Ze is ook een geduchte macht die hij aanduidt als libido: ‘blinde 
lust’ die aan de macht en controle van de wil ontsnapt. T. van Bavel, Augustinus’ denken over de 
vrouw. In: Bijdragen 48 (1987) 362-396. Hier: 379-380.  
413   Hoewel kinderen die uit een concubinaat geboren werden onwettig waren, werden ze toch 
maatschappelijk erkend. L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 110. 
414   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 32-33. 
415   G. Wills, Augustinus, a.w.  46.    
416  Van Oort merkt op dat het mogelijk is dat Augustinus en zijn concubine periodieke onthouding en 
coïtus interruptus gepraktiseerd hebben. H. van Oort, Van Vergilius en Mani tot de Catholica: 
Augustinus’ oorspronkelijke spiritualiteit. In: P. van Geest; J. van Oort (red.), Augustiniana 
Neerlandica, Aspecten van Augustinus’ spiritualiteit en haar doorwerking, Leuven 2005, 28. 
417   M. Miles, Not Nameless but Unnamed: The Woman Torn from Augustine’s Side, a.w. 181.  
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‘Ook mijn zoon Adeodatus was erbij, de jongste van allemaal, maar met een veelbelovend 
intellect, als mijn vaderliefde me niet bedriegt’ (beata u 1.6).418  

 
Adeodatus werd gelijk met zijn vader gedoopt (387, Conf. 9.6.14), maar hij stierf op 
zeventienjarige leeftijd (389). Opmerkelijk is dat Augustinus dit verlies nauwelijks 
benoemd heeft in de Confessiones. Dit roept vragen op naar de verwerking van dit 
verlies, ook naar de betekenis van zijn zoon in zijn geestelijk leven.  
 
2.2.2 De keuze van de levensgezellin voor een celibatair leven 
 
Augustinus beëindigde de relatie met zijn vriendin toen hem het ambt van gouver-
neur van de provincie in het vooruitzicht werd gesteld en hij toegang kreeg tot de 
hoogste klasse van de maatschappij (Conf. 6.11.19). Aan die klasse was noch een 
concubinaat noch een huwelijk met een vrouw uit een lagere maatschappelijke 
stand of uit de slavenstand toegestaan.419 Bovendien werd het concubinaat van 
waardigheidsbekleders (perfectissimi) afgestraft met het verlies van publieke rech-
ten, en met geldboeten.420 Deze juridische aspecten geven een verklaring van de 
scheiding tussen Augustinus en zijn vriendin. Men verwachtte van hem dat hij zou 
trouwen met een rijke vrouw.421 Een huwelijk was in die tijd een kwestie van geld, 
in de vorm van een bruidsschat. Dit gaf het onderscheid aan tussen een concu-
binaat en een huwelijk.422  
Vanwege het verwachte aanstaande huwelijk was een scheiding met zijn vriendin 
een maatschappelijk geaccepteerde noodzaak.423 Zij stond dit geplande huwelijk in 
de weg. Daarom verbrak Augustinus zijn relatie met haar. Hij treurde om haar en 
spreekt over een wonde die hun scheiding teweegbracht: 
 

                                                 
418   Deze vertaling is uit: Over het gelukkige leven (2003), 52. 
419   Een huwelijk van een senator met een vrijgemaakte slavin was niet mogelijk. J. Gardner, Women 
in Roman law & society, a.w. 32. Zumkeller wijst op de wetgeving van het Romeins huwelijk: Lex Julia 
(18 voor Chr.) en Lex Papia Poppaea (9 na Chr.). In: A. Zumkeller, Die geplante Eheschliessung 
Augustins und die Entlassung seiner Konkubine; Kulturgeschichtlicher und rechtlicher Hintergrund von 
Conf. 6, 23 und 25. In: Signum pietatis, Festschrift für C. P. Mayer OSA zum 60. Geburtstag, Würzburg 
1989, 21-35, hier: 25. L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 108.  
420   Keizer Constantijn deed pogingen het concubinaat terug te dringen. Hij ging actief in tegen het 
concubinaat van senatoren en hoge ambtenaren. Deze straffen zijn opgenomen in de Codex 
Theodosianus (4.6.3) en de Codex Justinianus (5.27.1). A. Zumkeller, Die geplante Eheschliessung 
Augustins und die Entlassung seiner Konkubine, a.w. 25-26.  
421   Volgens de wetten van het Romeins huwelijk mochten Romeinse burgers niet trouwen met 
vrouwen uit de slavenstand of uit lagere bevolkingsklassen. Een huwelijk tussen een senator en een 
vrijgemaakte slavin was streng verboden. A. Zumkeller, Die geplante Eheschliessung Augustins und 
die Entlassung seiner Konkubine, a.w. 25.  
422   J. Gardner, Women in Roman Law & Society, a.w. 56; L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja 
kein Gebrechen…”, a.w. 94, 106. 
423   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”,  a.w. 96. 
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‘De vrouw met wie ik samenleefde was van mijn zijde weggerukt, omdat ze als beletsel gold 
voor het huwelijk, en op de plek waar mijn hart aan haar had gehangen, was het stuk-
getrokken en verwond en bleef het maar bloeden’ (Conf. 6.15.25).424  
 

In deze tekst komt de pijn van de wonde tot uitdrukking die Augustinus ervoer bij 
de breuk van hun relatie. Hoewel zijn vriendin slachtoffer was, stelde zij een voor-
eeld voor Augustinus door haar keuze voor een celibatair leven: ‘ze had u beloofd 
geen andere man meer te zullen kennen’ (Conf. 6.15.25). Zij keerde terug naar 
Noord-Afrika en werd ‘vrijwillig weduwe’ in dienst van de lokale katholieke 
gemeenschap. Dit betekent dat zij christen geworden was en terugkeerde naar de 
katholieke kerk. In dit citaat komt een spoor van haar subjectiviteit aan het licht. 
Hoewel ze verschillende mogelijkheden had: ze had met een andere man kunnen 
trouwen of samenleven in een concubinaat, maakte ze een keuze voor onbestorven 
weduwe. Ze deed afstand van haar seksualiteit en wijdde zich aan God. Daarin 
stelde ze een voorbeeld voor Augustinus en overtrof hem.425 Hij had immers nog 
niet gekozen, noch voor het katholiek geloof, noch voor een celibatair leven: ‘Geef 
mij kuisheid en zelfbeheersing, maar nu nog niet’ (Conf. 8.7.17).426    
Adeodatus bleef na hun scheiding bij Augustinus, hetgeen niet de gewoonte was in 
die tijd. Meestal bleven de kinderen bij hun moeder.427 Kinderen die geboren waren 
in een concubinaat behoorden toe aan de moeder en droegen haar naam.428 Een 
motief zou geweest kunnen zijn dat Augustinus samen met zijn zoon Adeodatus 
bezig was toe te treden tot de katholieke kerk van Milaan, waar ze beiden gedoopt 
zouden worden (Conf. 9.6.14).  
 
Resumerend. Het moederschap van Augustinus’ levensgezellin is aanwezig in 
Augustinus’ werk. Haar bestaan is beladen vanwege de seksualiteit (libido). Sporen 
van haar moederschap kunnen aanwezig zijn in Augustinus’ teksten, omdat hij het 
van dichtbij – in zijn eigen gezinsleven – meegemaakt heeft.  
 
 
2.3 HET MOEDERSCHAP VAN CONTINENTIA BIJ AUGUSTINUS’ BEKERING 
 
In het leven van Augustinus heeft zich op meerdere momenten een ommekeer 
voltrokken. De belangrijkste ervaringen zijn het lezen van Hortensius dat hem in 

                                                 
424   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 140. 
425   M. Miles, Not Nameless but Unnamed: The Woman Torn from Augustine’s Side. In: J. Stark (ed.), 
Feminist Interpretations of Saint Augustine, Pennsylvania, 2007, 176-177. 
426   Conf. 8.7.17: ‘da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo’ (geef mij kuisheid en zelfbeheer-
sing, maar nu nog niet).   
427   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen…”, a.w. 97-98.  
428   M. Miles, Not nameless but Unnamed: The Woman Torn from Augustine’s Side, a.w. 178. 
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contact bracht met Wijsheid en de ontmoeting met moeder Continentia in de tuin 
van Milaan. Beide personages zijn vrouwelijk. 
 
2.3.1 Eerste ervaring van bekering 
 
In de Confessiones beschrijft Augustinus zijn eerste ervaring van bekering toen hij 
als student het boek Hortensius van Cicero las (373). Dit boek bevatte een aan-
sporing tot het beoefenen van de filosofie. Het bracht hem in contact met andere 
waarden dan die waarop hij tot nu toe zijn bestaan had gebouwd.429 Deze waarden 
relateert hij aan wijsheid:  
 
‘Dat boek bracht een omkeer in mijn gevoelens teweeg; het richtte mijn gebeden op u, Heer, 
en deed mijn wensen en begeerten veranderen’ (Conf. 3.4.7).430  

 
Hij leerde inzien dat wijsheid boven rijkdom, genot en tijdelijke goederen staat.  
In deze periode woonde hij samen met zijn levensgezellin. Augustinus geeft slechts 
een enkele keer inzicht in de verhouding tussen zijn liefde tot zijn vriendin. Pas na 
haar vertrek, schrijft hij in Soliloquiorum (387) dat de liefkozingen van een vrouw 
hem belemmerden de eeuwige wijsheid lief te hebben:  
 
‘Ik voel dat niets de mannelijke geest meer uit de hoogte naar beneden werpt dan de 
liefkozingen van de vrouw en elke aanraking van de lichamen, zonder dat is het niet mogelijk 
een echtgenote te bezitten’ (sol. 1.10.17).431  
 

Zijn relatie met zijn vriendin blokkeerde blijkbaar zijn liefde tot de wijsheid.  
Na de ervaring die het lezen van Hortensius in hem teweeg bracht, probeerde 
Augustinus zich te verdiepen in de heilige Schrift, maar ontdekte dat zij niet toegan-
kelijk voor hem was: ‘mijn opgeblazenheid was afkerig van haar bescheidenheid en 
omdat mijn blik niet tot haar binnenste kon doordringen’ (Conf. 3.5.9).432 Hij werd 
echter geblokkeerd door zijn hoogmoed.  
Augustinus sloot zich aan bij het manicheïsme, waarvan hij negen jaren aanhanger 
zou blijven (374-383). In deze gnostische stroming stond Christus centraal.433 Het 
manicheïsme bracht in eerste instantie een verbreding van zijn intellectuele 
horizon.434 Bovendien gaf het een antwoord op de vraag naar de oorsprong van het 
kwaad, een vraag die Augustinus bezighield. Het manicheïsme was sterk dualistisch. 

                                                 
429   G. Maertens, Augustinus over de mens, a.w. 29. 
430   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 67. 
431   Deze vertaling is uit: Alleenspraken (1936), 109.  
432   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 68. 
433   H. van Oort, Van Vergilius en Mani tot de Catholica: Augustinus’ oorspronkelijke spiritualiteit, a.w. 
11-29. 
434   P. Brown, Augustine of Hippo, a Biography, a.w.  37.  
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Het ging uit van een definitieve scheiding tussen het beginsel van het goede (syno-
niem met licht en geest) en dat van het kwade (synoniem met  duisternis en mate-
rie). De materie – de wereld – is vreemd aan het licht, en de mens moet zich bewust 
worden dat hij daarin gevangen zit. Door kennis kan de ziel verlost worden en deel 
krijgen aan het goede (licht).435 Volgens de manicheeërs behoorden de boeken van 
het Oude Testament tot een duistere godsdienst.  
Augustinus liet zich raken door hun visie op het wezen van God, die niet antro-
pomorf was, waar hij tot dan toe wel van uitgegaan was. Het manicheïsme was 
gebaseerd op de rede en niet op de genade, die voor hem van grote betekenis zou 
worden. Hoewel hij door de manicheeër Symmachus, die hem benoemde tot 
staatsretor aan het keizerlijk hof in Milaan (384), gestimuleerd werd tot een 
politieke carrière, kwam hij steeds verder van hun gedachtegoed af te staan en nam 
hij er uiteindelijk afstand van omdat de wijsheid van het manicheïsme slechts 
betrekking had op de realiteit van het universum.436  
Augustinus wendde zich vervolgens tot het scepticisme: de mens bezit geen enkel 
criterium om uit te maken wat waar is en wat niet, ‘door de mens kan geen enkele 
waarheid gekend worden’ (Conf. 5.10.19). Deze crisis illustreerde Augustinus’ 
rationalistische inslag, die inzake de waarheid een bijna mathematische zekerheid 
eiste.437 Hij nam afstand van de filosofie van deze academische stroming omdat 
daarin de naam van Christus ontbrak (Conf. 5.14.25).  
 
2.3.2 Tweede ervaring van bekering 
 
In Milaan leerde Augustinus bisschop Ambrosius (339-397) kennen.438 Hij schaarde 
zich onder diens gehoor en kreeg een andere kijk op het christelijk geloof; de 
katholieke kerk werd voor hem aanvaardbaar (Conf. 5.14.25). Door de allegorische 
uitleg van Ambrosius, met name die over teksten van het Oude Testament, kwam 
Augustinus in contact met de geestelijke laag van de Schrift. De preken van 
Ambrosius waren van grote invloed op zijn bekeringsproces.  
Via Simplicianus (320-400 of 401), een priester uit Milaan die de ‘geestelijke vader’ 
was van Ambrosius en die hem zou opvolgen als aartsbisschop van Milaan (397-400 
of 401), leerde Augustinus het bloeiende neoplatonisme in Milaan kennen, dat 

                                                 
435   J. Coyle, Het manicheïsme van Augustinus. In: T. van Bavel e.a. (red.), Sint-Augustinus, a.w. 182. 
436   P. Brown, Augustine of Hippo, a Biography, a.w. 69-70. 
437   T. van Bavel, Van rationalisme naar geloof: de bekering van Augustinus. In: Tijdschrift voor 
theologie 25 (1985) 125-139. 
438   Ambrosius was een vertegenwoordiger van de Romeinse heersende klasse. Hij was de zoon van 
een bestuursambtenaar en studeerde retorica. Toen hij gestationeerd was als gouverneur van de 
Noorditaliaanse provincies, koos de katholieke bevolking van Milaan hem tot bisschop. P. Brown, 
Augustine of Hippo, a Biography, a.w. 71.  
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christelijk van aard was (Conf. 8.2.3).439 Dit vormde het sluitstuk van zijn intellec-
tuele ontwikkeling.440  
Augustinus werd enthousiast toen hij de werken van Plotinus las: ‘Ongelooflijk, 
ongelooflijk zelfs voor mezelf, het vuur dat deze boeken in mij ontstaken’ (Acad. 
2.2.5).441 Hij kwam in contact met de transcendente God van de filosofen, die eeu-
wig en onveranderlijk is. Deze God verzoende hem met het christelijke geloof.442 Hij 
leerde Christus kennen als het goddelijk Woord dat de ziel van de mens kan 
verlichten, nog niet als mens: 
 
 ‘Ik was nog niet toe aan de nederigheid van de nederige Jezus, ik had nog niet begrepen, 
welk onderricht in zijn zwakheid schuilgaat’ (Conf. 7.18.24).443  

 
Augustinus kon de genade van de mens Jezus pas ervaren toen hij de brieven van 
Paulus las: ‘En ik begon te lezen en ik ontdekte, dat alles wat ik bij die anderen aan 
waarheid had gelezen ook hier gezegd werd, met een nadrukkelijke vermelding van 
uw genade’ (Conf. 7.21.27).444 Daarnaast hoorde hij over de bekeringsgeschiede-
nissen van Marius Victorinus (Conf. 8.2.3) en van Antonius de Grote (Conf. 8.6.14). 
Deze verhalen droegen bij tot zijn bekering tot het christendom, echter nog niet tot 
zijn overgave aan Jezus Christus.  
Hij kon zich pas toevertrouwen aan Jezus Christus nadat hij werd aangespoord door 
een gestalte die zich aan hem onthulde als Continentia; zij was een vruchtbare 
moeder van kinderen (Conf. 8.12.27), (zie 4.2 – Over het moederschap van 
Continentia). Haar aansporing leidde tot zijn overgave aan de Heer, die Augustinus 
aangeduid heeft als haar echtgenoot, in een tuin in Milaan. Bij het horen van een 
kinderstem: ‘Neem en lees’, viel zijn oog op de passage uit de brief aan de 
Romeinen (Rom. 13, 13-14), waarbij hij opgeroepen werd het kleed van Jezus 
Christus aan te trekken en zijn vlees niet te goed te doen aan begeerlijkheid. Bij het 
lezen daarvan stroomde als het ware een licht van zekerheid zijn hart binnen en 
vluchtte al de duisternis van zijn weifelen en twijfelen heen (Conf. 8.12.29). Dit licht 
nam hem op in het genadige bestaan van God (387).  
 

                                                 
439   Volgens Brown wist Simplicianus het christendom met het platonisme te verenigen. Hij baseert 
zich op Courcelle, Recherches, 137-138 en 168-174. In: P. Brown, Augustinus van Hippo, a Biography, 
a.w. 84.  
440   Volgens Van Bavel zou Augustinus na deze kennismaking neoplatonist blijven, ‘maar hij zou het 
neoplatonisme wel omvormen en afhankelijk maken van het christelijk geloof; Augustinus is een 
neoplatoons christen en niet omgekeerd.’ T. van Bavel, Van rationalisme naar geloof: de bekering van 
Augustinus, a.w. 128. 
441   Geciteerd in: T. Van Bavel, Van rationalisme naar geloof: de bekering van Augustinus, a.w. 128.   
442   C. Harrison, De vroege werken (386-396). In: T. van Bavel e.a. (red), Sint-Augustinus, a.w. 170.   
443   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 162. 
444   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 165. C. Mayer, De Confessiones, het meest gelezen werk 
van Augustinus. In: T. van Bavel e.a. (red), Sint-Augustinus, a.w. 77. 
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2.3.3 Doorwerking van de bekeringservaring 
 
De ervaring van Augustinus’ bekering, waarbij het licht zijn hart binnenstroomde, 
kwam in het centrum van zijn leven te staan. Hij ging steeds meer beseffen dat de 
genade, waarvan hij als mens volledig afhankelijk was, altijd en overal aan het werk 
is.445 Daarover ontstond een briefwisseling tussen Simplicianus en Augustinus. 
Vanuit Milaan legde Simplicianus hem vragen voor rond de verhouding tussen de 
vrije wil en de genade (396). Deze kwestie heeft hem lang bezig gehouden. In zijn 
nalezingen Retractationes, waarin hij zijn werken hernam (426-427), zegt hij 
hierover: ‘Bij het zoeken naar een oplossing van het probleem heeft men heel wat 
te berde gebracht dat pleitte voor de vrije beslissing van de menselijke wil, maar de 
genade van God had tenslotte de bovenhand’ (retr. 2.1.1).446 Hij kwam tot het 
inzicht dat het primaat bij de genade lag en niet bij de mens zelf. De genade was 
voor Augustinus de werking van Gods voorzienigheid, die schept, herschept, vormt 
en omvormt, ordent en herordent.447  
 
Resumerend. Uit het verhaal van Augustinus’ bekering blijkt dat hij de liefde van 
zijn levensgezellin tegenover de filosofische wijsheid plaatst. Daarnaast komt de 
gestalte van het moederschap van Continentia te voorschijn die een cruciale rol 
heeft gespeeld bij zijn bekering tot het christendom.   
 
 
2.4 AUGUSTINUS EN HET MOEDERSCHAP VAN DE KERK 
 
Inleiding 
Een van de beelden die Augustinus het meest gebruikt om de kerk te typeren, is dat 
van de moeder.448 In zijn leven droegen verschillende elementen bij aan Augus-
tinus’ beeld van de kerk als een moeder. Als kind bracht Monnica hem in contact 
met de katholieke kerk, waardoor hij opgroeide in een milieu waar de kerk deel van 
uitmaakte (Conf. 1.11.17). Dankzij Ambrosius ontdekte hij dat geestelijke kinderen 
opnieuw geboren worden uit de moeder die de katholieke kerk is (Conf. 6.3.4). In 
de Confessiones beschrijft hij de katholieke kerk als een geestelijke moeder (Conf. 
7.1.1).449 In deze paragraaf beschrijf ik Augustinus’ visie op de kerk, zoals die aan de 
orde komt in zijn polemieken met het manicheïsme, het donatisme en met 
Pelagius. In deze polemieken gebruikt hij beelden van het moederschap voor de 

                                                 
445   C. Mayer, De Confessiones, het meest gelezen werk van Augustinus, a.w. 74. 
446   Geciteerd in: C. Mayer, De Confessiones, het meest gelezen werk van Augustinus, a.w. 74 
447   C. Harrison, De vroege werken (386-396), a.w. 179.  
448   M. Mara, De kerk bij Augustinus. In: T. van Bavel e.a. (red.), Sint-Augustinus, a.w. 206. 
449   Conf. 7.1.1 (CCL 27, 92 ): in fide spiritalis matris nostrae, catholicae tuae.  
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kerk die ik later aan de orde stel (zie 6.3.1 – Het moederschap van de kerk als vrucht 
van Augustinus’ polemieken).  
 
2.4.1 Verantwoordelijkheden 
 
Toen Augustinus uit Rome teruggekeerd was naar Noord-Afrika (388), stichtte hij 
samen met zijn vriend Alypius een leefgemeenschap van dienaren van God (servi 
Dei) op het landgoed van zijn ouders in Thagaste (389-391).450 De leden daarvan 
bezaten alles gemeenschappelijk en leidden een leven van gebed, vasten, goede 
werken, bijbelstudie en toewijding.451  
Augustinus verlangde naar een actiever kloosterleven waar meer ruimte was voor 
dienstbaarheid aan anderen en kwam in Hippo terecht (391). Toen Augustinus aan-
kwam in Hippo riep het volk hem op om priester te worden (391).452 Bijna onmid-
dellijk werd hij door bisschop Valerius tot hulpbisschop aangesteld en gewijd (391). 
Hij zette zich in voor de katholieke kerk van Noord-Afrika, preekte en sprak de cle-
rus toe.453 Tijdens een synode van Afrikaanse bisschoppen in Hippo (393) legde hij 
als priester de bisschoppen de afzonderlijke artikelen van de geloofsbelijdenis 
uit.454 In deze periode werd Augustinus zich scherp bewust van zijn verantwoorde-
lijkheden als priester en van zijn tekortkomingen om deze taken te vervullen, zeker 
wanneer hij bisschop zou zijn. Hij werd voor een periode vrijgesteld om zich voor 
te bereiden op zijn nieuwe opdracht als bisschop (395). Hij verdiepte zich in de 
heilige Schrift hetgeen resulteerde in een reeks commentaren (394).455 
 
2.4.2 Controverse met het manicheïsme  
 
Na zijn doop tot katholiek christen distantieerde Augustinus zich in zijn geschriften 
van het gedachtegoed van het manicheïsme. Dit deed hij reeds tijdens zijn verblijf 
in Rome, toen hij vanwege de stagnatie in de haven van Ostia niet terug kon naar 
Noord-Afrika (388).456 Bij zijn thuiskomst in Thagaste (389-391) werd hij geconfron-
teerd met zijn verleden als aanhanger van het manicheïsme. Bovendien was de 

                                                 
450   P. Brown, Augustine of Hippo, a Biography, a.w. 125.  
451   C. Harrison, De vroege werken (386-396), a.w. 167. 
452   P. Brown, Augustine of Hippo, a Biography, a.w. 131-132.  
453   In 393 begon Augustinus aan de Enarrationes in Psalmos (uiteenzettingen over de psalmen). 
454   De fide et symbolo (over het geloof en de geloofsbelijdenis, 393). 
455   De genesi ad litteram imperfectus liber (over de onvoltooide uitleg over de letterlijke betekenis 
van Genesis 1, 393); De sermone Domini in monte (over de Bergrede, 394-396); Expositio epistulae ad 
Galatas uiteenzetting bij de Galatenbrief, 394-395); Expositio quarundam propositionum ex epistula 
apostoli ad Romanos en Epistulae ad Romanos inchoata expositio (twee werken over de brief van 
Paulus aan de Romeinen, 394). 
456   De moribus ecclesiae catholica et de moribus Manichaeorum (over de levenswijze van de katho-
lieke kerk en over die van de manicheeërs, 388) en De libero arbritio (over de vrije wilskeuze, 388). In 
het laatstgenoemde werk gaat hij in tegen de opvatting van het manicheïsme over het kwaad. Volgens 
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verhouding tussen de christenen en de manicheeërs in Noord-Afrika gespannen.457 
Augustinus keerde zich tegen het manicheïsme door een commentaar te schrijven 
op het boek Genesis, waarbij hij de allegorische leeswijze toepaste en zich verzette 
tegen de letterlijke en abstracte lezing van de manicheeërs.458 In het openbaar ging 
hij een discussie aan met Fortunatus, een belangrijke leraar van het manicheïsme 
(392), over de oorzaak van het kwaad, een discussie die Augustinus won, doordat 
Fortunatus het debat uit de weg ging.459  
  
2.4.3 Controverse met de donatisten 
 
Toen Augustinus tot bisschop gewijd werd (395), was de christelijke kerk in Noord-
Afrika verscheurd. Dit schisma had de kerk verdeeld in de katholieke kerk en de 
kerk van het donatisme. Het was ontstaan bij de vervolging van Decius (205), toen 
Noord-Afrika een provincie was van het Romeinse Rijk. De christenen werden ver-
plicht offers te brengen aan de Romeinse goden.460 Sommigen deden dat, anderen 
niet. 
Toen deze vervolging voorbij was, stond Cyprianus (205-258), bisschop van 
Carthago, voor de moeilijke opdracht een houding aan te nemen tegenover de 
christenen die tekortgeschoten waren. Tijdens een concilie (251-252) nam de kerk 
van Rome het besluit de misstap van de afvalligen te vergeven, terwijl de kerk van 
Afrika vond dat deze mensen opnieuw gedoopt moesten worden (concilies 255 en 
256). De kerk in Afrika stond lijnrecht tegenover die van Rome.461  
Aan het begin van de vierde eeuw (303-305) werden de christenen opnieuw ver-
volgd in het Romeinse keizerrijk, waarbij ze verplicht werden hun heilige geschrif-
ten en voorwerpen af te geven aan de Romeinse overheid. Deze vervolging 
verdeelde de christenen in confessores, de belijders, de ‘zuiveren’ die het overleefd 
hadden, en traditores, de uitleveraars – verraders. De confessores stonden onder 
leiding van Donatus en de traditores onder die van Caelianus, waarbij Constantijn, 
de eerste christelijke keizer, partij koos voor laatstgenoemde, waardoor het schis-
ma versterkt werd en de christelijke gemeenschap werd verdeeld in donatisten en 
katholieken.462  
Dit schisma liet diepe sporen achter in de kerk van Noord-Afrika. Daar werd 
Augustinus als bisschop mee geconfronteerd. Hoewel hij in de katholieke kerk van 

                                                 
Augustinus is het kwaad geen substantie maar het resultaat van wilsuitoefening. C. Harrison, De 
vroege werken (386-396), a.w. 166.  
457   P. Brown, Augustine of Hippo, a Biography, a.w. 127.  
458   De Genesi adversus Manichaeos (389). 
459   Acta contra Fortunatum Manicheum liber unus (392).  
460   S. Lancel, Het donatisme. In: T. van Bavel e.a. (red.), Sint-Augustinus, a.w. 194. 
461   S. Lancel, Het donatisme, a.w. 194. 
462   S. Lancel, Het donatisme, a.w. 196-198. 
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Noord-Afrika opgegroeid was, was hij in deze controverse een buitenstaander.463 
Hij had immers gekozen voor de katholieke kerk die onder leiding stond van 
Ambrosius en die hij had leren kennen in Milaan. Voor Augustinus ging het om de 
universaliteit van de katholieke kerk.464  
Deze kerkvisie van Augustinus stond niet in de lijn van die van de donatisten, die de 
kerk opvatten als het uitverkoren volk,465 dat zijn identiteit in stand diende te 
houden. Zij waren de kerk van de martelaren en stelden de onkreukbaarheid van 
de kerk boven haar universaliteit. Volgens Augustinus was de katholieke kerk een 
gemeenschap waar goeden en slechten samenleefden. Niemand kan hen van 
elkaar scheiden, behalve Christus op het einde der tijden. Hij benadrukte de een-
heid van de katholieke kerk, op basis van haar naam (afkomstig van het Griekse 
kat’holon: over al) en de traditie.466 De katholieke kerk was erfgenaam van een 
omvangrijk bezit dat de hele wereld omvatte. In tegenstelling tot de donatisten 
benadrukte hij de objectieve waarde van de sacramenten, die niet afhankelijk was 
van de subjectieve eigenschappen van degene die deze toedient.  
De gesprekken tussen Augustinus en de donatisten hadden voor Augustinus niet 
het resultaat dat hij voor ogen had. Dit leidde er toe dat de wereldlijke macht onder 
leiding van keizer Honorius ingreep (405), en de donatisten als ketters werden 
beschouwd.467 In 411 werd de oorzaak van het conflict tussen de donatisten en de 
katholieken onderzocht. Dit leidde ertoe dat Flavius Marcellinus, de keizerlijke 
commissaris, het donatisme ontbond.468  
 
2.4.5 Controverse met Pelagius 
 
In de laatste twintig jaar van zijn leven had Augustinus te maken met verschillende 
theologische controversen waarbij de zondeval van de mensheid, de verhouding 
tussen de menselijke natuur en de goddelijke genade, de kinderdoop en de erf-
zonde en de plaats van Christus centraal stonden. Hij bond de strijd aan met 
Pelagius en Julianus van Aeclanum, en met auteurs die in de lijn stonden van hun 
gedachtegoed.  
Pelagius had een optimistische visie op de menselijke natuur.469 Augustinus daaren-
tegen benadrukte de zondeval van Adam, die het menselijk lot bepaalde, waardoor 
de mens zich liet leiden door de concupiscentia (begeerte die gericht is op het 
wereldse) en die verbonden is met de erfzonde (oorsprongszonde). Daardoor was 

                                                 
463   P. Brown, Augustine of Hippo, a Biography, a.w  211. 
464   M. Mara, De kerk bij Augustinus, a.w.  205. 
465   P. Brown, Augustine of Hippo, a Biography, a.w  213-215. 
466   M. Mara, De kerk bij Augustinus, a.w. 210. 
467   S. Lancel, Het donatisme, a.w. 201. 
468   S. Lancel, Het donatisme, a.w. 203.  
469  M. Lamberigts, Augustinus en het pelagianisme. In: T. van Bavel e.a. (red.), Sint-Augustinus, a.w. 
220. 
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de mens zwak en moest verlost worden door Jezus Christus, die de middelaar is 
tussen God en mensen.470  
De controverse tussen Augustinus en Pelagius spitste zich toe op de verhouding 
tussen genade en vrijheid. Pelagius benadrukte dat de mens door God goed 
geschapen is, een vrije wil heeft en verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. 
Augustinus legde de nadruk op de relatie tussen de zondigheid van mensen en Gods 
verlossende genade. Vrijheid ontvangen mensen door Gods genade, waardoor zij 
vrijgemaakt worden en kinderen van God worden.471 Het gedachtegoed van 
Pelagius werd uiteindelijk veroordeeld als ketterij (481). Deze controverse laaide 
weer op in het debat tussen Augustinus en Julianus van Aeclanum, dat zich toe-
spitste op de erfzonde en de kinderdoop.472  
 
2.4.6 De dood van Augustinus 
 
In 410 werd Rome verwoest door de Gothen. Veel Romeinse burgers vluchtten naar 
Noord-Afrika en Augustinus kreeg te maken met christenen en niet-christenen uit 
Rome. In deze tijd begon hij aan De civitate dei (413-427), waarin hij vanuit een 
christelijk perspectief de Stad Gods verdedigt tegen de heidenen die hun goden 
boven haar stichter verkozen. In dit werk biedt hij weerwerk aan de heidenen die 
meenden dat het afvallen van de oude goden en de overgang naar het christendom 
de val van Rome veroorzaakt hadden.473  
Gedurende de laatste jaren van zijn leven werd Noord-Afrika geplunderd door de 
Vandalen (428-429). Tot aan zijn dood werkte Augustinus hard aan het herschrijven 
van manuscripten (Retractationes), waarin hij al zijn werken in chronologische 
volgorde plaatste. Hij stierf in 430. Een jaar later werd Hippo gedeeltelijk 
platgebrand. Als door een wonder bleef de bibliotheek van Augustinus gespaard.474  
 
Resumerend. De kerk speelde een belangrijke rol in Augustinus’ leven (Monnica en 
Ambrosius) en heeft ook betrekking op zijn taken en verantwoordelijkheden als 
bisschop van Hippo. Verderop in deze studie behandel ik de beelden van het 
moederschap van de kerk die hij gebruikt in zijn polemieken met de manicheeërs 
en de donatisten (zie 6.3.1). 
  

                                                 
470   M. Lamberigts, Augustinus en het pelagianisme, a.w. 220-222. 
471   M. Lamberigts, Augustinus en het pelagianisme, a.w. 223. 
472   P. Brown, Augustine of Hippo, a Biography, a.w. 387, 390-399.  
473  R. Markus, De stad van God. In: T van Bavel e.a. (red.), Sint-Augustinus, a.w. 84. 
474  P. Brown, Augustine of Hippo, a Biography, a.w. 436-437. 
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HET GEESTELIJKE MOEDERSCHAP VAN MONNICA 
 
 
Inleiding 
Monnica speelde een belangrijke rol in de leven van Augustinus (zie 2.1). 
Verschillende elementen kunnen belangrijk zijn voor het geestelijke moederschap 
van Monnica. Seelbach bracht naar voren dat Augustinus zijn moeder gemodelleerd 
heeft naar moederfiguren in literaire werken en bijbelse geschriften (zie 1.6.3). Van 
Kempen-van Dijk wees op de samenhang tussen Monnica en de kerk (zie 1.6.4). 
Dutton vestigde de aandacht op een moederlijke God die betrokken was bij 
Augustinus’ conceptie, geboorte en voeding (zie 1.6.4). 
In dit hoofdstuk zoek ik de sporen van het geestelijke moederschap van Monnica. 
We komen ze tegen in de handelingen die Monnica als moeder voor haar zoon 
verrichtte. Augustinus brengt vermogens en activiteiten van haar biologische 
moederschap zoals voeden en baren in verband met haar bemiddeling van het 
christelijk geloof. Ze was immers een katholieke moeder. De sporen van haar 
geestelijke moederschap komen te voorschijn in beschrijvingen van gebeurtenissen 
in zijn leven. Bij de analyse van deze sporen onderzoek ik de mystagogische functie 
van haar geestelijke moederschap voor Augustinus. In hoeverre heeft Monnica hem 
ingewijd in het christelijk geloof? Heeft zij hem ingewijd in de kerk zoals Guardini 
en Van Kempen-van Dijk beweerden (zie 1.6.4)? 
Helaas ontbreekt het ons aan geschriften waarin zij zelf haar ervaringen verwoord 
heeft. Alles wat we over haar weten, is ons overgeleverd door Augustinus, die over 
haar schreef vanuit zijn – mannelijke – perspectief. Zelfreflecties van Monnica op 
haar rol als moeder ontbreken. Haar gedachten, gevoelens en ervaringen zijn niet 
door haar zelf uiteengezet. We zijn dus voor ons onderzoek geheel afhankelijk van 
de wijze waarop Augustinus de uitdrukkingen van het geestelijke moederschap van 
Monnica aan het licht brengt. Daarom dienen we zijn teksten over haar kritisch en 
met enige argwaan te lezen; ze zeggen meer over zijn gedachten en beleving dan 
over die van Monnica. 
Dit hoofdstuk begint met een inventarisatie van sporen van het geestelijke 
moederschap van Monnica (3.1). Vervolgens maak ik een keuze uit deze sporen, die 
ik verantwoord. Dan ga ik over op de analyse ervan (3.2). Welk beeld geven ze 
vanuit Augustinus’ perspectief op haar geestelijke moederschap? Twee vragen 

Hoofdstuk 3 
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staan centraal: op welke wijze heeft Monnica het christelijk geloof bemiddeld naar 
Augustinus? Welke mystagogische functie heeft zij voor hem gehad? 
 
 
3.1 INVENTARISATIE VAN SPOREN VAN HET GEESTELIJKE MOEDERSCHAP VAN MONNICA IN DE 

WERKEN VAN AUGUSTINUS 
 
Augustinus geeft inzicht in de relatie met zijn moeder in de dialogen van 
Cassiciacum en de Confessiones.475 Deze geschriften stammen uit twee verschillen-
de fasen uit zijn leven. 

 In drie dialogen van Cassiciacum is Monnica aanwezig. In De Academicis 
is ze gastvrouw, in De beata vita (386) en De ordine (386) treedt ze op 
als gesprekspartner. Deze dialogen werden gehouden in het najaar van 
386.  In maart 387 keerde Augustinus terug naar Milaan om zich voor 
te bereiden op de doop, die in de Paasnacht van het jaar 387 
plaatsvond.476 

 Augustinus schreef de Confessiones tien jaar na de dood van zijn 
moeder (397-401). In deze levensfase waren zijn uiterlijke omstandig-
heden sterk veranderd, ook innerlijk had hij een evolutie doorgemaakt 
die voor het begrijpen van de Confessiones belangrijk is. Na de dood 
van Monnica (387) ging hij terug naar Noord-Afrika (388) en werd hij 
tot priester gekozen door het volk (391) en vervolgens tot bisschop 
gewijd (395). Hij was tot het inzicht gekomen dat zijn leven slechts 
genade is.477 

 
3.1.1 De dialogen van Cassiciacum 
 
In Cassiciacum, vlakbij Milaan, verbleef Augustinus met enkele vrienden, Monnica 
en zijn zoon Adeodatus. Tijdens dit verblijf zijn er dialogen gehouden waaraan 
Monnica deelnam. 
Het genre van deze dialogen komt overeen met de antieke profane dialoog, zoals 
die onder andere te vinden was bij Cicero, door wiens werk Augustinus sterk 
beïnvloed was.478 Deze dialogen hebben een filosofisch karakter. De deelnemers 
bespraken met elkaar filosofische vragen om inzicht te verkrijgen in thema’s zoals 
de waarheid, het geluk, de wereldorde, de onsterfelijkheid van de ziel. De thema’s 
van deze dialogen werden zowel benaderd vanuit een filosofische als vanuit een 

                                                 
475    P. van Kempen-van Dijk, Monnica: Augustinus’ visie op zijn moeder, Amsterdam 1978. 
476   Augustinus schreef de dialogen De Academicis, De beata vita en De ordine in het najaar van 386. 
P. Brown, Augustin of Hippo, a Biography, a.w. 64  
477   C. Mayer, De Confessiones: het meest gelezen werk van Augustinus, a.w. 71-81. 
478   P. Kempen-van Dijk, Monnica: Augustinus’ visie op zijn moeder, a.w. 7. 
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christelijke visie op de werkelijkheid – visies die elkaar niet uitsloten. In deze 
dialogen vertegenwoordigden Monnica en Adeodatus de christelijke visie, terwijl 
Augustinus’ leerlingen de vragen filosofisch benaderden. 
Monnica werd door Augustinus boven de gesprekspartners geplaatst vanwege haar 
liefde voor de wijsheid, Christus, waarmee zij het hoogtepunt van de filosofie 
bereikte. Haar inbreng was van grote betekenis. In deze dialogen wijzen verschillen-
de uitdrukkingen in de richting van haar geestelijke moederschap: haar rol als 
gastvrouw, haar gerichtheid op God en haar benadering van de wijsheid.479  
 
Monnica als gastvrouw. Zij zorgde voor de maaltijden, waarbij ze de aandacht van 
de aanwezigen wist te richten op de geestelijke maaltijd, die de ziel voedt: 
 
‘Ik geloof dat de ziel door niets anders gevoed wordt dan door inzicht in en kennis van de 
dingen. (…) Geloof me, de geest doet zich daar en aan dat soort dingen te goed, dat wil 
zeggen aan gedachten en overwegingen van zichzelf’ (beata u 2.8).480 

 
Monnica als iemand die op God gericht is, in de woorden van Augustinus:  
 
‘Zien jullie wat voor een verschil er bestaat tussen een veelheid aan gevarieerde theorieën 
en een geest die geheel op God gericht is? Want waar komen die woorden die we 
bewonderen anders vandaan dan uit die bron?’ (beata u 4.27)481  

 
Monnica’s benadering van de wijsheid. Augustinus noemde haar filosofie amor 
sapientiae: 
 
‘U moet namelijk weten, moeder, dat het Griekse woord waarmee filosofie wordt 
aangeduid, in onze taal vertaald wordt als liefde voor de wijsheid’ (ord. 1.32).482  

 
In de periode waarin de dialogen gevoerd werden, onderscheidde Monnica’s 
benadering van de wijsheid zich van Augustinus die sterk neoplatoons dacht. De 
aanwijzingen van het geestelijke moederschap van Monnica hebben betrekking op 
hun verschillende inzichten over de wijsheid. Doordat deze geschriften slechts een 
beperkte periode omvatten van het leven van Augustinus en Monnica (najaar 386 
- voorjaar 387), zal ik ze niet als sleutelteksten gebruiken, maar ze wel meenemen 
in mijn verdere analyse en beschrijving van de teksteenheden waarin sporen van 
haar geestelijke moederschap te vinden zijn. 
 
 

                                                 
479   P. Kempen-van Dijk, Monnica: Augustinus’ visie op zijn moeder, a.w. 20-23. 
480   Vertaling is uit: Over het gelukkige leven (2003), 55-56. 
481   Vertaling is uit: Over het gelukkige leven (2003), 80. 
482   Deze vertaling is uit: De orde (2000), 51. De vertaling van amor sapientiae is aangepast.   
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3.1.2. Confessiones  
 
De Confessiones bevatten autobiografisch materiaal van Augustinus’ leven. Daarin 
speelt Monnica een belangrijke rol. De Confessiones bestaan uit dertien boeken, 
die onderverdeeld kunnen worden in drie delen. In het eerste deel vormt de relatie 
van Augustinus tot zijn moeder de rode draad (Boek 1–9). In deze boeken beschrijft 
hij zijn leven, vanaf zijn kinderjaren tot en met de dood van zijn moeder. In Boek 10 
laat Augustinus zien waar hij zelf staat op het moment dat hij zijn belijdenissen 
schrijft. In de Boeken 11-13 geeft hij een commentaar op het eerste scheppings-
verhaal (Gen. 1, 1 - 2, 3), dat hij in verband brengt met de drie-ene God.  
 
Het genre van de Confessiones 
In de secundaire literatuur komen verschillende opvattingen naar voren over het 
genre van de Confessiones. Brown vat de Confessiones enerzijds op als een thera-
pie, waarbij de relatie tussen moeder en zoon de rode draad vormt. Anderzijds vat 
hij de Confessiones op als een gebed en plaatst hij deze boeken in de traditie van 
de religieuze filosofie.483 Deze opvatting is ook te vinden bij Miles. Zij beschouwt 
het genre van de Confessiones enerzijds als een catharsis, een proces waarin 
Augustinus zijn persoonlijke levensgeschiedenis opnieuw in herinnering riep en 
herinterpreteerde.484 Anderzijds beschouwt ze dit genre als een therapie in de 
platoonse betekenis, die ervan uitgaat dat een therapeia een methodische bekering 
is, en een bewustwording in gang zet rond de misidentificatie van de werkelijkheid. 
De taak van deze platoonse therapie is een constructie in het perspectief van het 
uiteindelijke, dat voor Augustinus God is. 
Volgens Mayer zijn de Confessiones een christelijke protreptikos (aansporing), wat 
in de Oudheid een wijdverbreid literair genre was. Hij zegt dat het geenszins 
Augustinus’ bedoeling was een autobiografie te schrijven, er is weinig biografisch 
materiaal in te vinden. Hij beschouwt de Confessiones eerder als aansporingen voor 
de lezers van Augustinus.485  
Misch vat de Confessiones wel op als een autobiografie.486 Kenmerkend voor een 
autobiografie is dat de schrijver terugblikt op zijn leven als geheel of op een bepaal-
de periode daarvan. Het geleefde leven interpreteert hij vanuit een bepaald punt 
van waaruit hij reflecteert op de gebeurtenissen in zijn leven. Dat is het moment 
van schrijven.487 In het schrijven worden de gebeurtenissen opnieuw doorleefd en 
geordend om het leven te verstaan als een samenhangend geheel.488 Ook Maertens 

                                                 
483   P. Brown, Augustine of Hippo, Berkeley-Los Angeles 2000, 174-175. 
484   M. Miles, Infancy, Parenting and Nourishment in Augustine’s Confessions a.w. 350-351.  
485   C. Mayer, De Confessiones, het meest gelezen werk van Augustinus, a.w. 74. 
486   G. Misch, Geschichte der Autobiographie, Band I: Das Altertum, Bern-München 1949, 551. 
487   K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagem, methoden, a.w. 910. 
488   G. Misch, Geschichte der Autobiographie, a.w. 3-21. 
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vat de Confessiones op als een autobiografisch genre en benadert het spiritueel: 
Augustinus verhaalt zichzelf om de innerlijke dynamiek te vinden die gericht is op 
God.489  
 
De Confessiones als een spirituele autobiografie 
In mijn onderzoek vat ik de Confessiones op als een spirituele autobiografie, waarin 
de relatie tussen Augustinus en God centraal staat: Augustinus kijkt terug op zijn 
leven en vertelt hoe God erbij betrokken is en daarin werkzaam was.490 Deze wer-
king is geen los verhaal, maar verweven met de gebeurtenissen van zijn leven. Deze 
gebeurtenissen betrekt hij in het gesprek dat hij met God voert, wat naar voren 
komt in de oratieve dynamiek waarmee hij als verteller tot God spreekt. Het is het 
verhaal van zijn ziel die zichzelf wil worden in de wisselvalligheid van het leven.491 
Ze zoekt naar de vervulling van haar bestaan, die ze slechts in God kan vinden die 
aan haar bestaan vooraf gaat en er bovenuit stijgt.492 In zijn dialoog met God reflec-
teert Augustinus alleen op die gebeurtenissen, die raken aan zijn geestelijke weg 
en die een samenhang scheppen in zijn relatie met God. In deze gebeurtenissen 
speelt zijn moeder een belangrijke rol.  
 
De voordelen en nadelen van een spirituele autobiografie voor dit onderzoek 
In de Confessiones geeft Augustinus de lezers toegang tot de intimiteit van zijn 
relatie met God. Het grote voordeel van het genre van de spirituele autobiografie 
voor mijn onderzoek ligt precies in het feit dat daarin de relatie tussen God en mens 
centraal staat, wat naadloos aansluit op het object van het onderzoek. Voor een 
wetenschappelijk onderzoek heeft een spirituele autobiografie het nadeel van de 
volstrekt subjectieve weergave van de gebeurtenissen door de auteur. 
 
Inclusie 
Het kernthema van de Confessiones is Augustinus’ verankering in God. Dit komt 
naar voren aan het begin en aan het einde van deze Boeken, die een inclusie vor-
men. Boek 1 wordt geopend met het onrustige hart van de mens tegenover God: 
 
‘Want u hebt ons geschapen naar u toe en onrustig is ons hart totdat het zijn rust vindt in 
u’ (Conf. 1.1.1).493  

                                                 
489   G. Maertens, Augustinus over de mens, a.w. 71-122. 
490   K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden, a.w.  914. 
491   Augustinus spreekt in de Proloog van de Belijdenissen over zijn hart dat onrustig is (Conf. 1.1.1). 
Hart en ziel duiden bij Augustinus op hetzelfde: het is datgene in de mens dat zichzelf niet kent en om 
die reden een bron van onrust kan zijn. R. van Riessen, De ziel opnieuw. Over innerlijkheid, inspiratie 
& onderwijs, a.w. 10.   
492   H. Andriessen, Spiritualiteit als modern verhaal, Nijmegen 1994, 7. 
493   Conf. 1.1.1 (CCL 27, 1): ‘quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in 
te.’ 
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Dit sluit aan op de epiloog uit Boek 13, waar het verlangen van de mens tot rust 
komt in God: ‘u echter, het goed dat geen enkel goed ontbeert, u bent altijd rustig, 
omdat u zelf uw rust bent’ (Conf. 13.38.53).494 De Confessiones leiden binnen in de 
relatie met God. Dit komt overeen met wat Augustinus zelf daar over gezegd heeft: 
 
‘De dertien boeken van mijn belijdenissen prijzen de goede en rechtvaardige God zowel om 
het goede als om het kwade in het leven, en drijven verstand en affect van de mens naar 
hem toe. Op mij hebben ze in elk geval zo ingewerkt toen ik ze schreef, en ze doen het nog 
wanneer ik ze nu herlees.’495  

 
Twee verhaallagen 
In het eerste deel van Confessiones (Boek 1-9) is er een onderscheid tussen twee 
verhaallagen. Enerzijds kijkt Augustinus terug op zijn leven (dat is de laag van de 
vertelling), anderzijds is hij zelf de verteller van het verhaal.  
Op het niveau van de verteller is Augustinus als schrijver en redacteur aan het 
woord. Op het niveau van de vertelling is hij het subject van het verhaal dat hij 
vertelt over zijn eigen verleden en waarin zijn moeder een belangrijke rol gespeeld 
heeft. In deze verhaallaag blikt hij terug op zijn omgang met Monnica, en deze 
verhaallaag gebruik ik dan ook voor mijn onderzoek naar haar geestelijke 
moederschap. 
 
3.1.3 Het object van het onderzoek naar het geestelijke moederschap van Monnica 
 
Het object van het onderzoek naar het geestelijke moederschap van Monnica is 
gericht op wat er gebeurt tussen God, Monnica en Augustinus en op de articulatie 
van dit gebeuren. Op welke wijze heeft de werkelijkheid van God zich aan haar 
geopenbaard? Welke ervaring bewerkstelligt deze werkelijkheid in Monnica? Hoe 
ontvouwen deze openbarende ervaringen zich in het verhaal van de Confessiones? 
Wat gebeurt er wanneer zij God bemiddelt naar Augustinus en wat gebeurt er 
wanneer zij hem naar God bemiddelt? Op welke wijze heeft Augustinus – achteraf 
– de bemiddeling van Monnica voor hem verwoord in zijn geschriften? Heeft hij 
vermogens van haar biologisch moederschap gebruikt om haar bemiddeling tussen 
God en zichzelf (als zoon) te articuleren?  
Bij dit onderzoek gaat het om deze drie actanten, waarbij Augustinus een dubbelrol 
heeft als zoon en verteller. Er zijn dus vier relaties die ik zal bestuderen, en ook het 
dynamisch proces dat in ieder van deze relaties plaatsvond. Dit zijn de vier relaties: 

                                                 
494   Conf. 13.38.53 (CCL 27, 273): ‘tu autem bonum nullo indigens bono semper quietus es, quoniam 
tua quies tu ipse es.’ 
495   Retr. 2.6.1 (CCL 57, 94): ‘Confessionum mearum libri tredecim et de malis et de bonis meis deum 
laudant iustum et bonum, atque in eum excitant humanum intellectum et affectum. Interim quod ad 
me attinet, hoc in me egerunt cum scribuntur et agunt cum leguntur.’ 
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1. De relatie tussen God en Monnica. Op welke wijze was Monnica op God 
betrokken en hoe was God betrokken op haar? 

2. De relatie tussen Monnica en Augustinus. Op welke wijze was Monnica 
betrokken op haar zoon? Bij welke gebeurtenissen in zijn leven komen er 
sporen van haar geestelijke moederschap te voorschijn? Welke ontwik-
keling en groei heeft Augustinus beschreven in relatie tot Monnica? 

3. De relatie tussen Augustinus en God. Op welke wijze was Augustinus op 
God betrokken? En op welke wijze was God op hem betrokken? Welke 
groei en ontwikkeling heeft hij doorgemaakt in relatie tot God? 

4. De relatie tussen de schrijver Augustinus en God. Op welke wijze brengt hij 
de sporen van het geestelijke moederschap aan het licht? 

 
Op zoek naar de relaties tussen God en Monnica en die tussen Augustinus en God, 
stel ik vragen naar het positionele verschil, het complementaire verschil, het 
intermediaire verschil; het disjunctieve verschil.496 Bij het positionele verschil 
komen vragen aan de orde als: welke positie nam God in ten opzichte van Monnica 
en ten opzichte van Augustinus? Welke positie nam Monnica in ten opzichte van 
God? En welke nam Augustinus in? Bij het complementaire verschil komen vragen 
aan de orde naar het verschil in de relatie tussen God en mens: vulden Monnica en 
God elkaar aan? Hoe waren ze op elkaar afgestemd? Bij het intermediaire verschil 
gaat het om de vraag hoe de relatie tussen God en mens bijeen wordt gehouden: 
op welke wijze bemiddelde Monnica de relatie tussen God en Augustinus? Vragen 
naar het disjunctieve verschil zijn: was er sprake van scheiding en tegenstelling 
tussen Monnica en God? Om welke tegenstellingen gaat het tussen Augustinus en 
God? Om welke contrasten gaat het in deze tegenstellingen? 
Het systematisch onderzoek, de analyse van de sporen van het geestelijke 
moederschap van Monnica, is nodig om de mystagogische functie van haar geeste-
lijke moederschap te vinden, en ook het mystagogische proces van de schrijver 
Augustinus waarin hij samenhang zoekt op zijn geestelijke weg. 
 
3.1.4 Verantwoording voor de keuze van de sleutelteksten 
 
Voor mijn onderzoek naar de sporen van het geestelijke moederschap van Monnica 
koos ik teksten uit de Confessiones. De eerste reden hiervoor is dat hij daarin 
gebeurtenissen heeft beschreven, die verschillende perioden van zijn leven om-
vatten (infantia, pueritia, adolescentia, iuventute). De dialogen van Cassiciacum 
beperken zich tot een korte periode in zijn leven: zijn verblijf in Cassiciacum (najaar 
386 - voorjaar 387). Daarover schrijft hij eveneens in de Confessiones (Conf. 9.3.5 - 

                                                 
496   De begrippen positioneel verschil, complementair verschil, disjunctief verschil neem ik over van 
Waaijman. In: K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden, a.w. 746-756.  
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9.4.12). De tweede reden is dat het genre van de Confessiones als spirituele 
autobiografie, dit geschrift zeer geschikt maakt voor dit onderzoek dat ik vanuit de 
studie spiritualiteit verricht. 
In de Confessiones beschrijft Augustinus zijn geestelijke weg vanuit zijn relatie met 
God. Vanuit deze relatie kan hij het verschil waarnemen tussen datgene wat er in 
hem leefde aan ervaringen die raakten aan zijn geestelijke weg en de werking van 
God in zijn leven. Dit verschil komt tot uitdrukking in de twee verhaallagen. De 
verhaallaag van Augustinus als verteller is zijn dialoog met God. De verhaallaag over 
zijn verleden bevat de beschrijving van de gebeurtenissen in zijn leven: zijn kinder-
jaren en jeugd, de rol van zijn vader in zijn opvoeding, de rol die zijn moeder in zijn 
opvoeding in het christelijk leven speelde, zijn keuze voor het manicheïsme en de 
wijze waarop Monnica zich daartoe verhield, de relatie met zijn vriendin en zijn 
zoon Adeodatus, zijn verblijf in Rome en Milaan, de rol die Ambrosius in zijn 
geestelijke leven speelde. Vanuit zijn relatie met Christus kon hij terugblikken op de 
rol die Monnica in het geestelijke leven gespeeld had. 
 
Monnica-teksten in de Confessiones 
Het moederschap van Monnica voor Augustinus komt naar voren in Boek 1 - 9 van 
de Confessiones. De teksten van haar moederschap kunnen als volgt onderverdeeld 
worden.497  

1. De beschrijving van Monnica’s moederschap in de verhaallaag van de 
Confessiones begint  meteen na de proloog (Conf. 1.1.1 - 1.5.6), nadat hij 
zich als schrijver gericht heeft tot zijn lezers (de eerste alinea uit Conf. 
1.6.7). Deze beschrijving wordt besloten met de dood van Monnica in Ostia 
(Conf. 9.8.17). 

2. Monnica’s portret (Conf. 9.8.17 - 9.9.22). Nadat zij is overleden, staat de 
schrijver Augustinus stil bij wie zij was en geeft hij een beschrijving van haar 
levensverhaal in relatie tot God. 

3. Het visioen van Ostia (Conf. 9.10.23 - 9.10.26), een godservaring die zij 
samen ontvingen tijdens hun verblijf in Ostia. 

4. De beschrijving van haar ziekte en dood (Conf. 9.11.27 - 9.13.36), die 
afgesloten wordt met een gebed voor zijn ouders (Conf. 9.13.37). 

 
De keuze voor de sleutelteksten van dit onderzoek wordt bepaald door het onder-
werp: het geestelijke moederschap van Monnica. Ik verwacht sporen daarvan te 
kunnen vinden in al het materiaal, maar in het bijzonder in de verhaallaag van de 
Confessiones. Daarin vormt de relatie tussen Augustinus en Monnica de rode draad, 
die tot een hoogtepunt komt in het visioen van Ostia. Dit impliceert dat de teksten 

                                                 
497   P. van Kempen –van Dijk, Monnica: Augustinus’ visie op zijn moeder, a.w. 32. 
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uit haar portret en de beschrijving van haar ziekte en dood een ondersteunende rol 
kunnen gaan vervullen in dit onderzoek. 
 

3.1.5 De keuze van de teksteenheden 
 

1. Inleiden in het christelijk leven door te voeden (3.2) 

 Vertroostingen van de melk (Conf. 1.6.7). Augustinus heeft zichzelf be-
schreven als een zuigeling die gevoed werd door Monnica en zijn voedsters 
(3.2.1).  

 Gevoed met de naam van Christus (Conf. 3.4.8). Bij het lezen van het boek 
Hortensius van Cicero miste Augustinus de naam van Christus waarmee 
Monnica hem als kind in contact had gebracht (3.2.2). 

 
2. Bemiddeling voor de geestelijk dode Augustinus (3.3) 

 Inwoning: Monnica, tempel van God (Conf. 2.3.6). Tijdens het manbaar 
worden van de puber Augustinus, werd Monnica’s hart een plaats voor 
Gods inwoning (3.3.1). 

 Bemiddeling door tranen (Conf. 3.11.19, eerste deel). Toen Augustinus 
aanhanger werd van het manicheïsme schouwde Monnica dat als zijn 
geestelijke dood en bemiddelde om redding (3.3.2). 

 Bemiddeling door een droom (Conf. 3.11.19, tweede deel). Monnica 
ontving een droom waarin een wending aangekondigd werd in het leven 
van Augustinus (3.3.3). 

 Bemiddeling door offergave (Conf. 5.7.13). Tijdens het losmaken van 
Augustinus van het manicheïsme bracht Monnica offeranden voor hem 
(3.3.4). 

 Transformatie van Monnica’s beperkte verstaan van God (Conf. 5.8.15). Bij 
het vertrek van haar zoon naar Rome faalde ze in het verstaan van God 
(3.3.5). 

 De wond van Monnica (Conf. 5.9.17). De schrijver Augustinus bidt voor haar 
wanneer hij ten onder gegaan zou zijn (3.3.6). 

   
3. Baren tot leven in Christus (3.4) 

 Verlangen naar eeuwig heil (Conf. 1.11.17). Tijdens een ernstige ziekte van 
het kind Augustinus verlangde Monnica zijn eeuwig heil te baren in een 
nooddDe barensnood van Monnica (Conf. 5.9.16). Tijdens een ernstige 
ziekte van Augustinus was haar geest in barensnood (3.4.2). 

 Opstaan uit de geestelijke dood (Conf. 6.1.1). Augustinus vergelijkt 
Monnica met de weduwe van Nain die haar dode zoon liet aanraken door 
Christus (3.4.3).  
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4. De voltooiing van het geestelijke moederschap van Monnica: het visioen 

van Ostia (3.5)  

 Gesprek over het eeuwig leven (Conf. 9.10.23), (3.5.1). 

 Aanraking van wijsheid (Conf. 9.10.24), (3.5.2). 

 Tot zwijgen komen (Conf. 9.10.25), (3.5.3). 
 
 
3.2 INLEIDEN IN HET CHRISTELIJK LEVEN DOOR TE VOEDEN 
 
In deze paragraaf komen twee teksten aan de orde waarin Monnica haar zuigeling 
en kind Augustinus voedde met goddelijke gaven. In de eerste tekst beschrijft 
Augustinus de sterfelijkheid van zijn bestaan, waaraan inherent de erfzonde kleeft. 
Hij werd daaruit bevrijd door de gaven waarmee zijn moeder en voedsters hem als 
zuigeling voedden waardoor hij toegang kreeg tot het christelijke leven (Conf. 
1.6.7). In de tweede tekst wordt verteld dat Monnica haar kind inleidde in het 
christelijke geloof, samen met de melk waarmee zij hem voedde (Conf. 3.4.8). 
 
3.2.1 Vertroostingen van de melk (Conf. 1.6.7) 
 
Inleiding 
Augustinus opent zijn levensverhaal met de vraag naar zijn herkomst. Als antwoord 
daarop beschrijft hij zichzelf als een zuigeling, die gevoed werd met goddelijke 
gaven. Deze gaven werden bemiddeld door Monnica en de voedsters. In deze 
bemiddeling komt een spoor van het geestelijke moederschap van Monnica aan het 
licht. Volgens Dutton zijn deze gaven afkomstig van Gods moederschap die duidt 
op de mens Jezus (zie 1.6.4).498 In de analyse van dit spoor gaan we op zoek naar 
wie de gever is van deze gaven: een moederlijke God, de mens Jezus, of de heilige 
Geest. Augustinus vertelt over zichzelf als zuigeling in Boek 1 (tweede alinea van 
Conf. 1.6.7–1.7.12). Deze tekst begint met de tweede alinea van Conf. 1.6.7. 
 
Werkvertaling Conf. 1.6.7 
‘Wat is het wat ik wil zeggen, Heer, behalve dat ik niet weet, waar vandaan ik hierheen ben 
gekomen ik bedoel in dit sterfelijk leven of in deze levende dood? Ik weet het niet. De 
vertroostingen van uw barmhartigheden hebben mij opgevangen, zoals ik gehoord heb van 
de ouders van mijn vlees, de man uit wie en de vrouw in wie u mij hebt gevormd in de tijd, 
want ik herinner het mijzelf niet. De vertroostingen van de menselijke melk vingen mij op. 
Mijn moeder of mijn voedsters vulden voor zichzelf echter niet de borsten, maar u gaf mij 
door middel van hen het voedsel van de zuigelingen volgens uw instelling en rijkdommen 
die u verspreid hebt tot op de bodem van de dingen. U ook gaf mij niet meer te willen dan 
u gaf, en aan degenen die mij voedden (gaf u) aan mij te willen geven wat u hun gaf: want 

                                                 
498   M. Dutton, “When I was a Child”, a.w. 113-140. 
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door een geordende liefde wilden zij mij geven waarmee zij overvloeiden vanuit u. Want 
mijn goede uit hen, was voor hen het goede – wat uit hen niet was, maar door middel van 
hen: uit u immers [komen] alle goede dingen, God, en uit mijn God voor mij het universele 
heil. Dat heb ik daarna gemerkt, terwijl u mij toeriep door deze dingen, die u toebedeelt van 
binnen en van buiten. Want toen wist ik te zuigen en in genoegens te rusten, en te huilen 
om wat mijn vlees geweld aan deed, verder niets.’499  

 
Analyse en beschrijving 
 
Opgenomen door Gods barmhartigheden 
Voordat Augustinus met de beschrijving van zichzelf als zuigeling begint, vertelt hij 
over zijn sterfelijk leven dat onderhevig is aan de erfzonde. Het sterfelijk leven wijst 
op het leven dat verwekt en geboren wordt, een korte tijd leeft, sterft en tot stof 
vergaat. Dit leven eindigt in de dood, omdat dit leven geen deel heeft gehad aan 
het bestaan in God. Hij spreekt negatief over het mensenleven op zichzelf, wat in 
verband staat met de erfzonde van de mens. 
In deze teksteenheid is er een spanningsveld tussen het sterfelijk leven dat leidt tot 
de dood en het opgevangen worden door de vertroostingen van Gods barmhartig-
heden.500 De kringloop van het sterfelijke leven van Augustinus werd doorbroken 
door deze vertroostingen die hem als zuigeling opnamen.501 Deze barmhartigheden 

                                                 
499   Conf. 1.6.7 (CCL 27, 4): ‘Quid enim est quod volo dicere, domine, nisi quia nescio, unde venerim 
huc, in istam dico vitam mortalem an mortem vitalem ? Nescio. Et susceperunt me consolationes 
miserationum tuarum, sicut audivi a parentibus carnis meae, ex quo et in qua me formasti in tempore; 
non enim ego memini. Exceperunt ergo me consolationes lactis humani, nec mater mea vel nutrices 
meae sibi ubera implebant, sed tu mihi per eas dabas alimentum infantiae secundum institutionem 
tuam et divitias usque ad fundum rerum dispositas. Tu etiam mihi dabas nolle amplius, quam dabas, 
et nutrientibus me dare mihi velle quod eis dabas: dare enim mihi per ordinatum affectum volebant 
quo abundabant ex te. Nam bonum erat eis bonum meum ex eis, quod ex eis non, sed per eas erat : 
ex te quippe bona omnia, deus, et ex deo meo salus mihi universa. Quod animadverti postmodum 
clamante te mihi per haec ipsa, quae tribuis intus et foris. Nam tunc sugere noram et adquiescere 
delectationibus, flere autem offensiones carnis meae, nihil amplius.’  
500   Conf. 1.6.7: ‘Et susceperunt me consolationes miserationum tuarum (de vertroostingen van uw 
barmhartigheden hebben mij opgevangen). Verwijzing naar Ps 50 (51), 3): ‘Miserere mei Deus 
secundum magnam misericordiam tuam et secundum multitudinem miserationum tuarum dele 
iniquitatem meam’ (wees mij barmhartig, vanwege uw grote barmhartigheid en vanwege de veelheid 
van uw barmhartigheden, vernietig mijn zondigheid); Ps 68 (69), 17: ‘Exaudi me Domine quoniam 
benigna est misericordia tua secundum multitudinem miserationum tuarum respice me’ (luister naar 
mij Heer, aangezien uw barmhartigheid goed is vanwege de veelheid van uw barmhartigheden, zie 
naar mij om); 2 Esr 13, 22c (Neh. 13, 22): ‘et pro hoc ergo memento mei Deus meus et parce mihi 
secundum multitudinem miserationum tuarum’ (mijn God, wees mij ook hierom indachtig en ontferm 
u over mij naar de veelheid van uw barmhartigheden). 
501   Conf. 1.6.7: ‘Et susceperunt me consolationes miserationum tuarum’ (de vertroostingen van uw 
barmhartigheden hebben mij opgevangen). Verwijzing naar Ps 93 (94), 19: ‘secundum multitudinem 
dolorum meorum in corde meo consolationes tuae laetificaverunt animam meam’ (vanwege de 
veelheid van mijn pijnen in mijn hart, hebben verblijd uw vertroostingen, Heer, mijn ziel). Augustinus 
neemt alleen ‘vertroostingen’ over. 



132 

 
verwijzen naar de Proloog waarin hij God vroeg te spreken via zijn barmhartigheden 
(Conf. 1.5.5). Het werkwoord suscipio wijst op het opnemen van een pasgeboren 
kind, dat men als het zijne/hare erkent. In deze tekst is het opnemen geen activiteit 
van de ouders, maar een goddelijke handeling. God nam de zuigeling Augustinus 
op, hetgeen duidt op het transcendente karakter van deze handeling. Met deze 
opname gaf God hem vertroostingen in zijn sterfelijke leven. 
Deze opname brengt de schrijver Augustinus in verband met zijn ouders die hem 
daarover verteld hebben. Dit roept de vraag op, of deze goddelijke handeling duidt 
op de rituelen bij zijn opname als catechumeen in de katholieke kerk. Deze opname 
had plaatsgevonden vlak na zijn geboorte ‘sinds hij de schoot van zijn moeder 
verlaten had’ (Conf. 1.11.17). Door middel van deze rituelen kwam hij als zuigeling 
in contact met de inspiratie van de christelijke bronnen, die hij als schrijver 
vertroostingen van Gods barmhartigheden noemt.  
 
Vorming  
Augustinus brengt zijn vorming enerzijds in verband met God, die zijn Schepper is, 
anderzijds met de erfzonde die vanaf zijn conceptie werkzaam was. In de beschrij-
ving van zijn zuigelingentijd (infantia, non fari: niet spreken) vertelt hij dat God hem 
vormde door hem leven te geven en een lichaam, hem toe te rusten met zintuigen, 
zijn ledematen samen te voegen en hem te sieren met een mooie gestalte en 
neigingen te geven die ervoor zorgden dat hij gaaf en ongeschonden kon blijven 
(Conf. 1.7.12). Aan deze vorming heeft hij geen herinneringen, wat in verband 
gebracht kan worden met de levensfase als zuigeling. Dit is kenmerkend voor deze 
periode. 502  
De vorming in de moederschoot brengt Augustinus verderop in de beschrijving van 
de eerste periode van zijn leven in verband met de erfzonde, die vanaf de conceptie 
werkzaam was. Volgens het gedachtegoed van Augustinus was er iets misgegaan 
bij de vorming van de mens, waardoor hij het vermogen tot contact met God 
verloren had. Het gevolg daarvan was dat zijn wil niet meer afgestemd was op 
God.503 Deze zonde had geleid tot schuld: 
 
‘Als ik in ongerechtigheid ben ontvangen en mijn moeder mij in zonden gevoed heeft in haar 
schoot ( …) wanneer ben ik dan onschuldig geweest’ (Ps. 51, 7).504  

                                                 
502   K. Kienzler, Die unbegreifliche Wirklichkeit der menschlichen Sehnsucht nach Gott. In: N. Fischer 
und C. Mayer (Hg.), Die Confessiones des Augustinus von Hippo, Einführung und Interpretationen zu 
den 13 Büchern, Freiburg [ect.] 2004 (2e druk). Volgens Kienzler werd volgens Romeins gebruik de 
levenstijd in zeven stadia onderverdeeld waar Augustinus zich op beriep. In Boek een beschrijft hij zijn 
infantia en pueritia, 87-88.  
503  P. Brown, Lichaam en maatschappij. Man, vrouw en seksuele onthouding in het vroege 
christendom, 50 na C.- 450 na C., Amsterdam 1990, 303-334. 
504   Conf. 1.7.12 (CCL 27, 7): ‘si et in iniquitate conceptus sum et in peccatis mater mea me in utero 
aluit’ (en als ik zowel in ongerechtigheid ben ontvangen als in zonden door mijn moeder gevoed). 
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Daarmee geeft hij aan dat hij vanaf zijn conceptie een zondaar was. Deze zonde kan 
in verband gebracht worden met het sterfelijke leven aan het begin van deze tekst. 
 
Vertroostingen van de melk 
Opmerkelijk is dat Augustinus spreekt over borstvoeding van zijn moeder én 
voedsters. Daaruit blijkt dat Monnica hem ook zelf gevoed heeft, wat in die tijd niet 
vanzelfsprekend was. Ze was een vrouw uit de middenklasse. Vrouwen uit de 
hogere klassen namen voedsters uit lagere klassen voor hun kinderen.505 
De borstvoeding waarmee zij hem zoogden, contrasteerde met de voeding die hij 
ontving in de moederschoot. De werking van de borstvoeding heeft hij aangeduid 
met vertroostingen die hem opvingen (excipio). Deze opvang was een menselijke 
handeling die mogelijk gemaakt werd door Monnica en de voedsters die de zuige-
ling Augustinus zoogden, en heeft de schrijver in het verlengde geplaatst van zijn 
opname door God. De samenhang tussen de menselijke en goddelijke opname 
wordt bevestigd door de beschrijving van deze handelingen met excipio en suscipio, 
waarvan de betekenissen met elkaar overeenkomen: ontvangen, opnemen, ont-
halen. 
Augustinus benadrukt de goddelijke afkomst van de borstvoeding van zijn moeder 
en voedsters. Zij waren niet zelf de bron van de melk van de vertroostingen. Deze 
vertroostingen brengt hij in verband met God, die er de gever van was. Hier toont 
zich een voedend aspect van God dat kan wijzen op het goddelijke moederschap. 
Volgens Dutton en Seelbach duidt deze voeding op de mens Jezus, die zij in verband 
brengen met het moederschap van God.506 
Augustinus kent dit voedende aspect toe aan God en niet aan de mens Jezus. Hij 
beschrijft het zogen als een gebeurtenis waarbij de werkelijkheid van God zich aan 
Monnica en de voedsters kenbaar maakte. Bij het zogen ging er een intentionaliteit 
uit van God die Augustinus aangeduid heeft met het vijfvoudige Latijnse dabas: u 
gaf. Daarna volgt het geven door de vrouwen. Het gaat om een zesvoudige gave, 
die in deze context niet toevallig hoeft te zijn. In zijn werk De trinitate geeft hij aan 
dat het getal zes een volmaakt getal is, omdat God in zes dagen zijn schepping 
voltooide en op de zesde dag de mens naar het beeld van God schiep (trin. 4, 7).507 

                                                 
Verwijzing naar Ps 50 (51), 7: ‘ecce enim in iniquitatibus conceptus sum et in peccatis conceptus me 
mater mea’ (want in ongerechtigheid ben ik ontvangen en in zonden heeft mijn moeder mij ontvan-
gen). Augustinus neemt het eerste deel van dit vers letterlijk over, en het tweede deel heeft hij 
conceptus vervangen door aluit. 
505   Volgens Strange gaven Romeinse vrouwen liever zelf geen borstvoeding en namen ze een voedster 
voor hun kinderen. W. Strange, Kinderen in de vroeg-christelijke kerk, a.w. 36. 
506   M. Dutton, “When I was a Child”, a.w. 117, 120.  L. Seelbach, “Das weibliche is ja kein Gebrechen 
…”, a.w . 77. 
507   Volgens Augustinus is het getal zes volmaakt, omdat het de som vormt van de getallen een, twee 
en drie: een plus twee, plus drie is zes. Dit getal is deelbaar, omdat het bestaat uit drie delen: een 
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Dit getal wijst op harmonie, die betrekking kan hebben op het herstel van de relatie 
tussen God en Augustinus. Met de herhaling van dabas beschrijft Augustinus het 
herstel van deze relatie als een eenheidservaring waarbij God, Monnica en de 
voedsters en Augustinus betrokken waren. 
De beschrijving van het goddelijke geven begint met de goddelijke scheppings-
ordening en eindigt met de geordende liefde die vrouwen de zuigeling Augustinus 
gaven. Daarmee wordt een beweging zichtbaar van God naar Monnica en de voed-
ters. De bemiddeling van de goddelijke gaven wordt mogelijk wanneer de wil van 
vrouwen en die van de zuigeling Augustinus afgestemd zijn op de goddelijke 
ordening. De afstemming van de wil heeft Augustinus aangeduid met het twee-
voudige geven. Deze dubbele afstemming kunnen we verstaan vanuit zijn gedach-
tegoed over de wil die belast is met de erfzonde, waardoor de wil niet meer afge-
stemd is op God.508 Met deze afstemming is het mogelijk geworden dat God 
vertroostingen kan schenken aan Monnica en voedsters, waarmee zij de zuigeling 
Augustinus zogen. Met deze vertroostingen kan de werking van de erfzonde die 
gekoppeld is aan de wil, doorbroken worden. Aan deze zesvoudige gaven zijn de 
commentatoren van deze tekst Kiezler en O’Donnell voorbij gegaan.509 Daarin 
tonen zich juist uitdrukkingen van het geestelijke moederschap van Monnica. Hier 
volgt een nadere beschrijving van het goddelijke geven: 
 

  Gods scheppingsorde 
Monnica en de voedsters konden een instrument zijn omdat ze verbonden waren 
met de goddelijke ordening in de schepping: de instellingen en rijkdommen die God 
verspreid heeft tot op de bodem van de dingen. Over deze scheppingsordening 
spreekt het boek Wijsheid (Wijsh. 11, 20, NBV).510 Doordat God alle dingen geor-
dend heeft en een plaats heeft gegeven, kan God erop betrokken zijn. Deze 
ordening wijst op Gods immanente aanwezigheid in de schepping, die Augustinus 
in zijn beschrijving van het visioen van Ostia in verband zal brengen met de 
scheppingskracht van wijsheid (Conf. 9.10.24). Deze ordening kan ook slaan op 
Monnica’s woorden over de ziel die de juiste maat heeft gevonden (beata u 2.11). 
In de dialoog De beata vita (Over het gelukkige leven) beschrijft Augustinus in 
neoplatoonse taal een samenhang tussen de maat (modus) en wijsheid (sapientia). 

                                                 
zesde, een derde, en de helft (trin. 4, 7). Volgens Van Bavel vinden we in deze tekst een stuk getallen-
leer. Met het getal drie wijst  Augustinus op het herstel van de harmonie tussen het enkelvoudige 
(een) en het tweevoudige en dat dit een beeld van de verlossing is. Augustinus van Hippo, Over de 
Drie-eenheid, ingeleid en vertaald door T. van Bavel, Leuven 2005, 451. 
508   K. Börresen, Subordination and Equivalence, The Nature and Role of Woman in Augustine and 
Thomas Aquinas, a.w.  51-72. 
509   K. Kienzler, Die unbegreifliche Wirklichkeit der menschlichen Sehnsucht nach Gott, a.w. 89-91. 
J. O’Donnell. Augustine Confessions II, Commentary on Books 1-7, Oxford 1992, 32-36.  
510   Sap 11, 21c: ‘sed omnia mensura et numero et pondere disposuisti’ (maar u hebt alles naar maat, 
getal en gewicht geordend). 
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Vanuit een christelijk perspectief is de ziel die de juiste maat gevonden heeft, 
ontvankelijk voor God. Daardoor kon Monnica een instrument zijn waardoor God 
kon geven. 
 

 De invloed van de gaven op de wil van Augustinus 
De zuigeling Augustinus was afhankelijk van God. Door de werking van de erfzonde 
was zijn wil niet meer afgestemd op God. Hij had geen toegang tot het goddelijke 
leven, omdat zijn wil verdeeld was.511 De vertroostingen brachten hem in contact 
met zijn onverdeelde wil die het vermogen had God lief te hebben. Het meervoud 
van vertroostingen van de melk wijst op de ervaringen die verkregen werden 
tijdens het zogen, dat meerdere keren per dag plaatsvond, en correspondeert met 
de vertroostingen van Gods barmhartigheden.  
 

 De invloed van de gaven op de wil van Monnica en de voedsters 
Monnica en de voedsters waren ook afhankelijk van God. Deze afhankelijkheid kan 
verstaan worden vanuit het gedachtegoed van Augustinus, dat ervan uitging dat bij 
seksuele gemeenschap de begeerte ontsnapte aan de wil.512 Daardoor was de wil 
van ouders niet meer afgestemd op God.513 Doordat God hun wil afstemde, ont-
stond er een wederzijdse betrokkenheid tussen de vrouwen en God. Daardoor wer-
den zij het instrument van het goddelijke geven. Dit impliceert dat het zogen een 
ervaring was, die hun intenties te boven ging en méér was dan de betrokkenheid 
tussen hen en de zuigeling Augustinus. God was erbij betrokken als verborgen 
gever.  
 

 Een overvloed van geordende liefde 
De geordende liefde, die zich kenbaar maakte tijdens het zogen correspondeert 
met de goddelijke scheppingsordening. Met deze samenhang brengt Augustinus de 
werkelijkheid van God en die van zijn moeder en voedsters bij elkaar, die ook de 
zuigeling Augustinus omvatte. Daardoor kon God vertroostingen schenken. De 
schrijver Augustinus spreekt over een overvloed. Het Latijnse abundans betekent 
overvloeiend, overvol (unda: golf). In zijn eerdere werk De beata vita zegt 
Augustinus dat we in het woord ‘overvloed’ ‘toevloed’ horen en iets als een 
‘uitstorting’ van iets dat in grote mate voorhanden is (beata u. 4.32). Deze toevloed 
wijst op de vertroostingen die vanuit de werkelijkheid van God uitgestort werden 
in het binnenste van de vrouwen tijdens het voeden. Deze troost werd hun op 
goddelijke wijze geschonken en was niet te herleiden tot de vrouwen zelf of tot iets 
anders wat daaraan voorafgegaan was. Deze vertroostingen stroomden via hun 
moederborst uit naar de zuigeling Augustinus.   

                                                 
511   P. Brown, Lichaam en maatschappij, a.w. 316. 
512   P. Brown, Lichaam en maatschappij, a.w. 325-327. 
513  T. van Bavel, Augustinus’ denken over de vrouw. In: Bijdragen 48 (1987) 37. 
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God roept door te geven 
Augustinus vergelijkt de vertroostingen die God hem als zuigeling schonk achteraf 
met de gaven die God hem toebedeelde toen hij hem riep. De overeenkomst tussen 
Augustinus als zuigeling en als geroepene is dat God als gever centraal staat. Het 
primaat ligt bij de intentionaliteit die van God uitging naar hem. Het verschil is dat 
zuigeling Augustinus deze vertroostingen passief ontving, terwijl van de volwassen 
Augustinus een antwoord werd verwacht op dit aanbod van God, een geloofsact, 
zoals later zal blijken (Conf. 8.12.27-30). Als schrijver maakt hij een onderscheid 
tussen de gaven van buiten en van binnen. De gaven van buiten kunnen wijzen op 
Monnica’s functie als wegbereidster op zijn geloofsweg, zoals we nog zullen zien. 
De gaven van binnen kunnen wijzen op Gods betrokkenheid op hem, ook toen hij 
zich van God afgewend had.  
 
De mystagogische functie van Monnica: bemiddeling van goddelijke troost 
De werkelijkheid van God openbaarde zich als een overvloed van vertroostingen 
aan Monnica en de voedsters tijdens het zogen. Voor Augustinus als schrijver was 
het zogen een gebeurtenis waarbij de goddelijke werkelijkheid openbarstte. Hij 
noemt deze overvloed opnieuw bij het visioen van Ostia, als hemelse waterbronnen 
openbarsten (Conf. 9.10.23). 
Datgene wat zich voltrok tijdens het zogen kan beschouwd worden als mystagogie. 
De beschrijving van deze openbarende ervaringen staat in de lijn van Van Peursen 
die letterlijk stelt dat de werkelijkheid een overvloed van betekenis in zich heeft, 
die zich kan openbaren door open te barsten in concrete gebeurtenissen.514 Deze 
overvloed toonde zich als openbaringen van vertroostingen tijdens de concrete 
gebeurtenissen van het zogen. 
Deze goddelijke gaven braken door de werking van de erfzonde heen en wekten bij 
Monnica en de voedsters een spirituele ervaring die hun wil afstemde opdat God 
hun kon geven. Als antwoord daarop bemiddelden zij deze gaven door de zuigeling 
Augustinus ermee te voeden. Dit antwoord kan beschouwd worden als een geloofs-
act.515 Daarmee werkten zij mee aan zijn heil. In de bemiddeling van deze goddelijke 
gaven toonde zich de mystagogische functie van Monnica en de voedsters. 
 
Het mystagogische proces van de schrijver Augustinus  
Augustinus verwoordt een spoor van het geestelijke moederschap van Monnica in 
zijn beschrijving van de kringloop van het sterfelijke leven waaraan de erfzonde 
kleeft. Deze kringloop werd doorbroken door de bemiddeling van de melk van de 

                                                 
514   C. van Peursen, Verhaal en werkelijkheid: een deiktische ontologie, Kampen/Kapellen 1992. 
Geciteerd in: A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 34  
515   H. van den Bosch, In het spoor van Gods gedaanteverandering, Praktische theologie als herme-
neutiek van de cultuur, a.w. 44. 
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goddelijke vertroostingen, waarmee zijn moeder en voedsters hem als zuigeling in 
contact met God brachten. De bemiddeling van deze vertroostingen heeft hij 
beschreven als openbarende ervaringen tijdens het voeden. In hoeverre is de 
beschrijving van deze openbarstende ervaringen een getuigenis van Monnica? 
Heeft Monnica – achteraf – over deze ervaringen gesproken met Augustinus? Op 
deze vraag kunnen we geen antwoord geven, omdat zij geen schriftelijke 
getuigenissen heeft nagelaten. Augustinus schrijft dat hij zelf geen herinneringen 
meer heeft aan zijn zuigelingenperiode (Conf. 1.6.8, zie: 2.2.1 – Levensgezellin van 
Augustinus), wat impliceert dat hij ook geen herinneringen meer heeft aan de 
eenheidservaringen met zijn moeder en voedsters tijdens het voeden. Hij had wel 
herinneringen aan de periode waarin zijn vriendin hun zoon Adeodatus zoog. Als 
vader was hij wellicht deelgenoot van het intieme samenzijn tussen moeder en 
zoon. Zou dit een getuigenis zijn van de ervaringen van zijn vriendin in relatie tot 
hun zoon Adeodatus? Ontving zij een overvloed van gaven tijdens het voeden van 
haar zoon? Zou Augustinus haar ervaringen gebruikt hebben om deze eenheids-
ervaring te verwoorden? Als dit waar is, betekent dit dat zijn vriendin de draagster 
is van deze getuigenis. Dan zou hij haar getuigenis ook gebruikt hebben om zijn 
ervaring van roeping te verwoorden, waarbij God de gever was van een overvloed 
van gaven.  
Een andere mogelijkheid is dat dit een getuigenis is van Monnica die zij aan 
Augustinus achteraf verteld heeft, en dat hij deze ervaring gebruikte om aan te 
geven hoe God op hem als zuigeling betrokken was. Aan het begin van zijn leven 
bemiddelde zij naar hem een overvloed van troost waarvan God de gever is. We 
zullen zien dat er bij het visioen van Ostia opnieuw sprake van een overvloed. Deze 
ervaringen vormen een samenhang.  
Een derde mogelijkheid is dat Augustinus naar het zogen van kinderen heeft 
gekeken, er over gemijmerd heeft en deze gedachten vervolgens gebruikt heeft 
voor de beschrijving van zichzelf als zuigeling. Deze mogelijkheid ligt het minst voor 
de hand gezien het veelvoudige gebruik van de symboliek van het zogend moeder-
schap die we in het vervolg zullen zien (zie de hoofdstukken vijf en zes). Deze 
herhaling kan erop wijzen dat deze symboliek geworteld is in de herinneringen van 
Augustinus aan het zogen van zijn zoon door zijn vriendin. 
 
3.2.2 Gevoed met de naam van Christus (Conf. 3.4.8) 
 
Inleiding 
In deze tekst vertelt Augustinus over zijn ervaringen toen hij als retoricastudent in 
Carthago Hortensius van Cicero las. Dit boek bevatte een aansporing om de filosofie 
te beoefenen.516 Hoewel het hem aanvankelijk een positieve ervaring gaf, miste hij 

                                                 
516   Van dit boek zijn slechts enkele fragmenten bewaard. M. Bettetini, Augustinus in Karthago: gleich 
einem Roman. In: N. Fischer und C. Mayer (Hg.), Die Confessiones des Augustinus von Hippo, a.w. 142. 
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erin de figuur van Christus. De herinnering aan diens naam was verbonden met de 
geloofsopvoeding van Monnica. Daarin licht een spoor van haar geestelijke 
moederschap op.  
 
Werkvertaling Conf. 3.4.8 
‘Hoe brandde ik, mijn God, hoe brandde ik om terug te vliegen, weg van de aardse dingen 
naar u, en ik wist niet wat u met mij aan het doen was. Want bij u is de wijsheid. De liefde 
tot die wijsheid draagt in het Grieks de naam philosophia, en daar vuurde die literatuur mij 
toe aan. Er zijn er die door de filosofie anderen verleiden, terwijl ze hun eigen dwalingen 
bijkleuren en opsmukken met haar grote aantrekkelijke en eervolle roem. En bijna al dege-
nen die dit deden in die tijd en daarvoor worden in dat boek genoemd en beschreven, en 
daar bleek die heilzame waarschuwing van uw geest door middel van uw goede en vrome 
slaaf: “ziet dat niet iemand u misleidt door zijn filosofie en ijdele verleiding overeenkomstig 
de overlevering van mensen, overeenkomstig de elementen van deze wereld, en niet 
overeenkomstig Christus, omdat in hem heel de volheid van de godheid lichamelijk woont” 
(Kol. 2, 8-9). En ik had in die tijd, u weet (het), licht van mijn hart, omdat deze bekende 
woorden van de apostel mij nog niet bekend waren, toch alleen behagen in die aansporing, 
omdat ik door dat betoog werd opgewekt, aangestoken en aangevuurd, niet om die of die 
denkrichting, maar om de wijsheid zelf, hoe die ook was, lief te hebben, te begeren, te 
verwerven en vast te houden en met kracht te omhelzen. 
En alleen dit hield me tegen in die zo grote geestdrift, dat de naam van Christus daar niet in 
voorkwam, omdat deze naam volgens uw barmhartigheid Heer, deze naam van mijn 
verlosser, uw Zoon, deze naam had mijn hart teergevoelig nog met de melk van mijn 
moeder vroom ingedronken en in de diepte bewaard. En al wat zonder die naam was – hoe 
wetenschappelijk, verfijnd en vol waarheid dat ook was – greep mij niet volkomen.’517  

Analyse en beschrijving  
 
Hortensius: verlangen naar wijsheid 

                                                 
517   Conf. 3.4.8 (CCL 27, 30): ‘Quomodo ardebam, deus meus, quomodo ardebam revolare a terrenis 
ad te, et nesciebam quid ageres mecum! Apud te est enim sapientia. Amor autem sapientiae nomen 
graecum habet philosophiam, quo me accendebant illae litterae. Sunt qui seducant per philosophiam 
magno et blando et honesto nomine colorantes et fucantes errores suos, et prope omnes, qui ex illis 
et supra temporibus tales erant, notantur in eo libro et demonstrantur, et manifestatur ibi salutifera 
illa admonitio spiritus tui per servum tuum bonum et pium: Videte, ne quis vos decipiat per 
philosophiam et inanem seductionem secundum traditionem hominum, secundum elementa huius 
mundi et non secundum Christum, quia in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter (Col 
2, 8-9). Et ego illo tempore, scis tu, lumen cordis mei, quoniam nondum mihi haec apostolica nota 
erant, hoc tamen solo delectabar in illa exhortatione, quod non illam aut illam sectam, sed ipsam 
quaecumque esset sapientiam ut diligerem et quarerem et assequerer et tenerem atque amplexarem 
fortiter, excitabar sermone illo et accendebar et ardebam, et hoc solum me in tanta flagrantia refran-
gebat, quod nomen Christi non erat ibi, quoniam hoc nomen secundum misericordiam tuam, domine, 
hoc nomen salvatoris mei, filii tui, in ipso adhuc lacte matris tenerum cor meum pie biberat et alte 
retinebat, et quidquid sine hoc nomine fuisset quamvis litteratum et expolitum et veridicum non me 
totum rapiebat.’ 
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Het boek Hortensius maakte een diepe indruk op de jongeman Augustinus. Ging hij 
tot nu toe op in de uiterlijke wereld waardoor hij zich liet verzadigen, het lezen van 
Hortensius bracht hem in contact met een andere werkelijkheid. Het wekte in hem 
een verlangen, dat gericht was op God. Het lezen bracht een ommekeer teweeg in 
zijn gevoelens, zijn wensen en begeerten en maakte hem totaal anders. De schrijver 
Augustinus beschouwt deze ervaring – achteraf – als zijn eerste terugkeer naar God. 
Hij voelde zich verbonden met een werkelijkheid die hem oversteeg, die hij 
herkende vanuit zijn kinderjaren en jeugd en die hij in verband bracht met Christus 
(Conf. 3.4.7). 
Het verlangen dat het lezen van Hortensius in hem wekte was gericht op de wijsheid 
die hij plaatst in de lijn van de Griekse filosfie.518 Tot déze wijsheid werd zijn liefde 
gewekt, die hem in vuur en vlam zette. Zijn liefde tot de wijsheid heeft hij gearticu-
leerd in hartstochtelijke taal: hij verlangde haar lief te hebben, te begeren, te ver-
werven en te omhelzen. Het liefhebben van de wijsheid is aangeduid met diligere 
(liefhebben). Door haar lief te hebben wist hij zich verbonden met een transcen-
dente werkelijkheid. Deze ervaring was voor hem in eerste instantie een positieve 
ervaring; hij beschrijft haar als een hoogtepunt. 
Augustinus brengt deze ontmoeting met de filosofische wijsheid in verband met 
Gods weten.519 Toch maakt hij achteraf een onderscheid tussen het weten van God 
en de onwetendheid van de jongeman Augustinus. Als jongeman kon hij nog geen 
onderscheid maken tussen de christelijke weg en de dwaalwegen van de filosofie 
waartegen de apostel Paulus ageerde.520  
 
De genadige God van Monnica  
Augustinus’ liefde voor de wijsheid verwijst naar de dialogen van Cassiciacum (386), 
waarin hij spreekt over het verlangen van de mens (beata u 2.11). In De ordine (De 
orde) en De beata vita (Over het gelukkige leven) speelde Monnica een belangrijke 
rol die betrekking heeft op de wijsheid. De filosofische wijsheid van Augustinus 
staat tegenover de christelijke wijsheid die Monnica vertegenwoordigde. Dit span-
ningsveld is ook te vinden in deze teksteenheid. Voor de analyse van dit spoor van 

                                                 
518   Conf. 3.4.8: ‘Apud te est enim sapientia’(want bij u is de wijsheid). Verwijzingen naar Iob 12, 13: 
‘Apud ipsum est sapientia et fortitudo’ (bij hem is wijsheid en kracht) en Iob 12, 16: ‘Apud ipsum est 
fortitudo et sapientia’(bij hem zijn kracht en wijsheid). De overeenkomst is dat wijsheid gerelateerd is 
aan God. 
519   Conf. 3.4.8: ‘Et ego illo tempore, scis tu, lumen cordis mei’ (en ik in die tijd, u weet het, licht van 
mijn hart). Verwijzingen naar Tb 3, 16: ‘tu scis Domine’ (u weet Heer); Tb 8, 9: ‘et nunc Domine tu scis’ 
(en nu Heer,  u) en Ps 68 (69), 6: ‘Deus tu scis insipientiam meam’ (Heer u weet van mijn dwaasheid). 
520   Augustinus citeert bijna letterlijk uit Col 2, 8-9: ‘videte ne quis vos decipiat per philosophiam et 
inanem fallaciam secundum traditionem hominum secundum elementa mundi et non secundum 
Christum; quia in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter’ (ziet, dat er niet iemand zal 
zijn die u misleidt door zijn filosofie en ijdel bedrog overeenkomstig de overlevering van mensen, 
overeenkomstig de elementen van de wereld en niet overeenkomstig Christus, omdat in hem heel de 
volheid van de godheid lichamelijk woont). In plaats van fallaciam, schreef Augustinus seductionem. 
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het geestelijke moederschap van Monnica in déze teksteenheid is het belangrijk om 
deze dialogen daarbij te betrekken. 
In De ordine vertaalde Augustinus het woord filosofie voor Monnica met amor 
sapientiae: liefde voor de wijsheid. Augustinus had een hoge waardering voor haar 
filosofie (ord. 1.31); zij had het hoogtepunt van de filosofie bereikt (beata u 2.10). 
Hij plaatste haar filosofie in het verlengde van de filosofie van Cicero. Hoewel 
Monnica niet in staat was haar gedachten op dezelfde wijze te formuleren, ver-
tolkte zij precies wat Cicero in Hortensius gezegd had over het geluk van mensen 
(beata u 2.10). Monnica echter stuurde het gesprek in de richting van de genadige 
God, hetgeen haar filosofie juist onderscheidde van die van Cicero: iedereen is 
gelukkig die een genadige God bezit (beata u 3.19). Deze inbreng van Monnica 
verwijst naar deze teksteenheid waarin de schrijver Augustinus zich het gemis 
herinnert dat het lezen van Hortensius destijds in hem opgeroepen had. In de 
periode waarin hij deze dialogen voerde, was hij zich nog niet bewust van dit gemis 
en plaatste hij de Griekse filosofie in het verlengde van het christelijk geloof. 
 
Barmhartigheid 
In het boek Hortensius ontbrak een bepaalde dimensie. Augustinus’ liefde voor de 
wijsheid greep hem niet volledig en riep een gemis op. Het gemis geeft aan welke 
betekenis het lezen van Hortensius voor hem uiteindelijk had. Dit gemis wekte de 
herinnering aan de naam van Christus, die hij in verband brengt met Gods barm-
hartigheid.521 Wie gaf deze barmhartigheid gestalte? In de Confessiones beschrijft 
Augustinus dat Monnica hem als kind (puer) verhalen over Jezus had verteld (Conf. 
1.11.17). Zij had hem vertrouwd gemaakt met de persoon Jezus Christus. De her-
innering aan deze naam is onlosmakelijk verbonden met zijn moeder. Tijdens zijn 
kinderjaren was zij verantwoordelijk geweest voor zijn geloofsopvoeding.522 Uit 
deze tekst komt naar voren hoe belangrijk deze opvoeding voor hem was geweest. 
Monnica gaf Gods barmhartigheid tijdens zijn kinderjaren gestalte door hem met 
de naam van zijn verlosser te voeden. Haar barmhartigheid kan in het verlengde 
geplaatst worden van de vertroostingen van Gods barmhartigheden die zij ontving 
bij het zogen (Conf. 1.6.7). 
De overeenkomst tussen beide teksten is dat Monnica de draagster is van Gods 
barmhartigheid. Maar in deze tekst staat barmhartigheid in het enkelvoud en niet 

                                                 
521  Conf. 3.4.8: ‘quoniam hoc nomen secundum misericordiam tuam, domine’ (omdat deze naam 
volgens uw barmhartigheid, Heer). Verwijzing naar Ps 24, 7b (25,7): ‘secundum misericordiam tuam 
memento mei propter bonitatem Domine’ (dankzij uw barmhartigheid, herinner mij vanwege de 
goedheid, Heer). 
522  Doordat Monnica verantwoordelijk was voor de geloofsopvoeding, bracht zij haar kinderen de 
kennis en liefde bij van de heilige Schriften. Dit lezen we ook bij Timotheüs die van kindsbeen af was 
onderwezen in de Schriften, vermoedelijk door zijn moeder en schoonmoeder (2 Tim. 1, 5; 3, 14-15). 
Zijn vader deelde niet het geloof van zijn moeder (Hand. 16, 1). In: W. Strange, Kinderen in de vroeg-
christelijke kerk, a.w.  97. 
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in het meervoud. Deze verschuiving heeft niet alleen te maken met de groei van de 
zuigeling Augustinus tot een kind (peuter), maar kan ook wijzen op een trans-
formatie van Monnica. Had zij zich de goddelijke barmhartigheden die zij ont-
vangen had tijdens het zogen, eigen gemaakt? Zou het gestalte geven aan de 
barmhartigheid kunnen wijzen op articulatie van deze verinnerlijking? Uit deze 
teksten valt af te leiden dat er een transformatie in Monnica heeft plaatsgevonden. 
We weten echter niet welke ervaringen van haar eraan ten grondslag liggen. 
 
Drinken van de naam van Christus 
De schrijver Augustinus herinnert zich dat hij de naam van Christus dronk samen 
met de moedermelk (lacte matris). Uit deze beschrijving blijkt dat de alledaagse 
handeling van het drinken overgaat in het contact met de naam van zijn verlosser. 
In deze handeling speelt Monnica de hoofdrol: zij is degene die deze handeling 
verricht. De handeling van het voeden vloeit over in een rituele handeling die 
ruimte schept voor de werkelijkheid van Christus als verlosser. Deze handeling 
gebeurt in huis en niet in de kerk. Haar geloofsopvoeding vindt plaats in het 
gezin.523 
De handeling van het voeden met moedermelk is het geven van borstvoeding. 
Kinderen in de Oudheid kregen tot ongeveer drie jaar borstvoeding naast ander 
vaster voedsel, waarna ze gespeend werden (zie 1.2.1). Uit deze beschrijving komt 
naar voren dat het kind Augustinus in contact kwam met de naam van Christus 
tijdens het drinken, hetgeen wijst op borstvoeding en niet op de broodmaaltijd. De 
herinnering aan deze naam wijst op een band tussen moeder en kind die affectief 
geladen is. Deze herinnering heeft geen betrekking op de zuigelingenperiode maar 
op zijn vroege kinderjaren. Daarover schrijft Augustinus dat het kenmerkend is voor 
een kind (puer) dat het kan spreken én herinneren (Conf. 1.8.13). Deze ontwikkeling 
voltrekt zich rond het derde levensjaar. Op grond van deze aanwijzingen zouden de 
herinneringen van Augustinus terug kunnen gaan naar zijn derde of vierde 
levensjaar. In deze periode kreeg hij nog af en toe borstvoeding. 
In één vloeiende beweging wordt het drinken van de melk een drinken van de naam 
van Christus, waardoor het drinken een andere intensiteit krijgt. Het drinken van 
deze naam was geen oraal maar een innerlijk gebeuren en raakte diepe snaren. Het 
kind Augustinus nam de naam van zijn verlosser op in zijn hart en niet alleen met 
zijn gehoor, waardoor zijn hart gevoed werd door de ervaring die erdoor gewekt 
werd. Daardoor werd de betekenis van deze persoonlijkheid in hem verinnerlijkt en 
bewaarde hij hem in de diepte van zijn hart. De herinnering aan Jezus Christus had 
zich in zijn binnenste tot een grondslag gevormd voor zijn verdere leven van waaruit 
hij zijn bevindingen en ervaringen kon toetsen. Deze herinnering werd gewekt bij 
het lezen van Hortensius. 

                                                 
523  De geloofsopvoeding van kinderen vond plaats in de gezinssituatie. Er waren geen aparte christelijk 
scholen, zoals in het Jodendom. W. Strange, Kinderen in de vroeg-christelijke kerk, a.w. 93-105.  
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De mystagogische functie van Monnica: bemiddeling van de naam van Christus 
De mystagogische functie van Monnica toonde zich in de bemiddeling van de naam 
van Christus en in haar voorbeeldfunctie. Monnica bemiddelde het christelijk geloof 
in de rituele praktijk van de geloofsopvoeding waarin de persoon van Christus 
centraal stond. Zij was het instrument van de barmhartigheid en gaf haar gestalte. 
Daarmee schiep ze ruimte voor het contact met Jezus Christus. Het vertoeven in 
deze ruimte raakte het hart van het kind Augustinus en voedde zijn ervaring. Deze 
‘gegeven’ ervaring zou voor hem een fundament van zijn christelijke leven worden. 
Deze ervaring zou zich tot een grondslag vormen van waaruit de jongeman 
Augustinus zijn ervaringen kon toetsen. 
De voorbeeldfunctie van Monnica voor het kind Augustinus toonde zich in haar 
geloofsopvoeding. De werking van deze functie is uitgedrukt met pietas (vroom-
heid) en daarmee wijst Augustinus op Monnica’s grondhouding (Conf. 1.11.17). 
Deze geestesgave was van kracht in haar omgang met hem.524 Deze grondhouding 
werd door Augustinus als kind van haar overgenomen door imitatie en identificatie 
en kwam tot uitdrukking in de wijze waarop hij ‘de naam van Christus indronk’. 
Deze overname wijst op een kenmerk van de levensbeschouwelijke ontwikkeling 
van jonge kinderen.525  

 
Het mystagogisch proces van Augustinus als schrijver 
Augustinus laat een spoor zien van het geestelijke moederschap van Monnica in 
zijn beschrijving van het lezen van Cicero’s Hortensius. Als instrument van 
barmhartigheid stelde zij Jezus Christus present en wekte ze in het hart van het kind 
Augustinus het verlangen naar Christus. Dit verlangen contrasteerde met het 
verlangen dat Hortensius in de jonge Augustinus opriep. In zijn terugblik op zijn 
kennismaking met Hortensius komt hij tot het inzicht dat dit boek een emotie van 
gemis in hem opriep.526 In deze gemoedsbeweging komt zijn waardering van dit 
boek tot uitdrukking, waarbij hij een bepaalde positie inneemt ten opzichte van dit 
boek en een bereidheid zijn houding ten opzichte van dit boek te veranderen.527 Dit 

                                                 
524  Augustinus van Hippo, Over de Drie-eenheid, Leuven 2005.  In zijn inleiding op zijn vertaling van 
dit werk zegt Van Bavel dat het Latijnse pietas wijst op een combinatie van ontzag en liefde, van 
respect en genegenheid, 34.   
525   Volgens de godsdienstpedagoog De Schepper hanteren jonge kinderen (twee-zes jaar) de traditie 
door haar intuïtief over te nemen van volwassenen. Dit gebeurt door imitatie en identificatie. J. de 
Schepper, Levensbeschouwing ontwikkelen, Didactiek voor godsdienst/levensbeschouwing in het 
primair onderwijs, Hilversum 2004, 198-202. 
526   Het woord ‘emotie’ dat afkomstig is van Descartes betekent oorspronkelijk zoiets als ‘opstootje’ 
en heeft te maken met ‘passie’ en gemoedsaandoening. Daarmee klinkt iets mee van ‘beroering’ en 
‘meegesleept worden’. In de huidige taal kan ‘emotie’ ook de betekenis hebben ‘gevoel’ en ‘senti-
ment’. N. Frijda, De structuur van emoties. In: R. Stuip e.a. (red.), Emoties in de Middeleeuwen, 
Hilversum 1998, 9-10. 
527   N. Frijda, De structuur van emoties, a.w. 12. 
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gemis legt een kiem bloot van zijn uiteindelijke levenskeuze voor Jezus Christus. 
Deze kiem zou uitgroeien tot een zeer belangrijke correctie van Augustinus op het 
neoplatonisme.528 
 
 
3.3 BEMIDDELING VOOR DE GEESTELIJK DODE AUGUSTINUS 
 
In deze paragraaf komen teksten aan de orde over bemiddeling tijdens de periode 
waarin Augustinus aanhanger was van het manicheïsme. In deze periode 
bemiddelde Monnica het contact met God, opdat God betrokken zou blijven op 
haar zoon die zich van God had afgewend (intermediair verschil). Deze paragraaf 
begint met een teksteenheid over een proces van inwoning waarbij Monnica een 
tempel van God werd (Conf. 2.3.6), en de paragraaf eindigt met de transformatie 
van Monnica (Conf. 5.8.15). Tussen het proces van inwoning en transformatie vond 
er bemiddeling plaats: Monnica bemiddelde God om redding (Conf. 3.11.19; 
5.9.17); God bemiddelde zijn boodschap naar Monnica in een droom (Conf. 
3.11.19); Monnica bemiddelde door het brengen van offeranden (Conf. 5.7.13). 
 
3.3.1 Inwoning: Monnica, een tempel van God (Conf. 2.3.6) 
 
Inleiding 
In Boek twee van de Confessiones blikt de schrijver Augustinus terug op zijn jeugd. 
Hij had een tussenjaar en woonde weer thuis bij zijn ouders (370). In deze tekst-
eenheid beschrijft hij zijn ervaringen van het manbaar worden en gaat hij in op de 
afzonderlijke reactie van zijn ouders daarop. In de reactie van Monnica komt een 
spoor van haar geestelijke moederschap aan het licht. 
 
Werkvertaling Conf. 2.3.6 
‘Maar zodra ik in dat zestiende jaar omdat ik vanwege een huiselijke noodzaak vrije tijd 
gekregen had, vrij van elk onderwijs was, en (weer) samen met mijn ouders was gaan 
wonen, groeiden de doornstruiken van de begeerten mij boven het hoofd, en er was geen 
hand die dit met wortel en tak uitroeide. Integendeel, zodra die vader in het badhuis had 
gezien, dat ik volwassen aan het worden was en gekleed ging in onrustige jongelingsjaren 
was het alsof hij hunkerde naar kleinkinderen, en vertelde dat opgetogen aan moeder, 
opgetogen door de dronkenschap waarin deze wereld u, haar Schepper vergeten is en in 
plaats van u, uw schepselen heeft liefgehad, van de onzichtbare wijn van het verkeerde tot 
het laagst gerichte wil van de wereld. Maar in het hart van mijn moeder was u al begonnen 
met uw tempel en was u begonnen met een begin van uw heilige inwoning, want hij was 
tot nu toe nog catechumeen, en dit was hij sinds kort. Derhalve was zij omhoog gesprongen 

                                                 
528   G. Maertens, Augustinus over de mens, a.w. 30. 
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uit vrome onrust en siddering. Zij vreesde voor mij, hoewel nog niet gelovig, toch de 
kronkelwegen waar diegenen wandelen die u de rug toekeren en niet hun gezicht.’529  

 
Analyse en beschrijving  
 
Volwassenwording van Augustinus 
De jongeman Augustinus moest zijn studies grammatica en retorica onderbreken 
die hij in Madaura volgde, omdat zijn ouders niet voldoende geld hadden voor de 
financiering van zijn studies. Zij waren bezig met het bijeenbrengen van financiële 
middelen om hem verder te kunnen laten studeren in Carthago (Conf. 2.3.5). 
In deze periode werd Augustinus volwassen. Hij was zestien jaar oud en maakte de 
overgang van pueritia naar de adolescentia, de levensfase tussen zestien en dertig 
jaar. Hij beschrijft dat hij op de drempel van deze levensfase geleid werd door zijn 
lusten (libido). Het woord libido wijst op zijn ontwikkeling als puber, die hem doet 
uitgroeien tot wie hij is.530  
Hoewel dit een ontwikkeling is die iedere jongeman doormaakt, beschrijft 
Augustinus deze ontwikkeling als negatief. Als puber wist hij niet goed raad met zijn 
lichaam. Hij beschouwde deze energie niet als een deel van zichzelf en wilde haar 
met wortel en tak uitroeien. In het vervolg van deze tekst beschrijft Augustinus hoe 
deze energie hem overheerste en hem blind maakte: ‘Ik bleef maar voorthollen, in 
zo’n verblinding, dat ik in het gezelschap van mijn leeftijdsgenoten mij schaamde 
minder oneerbaar te zijn’ (Conf. 2.3.7).531 Deze energie overspoelde hem. Zijn 
moeder was daar niet op bedacht: 
 
‘Zij vermaande mij wel om eerbaar te leven, maar was er niet op bedacht om datgene wat 
zij over mij gehoord had en waarvan ze wel besefte dat het verderfelijk en gevaarlijk was 
voor later, binnen de begrenzing van de huwelijksliefde te brengen, indien het niet tot in de 
kern kon worden weggesneden’ (Conf. 2.3.8).532  

 
Waarom schreef Augustinus – ook achteraf – aan deze ontwikkeling een negatieve 
betekenis toe? In zijn werk De mendacio definieert hij de libido als een drang van 

                                                 
529   Conf. 2.3.6 (CCL 27, 20): ‘Sed ubi sexto illo et decimo anno interposito otio ex necessitate 
domestica feriatus ab omni schola cum parentibus esse coepi, excesserunt caput meum vepres 
libidinum, et nulla erat eradicans manus. Quin immo ubi me ille pater in balneis vidit pubescentem et 
inquieta indutum adulescentia, quasi iam ex hoc in nepotes gestiret, gaudens matri indicavit, gaudens 
vinulentia, in qua te iste mundus oblitus est creatorem suum et creaturam tuam pro te amavit, de 
vino invisibili perversae atque inclinatae in ima voluntatis suae. Sed matris in pectore iam inchoaveras 
templum tuum et exordium sanctae habitationis tuae: nam ille adhuc catechumenus et hoc recens 
erat. Itaque illa exiliuit pia trepidatione ac tremore et quamvis mihi nondum fideli, timuit tamen vias 
distortas, in quibus ambulant qui ponunt ad te tergum et non faciem.’   
530   Libido kan zowel duiden op de energie van de geslachtsdrift als op de levensdrift.  
531   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 54. 
532   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 55.  
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de ziel (animi) om aan tijdelijke goederen de voorrang te geven boven eeuwige 
goederen (mend. 1,10).533 De libido grijpt de gehele mens aan. Dit overkwam de 
puber Augustinus: hij raakte steeds verder weg van God (Conf. 2.3.7). Deze nega-
tieve betekenis past in het perspectief van waaruit hij de Confessiones schrijft: zijn 
verankering in God.  
 
De reactie van Patricius  
De ontwikkeling van zijn libido was ook zijn vader niet ontgaan. In een badinrich-
ting, wat in die tijd een openbare ruimte was, had Patricius opgemerkt dat zijn zoon 
manbaar aan het worden was. In deze badinrichting bevond Augustinus zich naakt, 
waarbij zijn lichaam verzorgd werd onder het toeziend oog van zijn vader. De 
veranderende lichamelijke kenmerken van een puber: bijvoorbeeld de groei van 
het geslacht, de ontwikkeling van de lichaamsbeharing, werden zichtbaar in het 
badhuis. Deze ontwikkeling riep bij zijn vader een hunkering op naar kleinkinderen, 
waar hij opgetogen van werd. Dit is overigens een heel gewoon menselijk ver-
langen: door het krijgen van kinderen wordt de familie voortgezet. De tekenen van 
de puberteit werden in de Oudheid feestelijk begroet, waarbij een vader vaststelde 
dat een jongen de verantwoordelijkheden van een volwassene kon dragen.534 
Terwijl deze ontwikkeling bij zijn vader een positieve emotie teweegbracht, be-
schrijft Augustinus diens opgetogenheid als negatief. Zijn hunkering naar klein-
kinderen plaatst hij in het perspectief van het liefhebben van de schepselen – wat 
in strijd is met God, die hun Schepper is.535 Het liefhebben van de schepselen dat 
Augustinus aanduidt met amare, staat tegenover het liefhebben (diligere) van de 
wijsheid (Conf. 3.4.7). Zijn vader, die sterk gericht was op het wereldse, had de 
schepselen op dusdanige wijze lief, dat zij het doel van beminnen waren geworden. 
Hij liet zich er zo door in beslag nemen dat er geen ruimte was voor God. Deze liefde 
kan zelfs neigen naar de laagste wil, omdat zij zich laat leiden door de zuigkracht 
van de schepselen zelf en zich daardoor volledig in beslag laat nemen. De hunkering 
van zijn vader plaatst hij in de context van het zichzelf niet kunnen beheersen, 
waartoe hij, evenals zijn zoon Augustinus, niet in staat was. Patricius liet zich zelf 
ook leiden door de libido, die aan de controle en de macht van de wil ontsnapt en 
waardoor zijn wil niet afgestemd was op God. Op zich is libido geen zonde, maar in 

                                                 
533   De mendacio 1.10 (Over de leugen).  
534   W. Strange, Kinderen in de vroeg-christelijke kerk, a.w. 51. 
535   Conf. 2.3.6: ‘in qua te iste mundus oblitus est creatorem suum et creaturam tuam pro te amavit’ 
(waarin deze wereld  U, haar Schepper vergeten is en in plaats van U, Uw schepselen heeft liefgehad). 
Verwijzing naar Rm 1, 25: ‘qui commutaverunt veritatem Dei in mendacio et colverunt et servierunt 
creaturae potius quam creatori qui est benedictus in saecula amen’ (ze hebben de waarheid van God 
veranderd in de leugen, zij vereren en zijn dienstbaar aan de schepselen boven de Schepper die geze-
gend is tot in eeuwigheid, amen). Augustinus heeft de leugen veranderd in de wereld. De verge-
lijkende trap (potius quam) heeft hij veranderd door de uitdrukking ‘in plaats van’ (pro) waardoor hij 
aangeeft dat de liefde voor de Schepper in strijd is met de liefde voor de wereld.  



146 

 
de ogen van Augustinus is het een zonde, omdat hij het als gevolg beschouwt van 
de zonde en als mogelijke oorzaak van de zonde.536 Van deze zonde zou Patricius 
gezuiverd worden bij de doop die tegen het einde van zijn leven zou plaatsvinden 
(Conf. 9.9.22). Bij het manbaar worden van Augustinus was hij nog niet gedoopt; 
evenals Augustinus was hij een catechumeen. 
De gelijkenis tussen Patricius en Augustinus kwam aan het licht toen zijn vader zag 
dat zijn zoon gekleed ging in onrustige jongelingsjaren. Dit kan op verschillende 
niveaus verstaan worden. Vanuit het niveau van de menselijke ontwikkeling bete-
kent dit dat Augustinus nog bekleed was met de onschuld van een kind, dat op de 
drempel stond van zijn volwassenwording. Die onschuld zou hij gaan verliezen. Op 
geestelijk niveau kan het gekleed gaan in onrustige jongelingsjaren wijzen op de 
doop. Het woord indutum roept associaties op met de doop: de gedoopte legt het 
oude kleed (de oude mens) af en bekleedt zich met de nieuwe mens. Augustinus 
was nog niet bekleed met de genade van Christus.537 
 
De reactie van Monnica 
Zijn volwassenwording bracht bij zijn moeder een lichamelijke reactie teweeg: zij 
sprong op in vrome onrust en siddering.538 Haar onrust duidt Augustinus aan met 
pie: ontzag.539 Werd er in Patricus een verlangen wakker gemaakt, in haar was er 
eerder sprake van onrust en siddering. Deze emoties zouden in verband kunnen 
staan met haar geestelijke doel voor Augustinus, dat in verband stond met God. 
Haar stond voor ogen, dat hij niet gehinderd zou worden door de band met een 
vrouw en zich gaan richten op zijn studies, ‘die bevorderlijk zouden zijn om God te 
vinden’ (Conf. 2.3.8). Dit geestelijke doel werd in haar ogen door deze ontwikkeling 
bedreigd. Als Augustinus een vrouw zou hebben, zou hij niet kunnen studeren en 
God vinden. Haar emoties laten zien dat ze besefte dat haar zoon dwaalwegen kon 
gaan en zich kon afwenden van God.540 In het vervolg zullen we zien dat niet een 
vrouw, maar het manicheïsme Augustinus op een dwaalweg zette (Conf. 3.11.19). 
Vanwege de kuisheidsidealen van de manicheeërs werd hij slechts een auditor (toe-
hoorder).541 Hij woonde immers samen met een vrouw bij wie hij een kind verwekt 

                                                 
536   T. van Bavel, Augustinus’ denken over de vrouw, a.w. 379. 
537   G. Wills, Augustinus, a.w. 17-21.  
538   Conf. 2.3.6: ‘Itaque illa exilivit pia trepidatione ac tremore’ (derhalve was zij omhooggesprongen 
uit vrome onrust en siddering). Verwijzing naar 2 Cor 7, 15c: ‘quomodo cum timore et tremore 
excepistis eum’ (hoe jullie hem met vrezen en beven hebben ontvangen). Augustinus laat timore weg 
en voegt pia trepidatione toe.  
539   In de Vulgaat wordt een van de zeven gaven van de Geest aangeduid met pietas (Is 11, 2). 
540   Conf. 2.3.6: ‘qui ponunt ad te tergum et non faciem’ (die u de rug toegekeerd hebben en niet hun 
gezicht). Verwijzing naar Ier 2, 27b: ‘verterunt ad me tergum et non faciem’ (want zekeren me de rug 
toe en niet het gezicht). Augustinus neemt dit versdeel bijna letterlijk over.    
541   H. van Oort, Van Vergilius en Mani tot de Catholica: Augustinus oorspronkelijke spiritualiteit, a.w. 
28.  
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had. Anders had hij waarschijnlijk meteen vorderingen kunnen maken in deze sekte 
en was hij een electus (uitverkorene) geworden. Deze stap heeft Augustinus niet 
gezet – dankzij de libido.  
Terwijl er in de puber Augustinus een ontwikkeling gaande was die hem deed ver-
wijderen van God, gebeurde er een transformatie van het hart van Monnica in een 
tempel.542 God schiep een ruimte waar zijn Geest op actuele wijze werkzaam kon 
zijn.543 Haar vrome onrust (pia trepidatione), de reactie die zij toonde op het man-
baar worden van haar zoon, zou in verband kunnen staan met deze geestelijke 
ontwikkeling. Vroomheid (pietas) wordt volgens de Vulgaat beschouwd als een 
gave van de Geest (Jes. 11, 2).544 In de volgende tekst beschrijft Augustinus dat zij 
de Geest als een gave had ontvangen (Conf. 3.11.19). Daarmee creëert hij een 
contrast tussen de dynamiek die in hem als puber gaande was en de goddelijke 
dynamiek die in Monnica werkzaam was. Terwijl hij een ontwikkeling doormaakte 
waarbij hij streefde naar de ‘tijdelijke goederen’, onderging Monnica een proces 
van inwoning waarbij ze zich richtte op de ‘eeuwige goederen’. Hij plaatst het 
dynamisch proces van God in haar hart tegenover zijn verwijdering van God. 
 
De mystagogische functie van Monnica: tempel van God  
De mystagogische functie van Monnica wijst op een proces van inwoning, waarbij 
God haar hart transformeerde tot een ruimte waar de Geest kon wonen. Het proces 
van inwoning is geen gevolg van de inwijding in het christelijk geloof die bekrachtigd 
zou worden door het sacrament van de doop. Monnica was een gedoopt christen. 
Het proces van inwoning staat niet in relatie tot Monnica maar tot de jong-
volwassen Augustinus. Zij onderging een proces van inwoning, waarbij haar hart 
werd voorbereid om voor hem te kunnen bemiddelen bij God.  
  
Het mystagogisch proces van de schrijver Augustinus 
In de herinnering aan zijn volwassenwording plaatst de schrijver Augustinus zichzelf 
tegenover zijn moeder. Een spoor van haar geestelijke moederschap komt aan het 
licht in haar gemoedsbewegingen van vrome onrust en siddering die wijzen op haar 

                                                 
542   Conf. 2.3.6: ‘sed matris in pectore iam inchoaveras templum tuum et exordium sanctae 
habitationis tuae’ (maar in het  hart van mijn moeder was U al begonnen met Uw tempel en met een 
begin van uw heilige inwoning). Verwijzing naar 1 Cor 3, 16: ‘nescitis quia templum Dei estis et spiritus 
Dei habitat in vobis’ (jullie weten  niet dat jullie een tempel van God zijn, dat de Geest van God in jullie 
woont). De Corinthiërs zijn reeds een tempel van Gods Geest, terwijl Monnica dat in deze tekst nog 
niet is. 
543   Conf. 2.3.6: ‘et exordium sanctae habitationis tuae’ (het begin van uw heilige inwoning). 
Verwijzing naar Sir 24, 14c: ‘et in habitatione sancta coram ipso ministravi’ (ik heb hem gediend in zijn 
heilige woning). Augustinus neemt de heilige woning over, die wijst op de inwoning in het hart van 
Monnica, terwijl de woning in Sirach 24, 14 wijst op de plaats van de wijsheid op aarde. 
544   Is 11, 2: ‘Et requiescet super eum spiritus Domini, spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii 
et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis’ (de geest van de Heer rust op hem, de geest van wijsheid 
en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en ontzag voor de Heer.)  
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besef dat Augustinus als jongvolwassene dwaalwegen kon gaan. Deze dwaalwegen 
contrasteerden met haar geestelijke doel: dat hij God zou vinden. Deze dwaal-
wegen hadden echter te maken met zijn lidmaatschap van het manicheïsme en niet 
met een relatie met een vrouw. In dit contrast beschrijft Augustinus dat God haar 
hart omvormde tot een tempel voor zijn inwoning, opdat God in haar verblijf zou 
nemen. 
 
3.3.2. Bemiddeling door tranen (Conf. 3.11.19) 
 
Inleiding 
Na zijn eerste ervaring van bekering die het lezen van Hortensius in hem teweeg-
gebracht had (Conf. 3.4.7) waarbij de herinnering aan de naam van Christus waar-
mee zijn moeder hem had gevoed tot leven gewekt werd (Conf. 3.4.8), probeerde 
de jongeman Augustinus de Schrift te lezen. Dit lukte niet omdat hij geblokkeerd 
werd door zijn hoogmoed (Conf. 3.5.9). Op zoek naar wijsheid kwam hij in contact 
met het manicheïsme en sloot zich daarbij aan (374).  
Voor dit onderzoek heb ik de tekst van Conf. 3.11.19 in twee teksteenheden 
verdeeld. De eerste teksteenheid gaat over Monnica’s bemiddeling van haar zoon 
Augustinus waarbij God haar verhoorde (3.3.2). De tweede teksteenheid gaat over 
de bemiddeling van God naar Monnica door haar een droom te schenken met een 
goddelijke boodschap die betrekking op hem heeft (3.3.3). 
 
Werkvertaling van Conf. 3.11.19 
‘En u hebt uw hand vanuit de hoogte gestuurd en hebt mijn ziel uit deze diepe duisternis 
weggetrokken, omdat mijn moeder, uw getrouwe, tot u huilde voor mij, meer dan moeders 
huilen over de lichamelijke dood. Zij zag namelijk mijn dood op grond van het geloof en de 
geest, die zij uit u had. En u hebt haar verhoord, Heer, u hebt haar verhoord en hebt niet 
neergekeken op haar tranen, wanneer die overvloedig stroomden en de aarde onder haar 
ogen bevloeiden op alle plaatsen van haar gebed: u hebt haar verhoord.’545  

 
Analyse en beschrijving  
 
Het zien van de geestelijke dood van Augustinus  
De keuze van Augustinus voor het manicheïsme contrasteerde met Monnica’s 
geloof en leidde bij haar tot grote droefenis. In de beschrijving van deze gebeurtenis 
benoemt Augustinus haar vermogen in zijn existentiële situatie te zien. Ze zag zijn 

                                                 
545   Conf. 3.11.19 (CCL 27, 37): ‘Et misisti manum tuam ex alto et de hac profunda caligne eruisti 
animam meam, cum pro me fleret ad te mea mater, fidelis tua, amplius quam flent matres corporea 
funera. Videbat enim illa mortem meam ex fide et spiritu, quem habebat ex te, et exaudisti eam, 
domine, exaudisti eam nec despexisti lacrimas eius, cum profluentes rigarent terram sub oculis eius 
in omni loco orationis eius: exaudisti eam.’  
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dood op grond van het geloof en de geest.546 Het zien is een vorm van schouwen 
dat betrekking had op hem. Als schrijver vertelt hij niet dat Monnica zichzelf 
schouwde in relatie tot God. Haar zien kan geplaatst worden in het verlengde van 
het proces van inwoning waarbij zij verankerd werd in God (Conf. 2.3.6). In haar 
was een fundamentele openheid voor de Geest die in haar woonde en haar richting 
kon geven. Op grond daarvan kon ze zien vanuit haar geloof. Wat is dit zien? Door 
de inwoning van de Geest was ze open voor God (Christus) die als Schepper met de 
hele werkelijkheid te maken heeft en aan wiens aandacht niemand ontsnapt.547 
Augustinus beschrijft dit aan het einde van deze tekst als de zorg van God die op 
iedereen betrokken is (Conf. 3.11.19). Dit open-zijn betekende dat God zich aan 
haar kon tonen en dat gebeurde: ze zag haar zoon als geestelijke dode. Deze dood 
duidde op zijn lidmaatschap van het manicheïsme. Hoewel de naam van Jezus 
Christus in deze leer centraal stond (Conf. 3.6.10), had hij geen deel aan zijn heil. 
De geestelijke dood van haar zoon telde voor Monnica zwaarder dan zijn lichame-
lijke dood, omdat zijn ziel verloren dreigde te gaan.  
 
Monnica’s tranen om zijn geestelijke dood  
Het zien van de geestelijke dood van haar zoon was voor Monnica een verbijste-
rende ervaring en leidde tot een dieptepunt. De gaven van Gods barmhartigheid 
waarmee zij het geloof van haar zoon gevoed had (Conf. 1.6.7 en 3.4.8) maakten 
plaats voor negen jaren van intens verdriet. Haar tranen waren een gevolg van het 
zien van zijn geestelijke dood.  
In de psychoanalytische literatuur worden Monnica’s tranen negatief geïnter-
preteerd als een middel hem naar zich toe te halen.548 Deze tranen vormen een 
bewijs van haar narcistische persoonlijkheid (zie 1.6.2), in de woorden van Beers: 
‘voor Augustinus diende de depressieve tranen van Monnica als brandstof voor de 
narcistische woede tegen de wond die veroorzaakt werd door haar geïdealiseerde 
beeld van hem’.549 Volgens Beers beschouwde Monnica haar zoon als een verleng-
stuk van zichzelf.  
Augustinus verwoordt haar tranen als een reactie op wat ze zag op grond van de 
Geest die haar geschonken was. Dat was de aanleiding van deze emoties en haar 
tranen kunnen dan ook beschouwd worden als een gave. Ze waren eerder een 

                                                 
546   Conf. 3.11.19: ‘Videbat enim illa mortem meam ex fide et spiritu’ (zij zag namelijk mijn dood). 
Verwijzing naar Gal 5, 5: ‘Nos enim spiritu ex fide spem iustitiae expectamus’ (want wij verwachten 
de hoop van de rechtvaardiging door de geest uit het geloof). In tegenstelling tot de Galaten, heeft 
Monnica Gods Geest reeds ontvangen. 
547   Volgens Houtepen is de scheppende God nergens te lokaliseren en heeft hij met alles te maken. 
A. Houtepen, God een open vraag, a.w. 208-209.  
548   Volgens Kligerman waren haar tranen erotisch getint; hij had daarmee het bewijs in handen dat 
zij incestueuze bedoelingen met hem had. C. Kligerman, A Psychoanalytic Study of the Confessions of 
St. Augustine, a.w. 474. 
549   W. Beers, The Confessiones of Augustine: Narcissistic Elements, a.w. 118.  
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uitdrukking van haar verdriet dat een uitweg zocht naar God, dan van haar behoefte 
die op zichzelf gericht is.550  
Augustinus’ geestelijke dood contrasteerde met haar geloof in Christus die de mens 
oproept tot leven. Haar schreien was gericht tot God (Christus) op wie ze haar hoop 
stelde (Conf. 1.11.17). Ze hoopte op redding uit deze nood en ze verlangde naar 
een perspectief. Met deze gerichtheid aanvaardde zij dat God degene was die 
redding kon brengen in het leven van haar zoon. Haar verlangen naar redding voor 
haar geestelijk dode zoon lijkt op dat van de weduwe van Nain, wier zoon Jezus tot 
leven wekte (Luc. 7, 12-15).551 Ook Monnica was weduwe, al vanaf het jaar dat 
Augustinus zeventien jaar was (Conf. 3.4.7). Monnica verlangde ernaar dat haar 
zoon terug zou keren naar het katholieke geloof. Zijn geestelijke dood stond haaks 
op het geestelijke doel dat zij voor hem gesteld had: dat hij God zou vinden (Conf. 
2.3.8). 
 
God verhoorde Monnica 
In deze contrastervaring verhoorde God (Christus) haar. Augustinus beschrijft dit 
drie keer, en dat zou een verwijzing kunnen zijn naar psalm 34 waarin drie keer 
wordt beschreven dat degenen die zich in hun nood tot God richten, verhoord 
worden.552 Een verwijzing naar deze psalm is ook te vinden aan het einde van deze 
tekst waarin gesproken wordt over de oren van God (Conf. 3.11.19). De herhaling 
geeft aan dat God werkelijk naar Monnica luisterde. God verhoorde haar schreien 
door in te grijpen in het leven van de jongeman Augustinus. Dit ingrijpen kwam tot 
uitdrukking in de hand die God naar hem uitstak (Ps. 144, 7)553 en die zijn ziel 
wegtrok uit de diepe duisternis (Ps. 86, 13).554 Augustinus spreekt niet over de 

                                                 
550   In de Bijbel hebben tranen niet zozeer te maken met onreinheid maar met een weg van zuivering. 
De gave der tranen is een antwoord op de roep om hulp, vergl. de tranen waarmee Hanna bad tot 
God (1 Sam. 1, 7-10). In spirituele biografieën is de gave der tranen noodzakelijk voor de zuiverheid 
van hart en de volmaaktheid. I. Hausherr, Biographies spirituelles, II, Époque byzantine. In: M. Viller 
e.a. (red.), Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique 1(1937), 1635. 
551   L. Ferrari, Monica on the Wooden Ruler (Conf. 3.11.19). In: Augustinian Studies, Vol. 6, 1975, 193-
205.  
552   Conf. 3.11.19: ‘et exaudisti eam’ (u hebt haar verhoord). Verwijzingen naar Ps 33 (34), 5a: 
‘exquisivi Dominum et exaudivit me’ (ik heb de Heer gezocht en hij heeft mij verhoord); vers 33, 7a: 
‘iste pauper clamavit et Dominus exaudivit eum’ (deze arme riep en de Heer heeft hem verhoord); 
vers 33,18a: ‘clamaverunt iusti et Domunus exaudivit’ (de rechtvaardigen hebben geroepen en de 
Heer heeft hen verhoord). 
553   Conf. 3.11.19: ‘Et misisti manum tuam ex alto’ (En u hebt uw hand vanuit de hoogte gestuurd). 
Verwijzing naar Ps 143 (144), 7: ‘emitte manum tuam de alto, eripe me et libera me de aquis multis 
de manu filiorum alienorum’ (zend uw hand uit den hoge, ontruk mij en bevrijd mij uit de vele wateren 
aan de hand van de zonen van een vreemde). Augustinus neemt bijna letterlijk het eerste deel van dit 
vers over. Terwijl in de psalm gevraagd wordt om Gods handelen, handelt God in Augustinus’ tekst.  
554   Conf. 3.11.19: ‘Et de hac profunda caligne eruisti animam meam’ (en u hebt mijn ziel uit deze 
diepe duisternis weggetrokken). Verwijzing naar Ps 85 (86), 13: ‘et eruisti animam meam ex inferno 
inferiori’ (en u hebt mijn ziel uit de lager gelegen onderwereld weggetrokken). 
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onderwereld zoals in de psalm, maar over de duisternis. Met dit onderscheid geeft 
hij aan dat zijn ziel niet ten onder gegaan en verloren was, maar wel omhuld werd 
door duisternis vanwege zijn dwaling. Augustinus beschrijft achteraf zijn keuze voor 
het manicheïsme als een existentiële ervaring van duisternis, die een dieptepunt 
was in zijn leven. Hoe hij de bewogenheid van God om hem ervaren heeft, heeft hij 
niet beschreven. 
God was op Monnica betrokken en minachtte haar tranen niet, in tegenstelling tot 
Augustinus die de waarde van de door haar gegeven katholieke opvoeding ont-
kende. Door haar emoties te erkennen, erkende God haar waardigheid.  
 
De mystagogische functie van Monnica: bemiddeling voor redding 
Door het proces van inwoning kon de Geest in Monnica werkzaam zijn en was ze in 
staat te schouwen. Bij het schouwen was er een intentionaliteit van God naar 
Monnica doordat God haar de existentiële situatie van Augustinus toonde. In haar 
reactie daarop – haar tranen – toonde zich haar mystagogische functie: ze bemid-
delde het contact met God bij Augustinus’ geestelijke dood. Haar inzet voor zijn 
redding past in de context van haar weg van de navolging van Christus die contras-
teerde met Augustinus’ keuze voor het manicheïsme. Ze berustte niet in zijn keuze, 
omdat die haaks stond op haar geloof in Christus die de mens oproept tot leven en 
bij wie redding uit de dood mogelijk is. Gods ingrijpen in het leven van Augustinus 
komt overeen met de betekenis van het Griekse σῴζω, dat redden uit een gevaar 
betekent. Deze redding door God contrasteerde met de visie van het manicheïsme 
waarbinnen verlossing op eigen kracht kon worden verkregen. 
 
Het mystagogische proces van Augustinus als schrijver 
Een spoor van het geestelijke moederschap van Monnica treedt te voorschijn in de 
beschrijving van haar verdriet. Deze gemoedsbewegingen wijzen op haar rouw om 
haar zoon als een geestelijk dode en zetten haar ertoe aan te bemiddelen bij God 
om zijn redding en dit leidde tot Gods bemiddeling naar haar. Augustinus realiseert 
zich achteraf hoe God op hem was betrokken dankzij de bemiddeling van Monnica, 
en ondanks zijn afkeer. Op dat moment zelf had hij geen besef van het effect van 
haar bemiddeling. Hij kan zich niet herinneren hoe God ingreep in zijn leven. Pas 
achteraf werd hij zich bewust van de betrokkenheid van God op zijn leven.  
Door Monnica’s emoties op deze manier te waarderen, zou Augustinus’ lezers-
publiek haar niet zien als een vrouw die moeite heeft om haar emoties onder 
controle te houden.555 Doordat God haar emoties erkende, konden Augustinus’ 
lezers erdoor bewogen worden en raakten zij overtuigd van Monnica’s standpunt, 
dat bepaald werd door het katholieke geloof.  

                                                 
555   De waardering van Augustinus voor emoties kan in verband gebracht worden met de retorica 
waarin hij deskundig was. In de retorica hadden emoties een centrale plaats. M. Willemsem, 
Denkbewegingen. Inleiding in de filosofie van  emoties, Amsterdam 2010, 43-53. 
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3.3.3 Bemiddeling door een droom (Conf. 3.11.19) 
 
Inleiding 
De keuze van Augustinus voor het manicheïsme bracht Monnica in een impasse: ze 
wilde niet met Augustinus en zijn gezin in één huis (háár huis) wonen. In deze 
teksteenheid (het tweede deel van Conf. 3.11.19) bemiddelde God zijn boodschap 
via Monnica in een droom, waarin ze een wending schouwde in het leven van 
Augustinus die een uitweg uit de impasse inhield. Daar licht een spoor op van haar 
geestelijke moederschap. 
 
Werkvertaling van Conf. 3.11.19 
‘Want waarvandaan is anders die droom, waarin u haar getroost hebt, opdat zij bij mij zou 
gaan leven en in huis met mij dezelfde tafel delen? Dat begon ze niet te willen in haar afkeer 
en weerzin tegen de godslasteringen van mijn dwaling.  
Want zij zag namelijk zichzelf staan op een of andere houten richtlat, en een schitterende 
blijde jongeman, die haar toelachte, zag ze naar zich toekomen, terwijl zij diep bedroefd 
was en verteerd werd door droefenis. Toen hij haar had gevraagd wat de oorzaken waren 
van haar droefheid en dagelijkse tranen, om haar te onderrichten, zoals gebruikelijk is, en 
niet om iets te leren, had zij geantwoord dat ze rouwde om mijn ondergang. Hij beval haar 
datgene waardoor ze gerust zou zijn, en vermaande haar dat ze aandachtig zou zijn en zou 
zien dat ook ik daar zou zijn waar zij was. Terwijl ze er goed naar keek, zag ze mij vlak bij 
zich staan op dezelfde richtlat. Vanwaar dit, tenzij omdat uw oren bij haar hart waren (naar 
haar hart luisterden). Oh, u goede en almachtige, die zo zorgt voor ieder van ons, alsof u 
voor hem alleen zorgt en zo voor allen, als voor ieder afzonderlijk.’556   

 
Analyse en beschrijving 
 
Context van een droom 
Monnica ontving een droom van God binnen de context van Augustinus’ keuze voor 
het manicheïsme. Haar reactie op deze keuze komt aan het licht in haar verzet om 
met hem dezelfde tafel te delen in een huis. Haar verzet had te maken met haar 
afkeer en weerzin tegen deze ketterse, in haar ogen godslasterlijke beweging, en er 
blijkt uit hoe diep ze geraakt was door deze keuze. Er leek geen oplossing om uit 

                                                 
556   Conf. 3.11.19 (CCL 27, 37-88): ‘Nam unde illud somnium, quo eam consolatus es, ut vivere mecum 
cederet et habere mecum eandem mensam in domo? Quod nolle coeperat aversans et detestans 
blasphemias erroris mei. Vidit enim se stantem in quadam regula lignea et advenientem ad se 
iuvenem splendidum hilarem atque adridentem sibi, cum illa esset maerens et maerore confecta. Qui 
cum causas ab ea quaesisset maestitiae suae cotidianarumque lacrimarum docendi, ut adsolet, non 
discendi gratia, atque illa respondisset perditionem meam se plangere, iussisse illum, quo secura 
esset, atque admonuisse, ut attenderet et videret, ubi esset illa, ibi esse et me. Quod illa ubi attendit, 
vidit me iuxta se in eadem regula stantem. Unde hoc, nisi quia erant aures tuae ad cor eius, o tu bone 
omnipotens, qui sic curas unumquemque nostrum, tamquam solum cures, et sic omnes, tamquam 
singulos?’ 
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deze impasse tussen de twee te komen. Augustinus brengt de gebeurtenis in 
verband met Monnica’s droom die hij aan God toeschrijft.557  
 
De droom van troost 
Gezien het autobiografische genre van de Confessiones zou men verwachten dat 
Augustinus een droom beschrijft die hij zelf kreeg.558 Maar het is Monnica die een 
droom ontving, over zíjn toekomst. Augustinus beschrijft deze droom als een voer-
tuig van een goddelijke boodschap van troost aan Monnica. Deze troost lag in de 
wending die zou plaatsvinden in het leven van haar zoon.559  
Vanuit de psychoanalytische studies is deze droom geïnterpreteerd als een articu-
latie van Monnica om in de nabijheid van Augustinus te willen vertoeven, waarbij 
ze plaatsvervangend haar narcistische behoeften bevredigde in haar relatie met 
Augustinus.560 Maar Augustinus kent aan deze droom een goddelijke oorsprong toe, 
en hij versterkt het goddelijk karakter ervan met verwijzingen naar de Bijbel.  
 
De houten richtlat 
De droom van Monnica bestaat uit drie scènes. In de eerste scène bevindt Monnica 
zich op een richtlat (regula). De tweede scène toont een stralende jongeman aan 
wie Monnica haar klacht uit. In de derde scène ontvangt Monnica onderricht van 
hem.561  
De eerste scène begint ermee dat Monnica zichzelf op een of andere houten meet-
lat ziet staan.562 De psychoanalyticus Beers herleidt dit beeld tot de psychische 
gesteltenis van Monnica. De droom staat voor haar gefrustreerde poging om 
Augustinus onder de regel en maatstaf van het geïdealiseerde, narcistische beeld 
te brengen dat zij van hem heeft. Daarmee zou ze een claim op hem leggen (waar 
zij is, daar is hij).563  

                                                 
557   Sinds de vierde eeuw werden de praktijken van droomduiding door de kerk veroordeeld, waar-
schijnlijk omdat ze bij sektarische bewegingen verbreid  werden. Voor Augustinus is een droom die 
van God afstamt een drager van een goddelijke boodschap. M. Bettetini, Augustinus in Karthago: 
gleich einem Roman, a.w. 157. 
558   L. Ferrari, The Dreams of Monica in Augustine’s Confessions, a.w. 3-18. 
559   B. Koet, Door dromen van Rome naar Jeruzalem, Hiëronymus’ en Augustinus’ wending van de 
klassieke literatuur naar de Schrift, Tilburg 2010, 40. Volgens Koet zijn dromen van ouders over 
kinderen bekend in de Oudheid; hij beschouwt ze als een disclosure van de levensweg van hun 
kinderen  
560   R. Nauta, Vervreemding en verandering, a.w. 170. W. Beers, The Confessions of Augustine: 
Narcissistic Elements, a.w. 118.  
561   C. Mertens, Le rêve de Monique et le Maître intérieur. In: Revue d'études Augustiniennes et 
patristiques, Paris 2007, 53(315-323)1. 
562   L. Ferrari, Monnica on the Wooden Ruler (Conf. 3.11.19). In: Augustinian Studies 6 (1975) 193-
205. 
563   W. Beers, The Confessions of Augustine: Narcissitic Elements, a.w. 118. 
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Maar wat bedoelt Augustinus precies met deze richtlat? In een voorgaande tekst 
gaat het over de regel van volmaaktheid: ex regula perfectionis (Conf. 3.9.17). Deze 
regel wijst op een instrument om de groei tot volmaaktheid te meten, wat wordt 
uitgedrukt in de symboliek van het groeiende graan dat hoopt vrucht te dragen. 
In de beschrijving van de droom gaat het echter niet om het meten van de geeste-
lijke ontwikkeling van Monnica. In de droom ziet zij zichzelf op de richtlat staan. De 
richtlat komt voor in de brieven van Paulus, in de vorm van een mensura regulae, 
de maatstaf die God de mens heeft toebedeeld om naar te leven (2 Kor. 10, 13).564 
Paulus gebruikt hetzelfde begrip ook als regel: wie deze regel volgt, zal vrede en 
barmhartigheid ontvangen.565 In een andere brief is regula een aanduiding van de 
weg, die wijst op de navolging van Christus (Filip. 3, 16).566 Een andere aanwijzing is 
dat de richtlat waarop Monnica zichzelf ziet, van hout was en niet van metaal zoals 
ijzer of brons. Hout brengt Augustinus vaak in verband met het kruis van Christus, 
dat de mensheid leven heeft gegeven (Io.eu.tr. 1, 16). Christus heeft door het 
mysterie van het kruis (hout) de rechtvaardigen bevrijd en in veiligheid gebracht 
(cat.rud. 32).567 In de context van de droom kan de houten richtlat verwijzen naar 
de weg van Monnica die Christus navolgde. Daarbij was God haar barmhartig en 
verhoorde haar (het eerste deel van Conf. 3.11.19). 
Het ‘zien’ van zichzelf op deze richtlat kan in verband gebracht worden met haar 
vermogen tot zien op grond van het geloof en de geest. Doordat ze zichzelf ziet op 
deze meetlat wordt haar getoond dat zij verankerd is in God. Zij ziet zichzelf zoals 
God haar ziet, volgens zijn richtlat. Augustinus beschouwt de richtlat als een uit-
drukking van de ontmoeting van God met Monnica; hij reduceert de richtlat dus 
niet tot een articulatie van een intrapsychisch verschijnsel, zoals Beers dat gedaan 
heeft. 
 
De stralende jongeman 
In de tweede scène van de droom komt er een jongeman (iuvenis) haar leefwereld 
binnen. Het woord iuvenis staat in verband met iuventus, de leeftijdsfase tussen 
twintig en vijfenveertig jaar, de fase waarin Augustinus zich bevond. Maar in de 
droom wordt deze jongeman aan Monnica getoond als schitterend en vrolijk, ter-
wijl ze in Augustinus een geestelijke dode ziet. Zijn heldere licht contrasteert met 
Augustinus die op dat moment geen deel heeft aan het goddelijk leven. 

                                                 
564   2 Cor 10, 13: ‘nos autem non in inmensum gloriabimur, sed secundum mensuram regulae quam 
mensus est nobis Deus, mensuram pertingendi usque ad vos’ (wij zullen ons niet roemen tot in het 
mateloze, maar de maat volgen, die God ons tot maatstaf heeft gegeven: en dat is dat we u zouden 
bereiken). 
565   Gal 6, 16: ‘et quicumque hanc regulam secuti fuerint, pax super illos et misericordia et super 
Israhel Dei’ (en wie de regel zouden volgen, moge vrede en barmhartigheid over hen komen en over 
het Israël van God). 
566   Phil 3, 16b: ‘et in eadem permaneamus regula’ (laten we getrouw blijven aan dezelfde regel). 
567   L. Ferrari, Monnica on the Wooden Ruler (Conf. 3.11.19), a.w. 203. 
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De vrolijkheid van de jongeman contrasteert ook met het verdriet van Monnica. In 
het gesprek dat tussen hen plaatsvindt, vraagt hij naar de oorzaken van haar ver-
driet. Hij weet van haar dagelijkse tranen. Daarmee sluit hij aan op datgene wat 
innerlijk in haar leefde: haar rouw om de ondergang van Augustinus, die het gevolg 
was van zijn keuze voor het manicheïsme.  
Door haar droefenis met de klaagzangen in verband te brengen, geeft Augustinus 
de uitzichtloosheid van haar verdriet aan (Klaagl. 1, 13).568 Hij brengt haar verdriet 
ook in verband met God die haar ziet en die haar niet minacht (Conf. 3.11.19). Haar 
rouw om de geestelijk dode Augustinus kan vergeleken worden met de weduwe 
van Naïn die rouwde om haar dode zoon (Luc. 7, 11-13). Daar verwijst Augustinus 
later naar wanneer hij uit zijn geestelijke dood gewekt wordt (Conf. 6.1.1). 
De aanwezigheid van de jongeman leidt tot de erkenning van het verdriet van 
Monnica; ze weet zich door hem gehoord en gezien. Door deze erkenning kan ze 
als een leerling kijken naar haar eigen levenssituatie. Zijn vraag is niet bedoeld om 
haar de oorzaken van haar verdriet te leren kennen (non discendi). Hij geeft haar 
onderricht (docendi) gericht op haar concrete leven met Augustinus. Dit onderricht 
maakt een einde aan haar klacht. 
 
Het onderricht 
De derde scène beschrijft de wijze waarop de stralende jongeman Monnica 
onderricht geeft. Hij reikt haar een perspectief aan. Het onderricht wordt met vier 
werkwoorden omschreven: bevelen (iubere), op iets opmerkzaam maken (ad-
monere), op iets richten (attendere) en zien (videre). De werkwoorden ‘bevelen’ en 
‘op iets opmerkzaam maken’ duiden op activiteiten van de jongeman en ‘op iets 
richten’ en ‘zien’ zijn activiteiten van Monnica.569  
Het onderricht stelt haar gerust; ze hoeft niet meer te vrezen voor het onheil van 
haar zoon. Het onderricht geeft haar vertrouwen, daartoe roept de jongeman haar 
op (bevelen). Daarbij maakt hij haar opmerkzaam op een teken dat bestemd was 
voor haar en dat voor haar zoon voorzien is. De jongeman onderricht Monnica, 
opdat zij haar aandacht zou gaan vestigen (attendere) op dit teken en het zou zien 
(videre).570 Het teken was: zien dat Augustinus naast haar op ‘dezelfde’ richtlat (in 
eadem regula) staat.  
 
 
 

                                                 
568   Conf. 3.11.19: ‘cum illa esset maerens et maerore confecta’ (terwijl zij diep bedroefd en verteerd 
werd door  droefenis). Verwijzing naar Lam 1,13: ‘posuit me desolatam tota die maerore confectam’ 
(hij maakt mij de hele dag verlaten en uitgeput door droefheid). 
569   C. Mertens, Le rêve de Monique et le Maître intérieur, a.w. 319.  
570   Conf. 3.11.19: ‘iussisse illum, quo secure esset, atque admonuisse, ut attenderet et videret’ (hij 
beval haar datgene om veilig te zijn en hij vermaande haar goed te kijken en dan te zien). Verwijzing 
naar Lam 1, 12: ‘adtendite et videte’ (let op en zie). 
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Droom: een belofte voor de toekomst 
De boodschap van deze jongeman sluit aan op het geestelijke doel dat Monnica 
voor Augustinus gesteld had: dat hij God – Christus – zou vinden (Conf. 2.3.8). Deze 
droom gaf haar hoop op de realisatie van haar geestelijke doel, hij hield een belofte 
in voor de toekomst, namelijk dat Augustinus een katholiek christen zou worden. 
Doordat ze hem op dezelfde richtlat ziet staan als waar zij op staat, schouwt ze wat 
er voor hem ‘voorzien’ is vanuit de goddelijke werkelijkheid.  
Deze droom zou echter pas negen jaar later werkelijkheid worden. Toen stond 
Augustinus op dezelfde richtlat en noemde hij deze richtlat regula fidei: de richtlat 
van het geloof (Conf. 8.12.30). De regula fidei gebruikt Augustinus in een van zijn 
kerstpreken (s. 186, 2) in de betekenis van het zich bekennen tot het geloof in 
Christus die mens geworden is. Toen Augustinus zich in de tuin van Milaan tot 
Christus bekende, ging hij op de richtlat van het geloof staan. 
 
Troost om de verbroken banden te herstellen  
De droom gaf Monnica troost en hielp haar de keuze van Augustinus voor het 
manicheïsme te aanvaarden als een voorlopige keuze. Dat gaf haar de moed om de 
verbroken banden met hem te herstellen. Dit betekende echter niet dat haar afkeer 
en weerzin tegen het manicheïsme weggenomen werden, door die bijvoorbeeld te 
verzachten of te minimaliseren. Haar weerzin werd overwonnen door de hoop die 
haar in deze droom gegeven werd. Haar weerzin werd ook overwonnen door het 
antwoord van een bisschop: ‘het is uitgesloten dat de zoon van die tranen verloren 
gaat!’ (Conf. 3.12.21) De droom en het antwoord van de bisschop motiveerden haar 
om Augustinus met zijn gezin op te nemen in haar huis, toen die als leraar uit 
Carthago naar Thagaste terugkeerde (375).571 
Augustinus schrijft achteraf dat Gods oren naar Monnica’s hart luisterden.572 Ener-
zijds was God persoonlijk op haar betrokken en luisterde naar haar nood. Ander-
zijds oversteeg God de persoonlijke nabijheid van deze afzonderlijke mens: 
Monnica, en was op iedereen betrokken. Dit leidde tot het ingrijpen in het leven 
van de jongeman Augustinus. 
 
 
 

                                                 
571   P. Brown, Augustine of Hippo, a Biography, a.w. 43.  In de periode waarin Monnica niet met 
Augustinus onder één dak wilde wonen, genoot hij gastvrijheid van Romanianus, die hem met zijn 
financiële ondersteuning de studie in Carthago mogelijk had gemaakt en die door Augustinus tot het 
manicheïsme bekeerd was. G. Wijdeveld, Belijdenissen, a.w. 358 (noot 17). In Contra Academicus 
vertelt Augustinus dat zijn vriend Romanianus hem in zijn huis opnam toen hij terugkeerde naar 
Thagaste (Acad. 2, 3). 
572   Conf. 3.11.19: ‘Unde hoc, nisi quia erant aures tuae ad cor eius’ (vanwaar dit, tenzij uw oren bij 
haar hart waren). Verwijzing naar Ps 33 (34), 16: ‘Oculi Domini super iustos et aures eius in precem 
eorum’ (de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen, zijn oren zijn gericht op hun gebed). 
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Verschil van interpretatie van de droom 
In het vervolg vertelt Augustinus dat er een verschil van interpretatie ontstond over 
deze droom (Conf. 3.11.20). De jongeman Augustinus dacht dat Monnica’s droom 
betekende dat zij maar liever niet de hoop moest opgeven te worden wat hij was, 
waarbij hij de woorden van de jongeman in deze droom verdraaide: ‘waar hij is, zult 
u ook zijn’. Hij benaderde haar dus als iemand die een verkeerde opvatting toe-
gedaan was; ze was geen manicheeër.  
Monnica liet zich echter niet van haar stuk brengen door zijn sceptische wapen. Ze 
had gezien wat ze moest zien: ‘waar u bent, daar hij ook’ (Conf. 3.11.20). Zij was 
ervan overtuigd dat zij het bij het rechte eind had en de jongeman Augustinus niet. 
Zij geloofde in deze droom en twijfelde niet aan wat ze gezien en gehoord had.  
Haar antwoord maakte veel indruk op Augustinus: hij werd ‘dieper getroffen door 
haar antwoord dan door de droom zelf, waardoor aan een vrouw een vreugde die 
zoveel jaren later zou komen voorspeld werd om haar te troosten in haar toen 
tegenwoordige bekommernis’ (Conf. 3.11.20).573 In dit gesprek getuigde ze ervan 
dat God met haar was. Dit zou een doorwerking kunnen zijn van het gesprek met 
de jongeman in haar droom, waarin die haar rouw en haar waardigheid in relatie 
tot God erkend had. 
In het gesprek tussen Monnica en Augustinus was er een contrast tussen de 
hoogmoed van Augustinus en de nederigheid van Monnica die het heil van God 
verwachtte, die beide in het woord hopen worden uitgedrukt. De hoop van 
Augustinus werd bepaald door hoogmoed en was afgekeerd van God. De hoop van 
Monnica was echter gericht op God: met haar tranen en smeekbeden trad ze voor 
Gods aanschijn om hem te redden van de ondergang. 
 
De mystagogische functie van Monnica: profetische opdracht 
In literatuur over mystagogie wordt het verstaan van dromen en visioenen gewoon-
lijk toegeschreven aan de mysten die een symbolisch bewustzijn ontwikkelen.574 
Monnica ontving deze droom echter niet als een myste maar juist als een mysta-
goge. In de droom werd haar een perspectief gegeven vanuit de goddelijke werke-
lijkheid op de toekomst van Augustinus en van haarzelf. Daarin ontwaarde zij een 
verborgen plan dat betrekking had op zijn leven. Dit aspect wijst op een profetische 
functie van haar moederschap. Om deze profetische functie te vervullen moest ze 
deze droom leren verstaan vanuit Gods perspectief. Dit leerproces had op het 
moment dat ze de droom kreeg nog niet plaatsgevonden. Toch verstond Monnica 
de droom op een symbolische wijze vanuit haar christelijk referentiekader. Ze 
begreep de houten richtlat die haar getoond werd niet letterlijk maar als een 
verwijzing naar het christelijk geloof: Augustinus zou ooit een katholiek christen 
worden. Dit refereert aan het geestelijke doel dat ze voor Augustinus gesteld had: 

                                                 
573   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 77. 
574   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 98. T. van de Berk, Mystagogie, a.w. 27-28.  
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dat hij dichter bij God zou komen (Conf. 2.3.8). Monnica verstond ook de sym-
bolische werking die van deze droom uitging, te weten: de troost dat er een 
verandering zou plaatsvinden in het leven van Augustinus. Dit verstaan versterkte 
haar hoop en vertrouwen op God (Conf. 3.11.20). Daarbij verstond Monnica de 
droom ook op een morele wijze. Ze realiseerde zich wat de consequentie van de 
droom voor haar handelen was, te weten: dat ze de verbroken banden met 
Augustinus moest herstellen. Ze nam hem met zijn gezin op in haar huis, ondanks 
haar weerstand tegen zijn lidmaatschap van het manicheïsme. Monnica verstond 
de droom alleen nog niet vanuit het perspectief van God, die de belofte vanuit zijn 
ordening zou vervullen (Conf. 5.9.17). Dat ze de anagogische betekenis van de 
droom nog niet kon bevatten, bleek bij het vertrek van Augustinus naar Rome 
(Conf. 5.8.15).575  
 
Het mystagogische proces van Augustinus als schrijver 
Een spoor van het geestelijke moederschap van Monnica komt aan het licht in de 
beschrijving die Augustinus geeft van de impasse die er tussen Monnica en hem als 
jongeman was ontstaan vanwege zijn lidmaatschap van het manicheïsme. Haar 
emoties van rouw wijzen op de betekenis die het katholieke geloof voor haar had. 
In deze impasse bemiddelde God naar haar een droom waarin haar verandering 
aangekondigd werd die betrekking had op het leven van haar zoon. In Augustinus’ 
interpretatie van deze droom kwam zijn eigen toenmalige visie op de werkelijkheid 
aan het licht. Hoewel hij de droom wel degelijk op symbolische wijze verstond, boog 
hij het beeld van de richtlat waarop Monnica hem naast zich had zien staan terug 
op zichzelf – een duidelijk teken van zijn hoogmoed. Hij kwam in contact met de 
geestkracht van de christelijke visie op de werkelijkheid door de wijze waarop 
Monnica ervan getuigde dat Christus met haar was. Haar religieuze standvastigheid 
stond tegenover zijn dwaalweg, het manicheïsme. Monnica vertegenwoordigde het 
christelijk geloof in de periode waarin hij aanhanger was van het manicheïsme. Als 
schrijver plaatst Augustinus zijn weg ten dode zo tegenover Monnica’s weg ten 
leven. 
 
3.3.4 Bemiddeling door offergaven (Conf. 5.7.13) 
 
Inleiding 
In zijn negenentwintigste levensjaar veranderde Augustinus zijn houding tegenover 
het manicheïsme. Deze verandering werd in gang gezet door een ontmoeting met 
Faustus, de bisschop van de manicheeërs. Terwijl Faustus hem in zijn strik gevangen 
hield, was Monnica dag en nacht met hem bezig door offeranden te brengen voor 

                                                 
575  De anagogische betekenis kan te voorschijn komen wanneer het perspectief bij God ligt. A. de 
Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 109-110. 
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Augustinus aan God. Daar komt een spoor van haar geestelijke moederschap 
tevoorschijn. 
Deze teksteenheid omvat Conf. 5.7.13 in het geheel en de eerste alinea van Conf 
5.8.14. Deze afbakening staat in verband met het woord egisti  (u hebt gehandeld), 
dat in deze teksteenheid drie keer genoemd wordt. Het wijst op Gods handelen in 
het leven van Augustinus. 
 
Werkvertaling Conf. 5.7.13 
‘Nadat de ijver, waarmee ik mij had gericht op de manicheïsche letteren, gebroken was en 

terwijl ik nog meer wanhoopte aan hun overige leraren, aangezien deze zo met ere genoem-
de man present was in veel dingen die mij bewogen, ben ik begonnen met hem samen te 
leven vanwege zijn ijver, waarmee hij brandde voor die letteren, die ik, toen al retor, onder-
wees aan de jeugd van Carthago en ik begon de dingen te lezen die hijzelf verlangde te 
horen of die ik geschikt achtte voor mijn begaafdheid. Maar al mijn enthousiasme, waarmee 
ik had besloten te beginnen in die sekte, was volkomen te gronde gegaan nadat ik die man 
had leren kennen, niet zodanig dat ik geheel van hen scheidde, maar ik had besloten onder-
tussen tevreden te zijn, alsof ik niet iets kon vinden dan datgene waarmee ik toevallig in 
aanraking was gekomen, tenzij er toevallig iets zou oplichten dat ik beter kon kiezen. 
En zo begon die Faustus, die voor velen een strik van de dood was, de strik waarmee ik 
gevangen was los te maken, hoewel hij dit niet wilde noch wist. Want uw handen, mijn God, 
verlieten in de verborgenheid van uw voorzienigheid mijn ziel niet en dag en nacht bracht 
mijn moeder door haar tranen offeranden vanuit het bloed van haar hart aan u offers ten 
behoeve van mij, en u hebt mij geleid op wonderbaarlijke wijzen. U hebt dat gedaan, mijn 
God, want de Heer richt de schreden van de mens en hij zal diens leven willen. Of welke 
voorzorg van heil zou er bestaan buiten uw hand, die opnieuw maakt wat u al hebt 
gemaakt?’576  
‘U hebt dus zo met mij gehandeld, dat u mij overtuigde naar Rome te gaan en wat ik onder-
wees in Carthago liever daar te onderwijzen. En datgene waardoor ik overtuigd werd, zal ik 
niet nalaten u te belijden, aangezien ook hierin uw hoogste dieptes en uw jegens ons zozeer 
aanwezige barmhartigheid  overdacht en bekend gemaakt moet worden.’577 

                                                 
576   Conf. 5.8.13 (CCL 27, 63-64): ‘Refracto itaque studio, quod intenderam in Manichaei litteras, 
magisque desperans de ceteris eorum doctoribus, quando in multis, quae me movebant, ita ille 
nominatus apparuit, coepi cum eo pro studio eius agere vitam, quo ipse flagrabat in eas litteras, quas 
tunc iam rhetor Carthaginis adulescentes docebam, et legere cum eo sive quae ille audita desideraret 
sive quae ipse tali ingenio apta existimarem. Ceterum conatus omnis meus, quo proficere in illa secta 
statueram, illo homine cognito prorsus intercidit, non ut ab eis omnino separarer, sed quasi melius 
quidquam non inveniens eo, quo iam quoquo modo inrueram, contentus interim esse decreveram, 
nisi aliquid forte, quod magis eligendum esset, eluceret. Ita ille Faustus, qui multis laqueus mortis 
extitit, meum quo captus eram relaxare iam coeperat nec volens nec sciens. Manus enim tuae, deus 
meus, in abdito providentiae tuae non deserebant animam meam, et de sanguine cordis matris meae 
per lacrimas eius diebus et noctibus pro me sacrificabatur tibi, et egisti mecum miris modis. Tu illud 
egisti, deus meus. Nam a domino gressus hominis diriguntur, et viam eius volet. Aut quae procuratio 
salutis praeter manum tuam reficientem quae fecisti?’ 
577   Conf. 5.8.14 (CCL 27, 64): ‘Egisti ergo mecum, ut mihi persuaderetur Romam pergere et potius ibi 
docere quod docebam Carthagini. Et hoc unde mihi persuasum est, non praeteribo confiteri tibi, 
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Analyse en beschrijving 
 
Twijfel aan de geschriften van Manichaeus en ontmoeting met Faustus  
Augustinus begon te twijfelen aan de leer van het manicheïsme (Conf. 5.3.3-5.7.12). 
Hij had zich destijds aangesloten bij de manicheeërs omdat in hun leer de naam van 
Christus centraal stond (Conf. 3.6.10). De leer was voor hem aantrekkelijk vanwege 
de intellectuele benadering van godsdienst.  
Augustinus kreeg moeite met de geschriften waarin Manichaeus (216-267), de 
stichter van het manicheïsme, zijn kosmologische visie op de werkelijkheid ver-
woord had. Zijn ijver voor het lezen van de geschriften van Manichaeus werd 
gebroken, omdat ze hem geen redelijke verklaringen boden voor de kosmologische 
samenhang van de schepping (Conf. 5.3.6). De vele vragen die de geschriften van 
Manichaeus bij Augustinus opriepen, leidden tot een ontmoeting met Faustus, een 
bisschop van de manicheeërs. Over deze Faustus is bekend dat hij omstreeks 382 
naar Carthago kwam, waar Augustinus hem ontmoette.578 In deze teksteenheid 
vertelt Augustinus dat hij voor velen een strik van de dood geworden was.579 Eerder 
heeft hij deze strik aangeduid als van de duivel, door wie velen zich lieten vangen 
die verlokt werden door zijn innemende taal (Conf. 5.3.3).580  
Augustinus leerde Faustus kennen als een welwillende man, maar ondanks diens 
welsprekendheid was wat hij zei voor Augustinus niet per se waar (Conf. 5.6.10). 
Uit hun gesprek bleek dat Faustus nauwelijks filosofisch geschoold was (Conf. 
5.6.11); hij kon geen antwoorden geven op de vele vragen van Augustinus (Conf. 
5.7.12). Toen verdween diens enthousiasme voor het manicheïsme. Het lezen van 
de geschriften van Manichaeus en de ontmoeting met Faustus stelden hem in zijn 
verwachtingen teleur.  
Deze gebeurtenissen leidden tot een confrontatie met zijn geestelijke doel. 
Overigens, welk geestelijk doel had Augustinus met zijn lidmaatschap van het mani-
cheïsme eigenlijk gehad? Hij was tot nu toe slechts toehoorder geweest. Verlangde 
hij ernaar uitverkorene te worden? Op deze vraag geeft hij geen antwoord. Gezien 
zijn ijver en enthousiasme voor de sekte had hij wellicht vorderingen willen maken 

                                                 
quoniam et in his altissimi tui recessus et praesentissima in nos misericordia tua cogitanda et 
praedicanda est.’ 
578   Faustus van Mileve in Numidië is waarschijnlijk geboren vóór 350. Hij bekeerde zich uit het 
heidendom tot het manicheïsme en werd in Rome bisschop. Faustus werd vanwege zijn opvattingen 
in Carthago berecht (385), en hij werd gestraft met verbanning naar een eenzaam eiland. G. 
Wijdeveld, Aurelius Augustinus Belijdenissen, a.w. 360.  
579   Conf. 5.8.13: ‘qui multis laqueus mortis extitit’ (die voor velen een valstrik van de dood is 
geworden). Verwijzing naar Ps 17 (18), 6: ‘dolores inferni circumdederunt me, praeoccupaverunt me 
laquei mortis’ (de pijnen van de onderwereld hebben mij omringd, de valstrikken van de dood hebben 
zich van te voren over mij meester gemaakt). Augustinus refereert aan het tweede deel van dit vers, 
waarbij hij praeoccupaverunt vervangen heeft door extitit.  
580   Verwijzingen naar 1 Tim. 3, 7; 2 Tim. 2, 26. 
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en binnen deze beweging een belangrijke plaats willen innemen.581 Dit wordt 
versterkt door zijn uitspraak dat ‘hij de hoop opgegeven had in deze onware leer 
verder te komen’ (Conf. 5.10.18), waarmee hij aangeeft deze hoop te hebben 
gehad. Deze hoop werd door zijn ontmoeting met Faustus gebroken, waarbij een 
einde kwam aan zijn geestelijke doel in deze sekte. Dat luidde het begin van zijn 
losmaking van het manicheïsme in. In zijn reflectie op dit proces schrijft Augustinus 
dat God en Monnica onophoudelijk met hem bezig waren. 
 
Gods handen 
God was op Augustinus betrokken door zijn ziel met beide handen vast te houden. 
Dit verwijst naar het ingrijpen van Gods hand, die zijn ziel aan de duisternis ont-
trokken heeft (Conf. 3.11.19). Gods handen hielden hem zelfs gedurig vast, waarvan  
hij zich op dat moment niet bewust was. Augustinus schrijft over Gods handen in 
het meervoud. Vermoedelijk had God twee handen nodig om hem te redden uit de 
strik van het manicheïsme waarin hij gevangen zat.  
De werkelijkheid van waaruit God hem vasthield, noemt hij de verborgenheid van 
zijn voorzienigheid (providentia: het vooruitzien). Vanuit de voorzienigheid was 
Gods leiding werkzaam (Conf. 5.6.11). In de joodse en christelijke traditie wijst het 
begrip providentia op Gods scheppingskracht die verder wordt uitgedrukt in termen 
van genade en trouw, verbond en redding, liefde en leiding.582 Deze betekenis sluit 
aan op Gods begeleiding bij Augustinus’ losmaking uit het manicheïsme en bij zijn 
vertrek uit Carthago. De scheppingskracht schuilt ook in Gods hand die hem zou 
herscheppen.  
 
De offeranden van Monnica 
Monnica was op haar zoon Augustinus betrokken door voor hem te bemiddelen: 
met haar tranen bracht ze dag en nacht offeranden voor God. Haar tranen vloeiden 
niet alleen dagelijks, zoals in het gesprek met de jongeman in haar droom naar 
voren kwam (Conf. 3.11.19), maar onophoudelijk, dag en nacht. Daarmee geeft de 
schrijver Augustinus aan dat ze geen berusting kon vinden in zijn geestelijke dood, 
integendeel, zijn ‘dood’ was een wonde in haar hart. Haar hart duidt op haar 

                                                 
581   H. van Oort, Van Vergilius en Mani tot aan de Catholica: Augustinus’ oorspronkelijke spiritualiteit, 
a.w. 11-29. 
582   De betekenis van providentia (voorzienigheid) zou verwarring kunnen oproepen. Volgens Houte-
pen wordt  voorzienigheid in het joodse, christelijke en islamitische geloof in verband gebracht met 
de belijdenis van Gods scheppingskracht, uitgedrukt in genade en trouw, verbond, redding, liefde en 
leiding. Mede onder invloed van het hellenisme kreeg het de betekenis van wereldbestuur, dat alles 
leidt naar het goede doel. Deze betekenis heeft een enorme historische doorwerking gehad, met 
name in de Reformatie. In de vroeg christelijke traditie lag de gedachte van Gods voorzienigheid in de 
lijn van Gods werkzame scheppingsvermogen, dat door geen tegenmacht gehinderd kon worden. Het 
is Gods zorg dat hij aan het geschapene zijn eigen potenties meegeeft, zodat het zaak is de dingen zo 
te begeren als ze door God bedoeld zijn. A. Houtepen, God, een open vraag, a.w. 236-242.  
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verbondenheid met hem; het bloed wijst op de wonde die zijn lidmaatschap van 
het manicheïsme in haar teweeg bracht. Haar hart was vermorzeld. In De civitate 
Dei plaatst Augustinus een offer in samenhang met een vermorzeld hart (Ps. 51, 
19): ‘Wat men God moet offeren is een vermorzeld hart dat God niet zal afwijzen’ 
(ciu. 10, 5).583 In deze tekst is Monnica degene die een vermorzeld hart heeft. De 
wonde in haar hart bewoog haar tot het brengen van offeranden voor God. Haar 
offeranden waren er niet op gericht dat zij zelf door God aanvaard wilde worden, 
maar dat Augustinus uit de sekte van het manicheïsme zou worden bevrijd. In zijn 
commentaar op Boek vijf van de Confessiones brengt Raffelt de offergaven vanuit 
een vermorzeld hart slechts in verband met de schrijver Augustinus (Conf. 5.1.1) en 
niet met Monnica,584 terwijl daarin juist een spoor van haar geestelijke moeder-
schap voor Augustinus te voorschijn treedt. Met zijn beschrijving van haar offeran-
den geeft Augustinus aan het moederschap van Monnica een priesterlijke functie: 
zij draagt offeranden op. In De civitate Dei beschrijft hij offeranden als ‘tekens van 
wat zich thans bij ons afspeelt om te zorgen dat wij tot de vereniging met God 
komen en onze naaste helpen om hetzelfde doel te bereiken. Het zichtbare offer is 
het sacrament, een heilig teken van het onzichtbare’ (ciu. 10, 5).585 Vanuit deze 
omschrijving zijn de offeranden van Monnica gericht op God, opdat haar zoon zou 
deelhebben aan het heil van Christus (Conf. 5.9.17). Volgens de schrijver Augustinus 
kan ieder mens een offer opdragen wanneer dit gebeurt omwille van God. De 
werking van de offerande isniet afhankelijk van een mens, maar van God:  
 
‘Ook al wordt immers een offer door een mens verricht of opgedragen, het is toch een 
goddelijke aangelegenheid’ (cui. 10, 6).586  

 
Feminien moederschap? 
Toch zijn er ook vraagtekens te plaatsen bij de onophoudelijke offeranden van 
Monnica. We zien dat ze zichzelf volledig opofferde voor haar zoon. Ze was niet 
bekommerd om zichzelf en cijferde zichzelf voor hem weg. Was er daarom niet 
veeleer sprake van een zelfopofferende dienstbaarheid die in de woorden van 

                                                 
583   Ciu. 10, 15: ‘Sacrificium Deo spiritus contritus; cor contritum et humiliatum Deus non spernet’. 
Verwijzing naar Ps 50 (51), 19: Sacrificium Deo spiritus contribulatus; cor contritum et humiliatum 
Deus non spernet’ (een vermorzeld hart is een offer voor God, een vermorzeld en nederig hart wijst 
God niet af).  
584   A. Raffelt, ‘Pie quaerere’ – Augustins Weg der Wahrheitssuche. In: N. Fischer und C. Mayer (Hg.), 
Die Confessiones des Augustinus von Hippo, a.w. 201-206.  
585   Ciu. 10, 15 (PL 41, 282): ‘Sacrificium ergo visibile invisibilis sacrificii sacramentum, id est sacrum 
signum est.’  
586   Ciu. 10, 6 (PL 41, 283): ‘Etsi enim ab homine fit vel offertur, tamen sacrificium res divina est.’  
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Schüssler Fiorenza een articulatie van een feminien moederschap is? Dit moeder-
schap duidt zij aan als een geestelijk moederschap waarbij vrouwen zich weg-
cijferen door er voor anderen te zijn.587  
Voor Schüssler Fiorenza wijst het feminien moederschap niet op een functie die 
gericht is op de begeleiding van een ander op de weg naar God. Om het feminiene 
moederschap van het geestelijke moederschap te onderscheiden kan de vraag 
gesteld worden in hoeverre de offeranden van Monnica iets nieuws voorgebracht 
hebben. Hebben ze geleid tot een ontmoeting van Augustinus met God? Op welke 
wijze was Monnica hierbij betrokken? Wat hebben ze betekend voor de relatie 
tussen Monnica en God? Dat wordt in deze tekst nog niet duidelijk. 
Daarnaast valt op in de beschrijving van het handelen van Monnica, dat ze niet 
bemiddelde vanuit Gods voorzienigheid, maar vanuit haar vermorzelde hart. Het 
eerstgenoemde zou voor de hand gelegen hebben omdat God haar vanuit zijn 
voorzienigheid een droom geschonken had, waarin hij haar een mogelijke toekomst 
van haar zoon ontsloten had (Conf. 3.11.19). In de beschrijving van haar handelen 
komt naar voren dat ze – op dat moment – niet bezig was met de belofte die God 
haar in deze droom gedaan had. Ze stelde haar vertrouwen niet op God, die deze 
belofte vanuit zijn voorzienigheid zou vervullen. In die zin vervulde Monnica als 
ontvanger van deze droom geen profetische functie. 
Monnica handelde vanuit haar betrokkenheid op Augustinus, in die zin zouden haar 
offers beschouwd kunnen worden als een op God gericht werk van barmhartigheid 
(ciu. 10, 6). Dit werk bewees ze aan haar zoon om hem uit het ongeluk te bevrijden. 
Zo probeerde ze haar geestelijke doel te bereiken: dat hij dichter bij God zou komen 
(Conf. 2.3.8).  
 
God handelt 
Augustinus schrijft dat God gehandeld heeft in zijn leven. Deze handelingen werden 
voltrokken vanuit zijn voorzienigheid, vanwaar God perspectieven voor hem open-
de. Door het handelen drie keer te beschrijven in dezelfde werkwoordsvorm (egisti) 
geeft hij de compleetheid aan van dit handelen.588  

                                                 
587   Schüssler Fiorenza duidt het feminien moederschap aan als een geestelijk moederschap waarbij 
vrouwen ‘er zijn voor anderen’. Deze presentie brengt ze echter niet in verband met het begeleiden 
van iemand op de weg naar God. Schüssler Fiorenza heeft de begrippen feminien moederschap en 
geestelijk moederschap niet van elkaar onderscheiden. E. Schüssler Fiorenza, Jesus: Miriam’s Child, 
Sophia’s prophet, a.w. 38. 
588   Drie is in wezen een zeer sterke vorm van één; het drietal benadrukt het ene. C. den Heyer en P. 
Schelling, Symbolen in de bijbel, woorden en betekenis, Zoetermeer 2000, 150.  
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De eerste beschrijving is gericht op de wijze waarop God handelde: op een wonder-
lijke wijze leidde God hem vanuit zijn voorzienigheid (Conf. 5.6.11).589 Het oversteeg 
zijn (rationele) zelfbepaling waardoor hij er geen grip op had.  
De tweede beschrijving is gericht op degene die handelde: tu illud egisti (u bent 
degene die gehandeld heeft). Dit wordt versterkt door het persoonlijk en het aan-
wijzend voornaamwoord. God handelde op basis van zijn wil die zijn stappen 
richtte.590 In het vervolg van deze tekst beschrijft Augustinus dat God werkte met 
prikkels in Carthago om hem daar los te scheuren, te verlokken naar Rome en zijn 
stappen te richten op zijn heil (Conf. 5.8.14). Daarop was Gods leiding gericht.  
De derde keer is het handelen van God een gevolgtrekking uit de voorgaande 
handelswijzen: egisti ergo mecum (u hebt dus aan mij gehandeld). Doordat God 
handelde vanuit de voorzienigheid werd hij ervan overtuigd naar Rome te gaan. Zijn 
keuze om daarheen te gaan schrijft hij achteraf toe aan Gods handelen. Op dat 
moment zelf was hij zich er niet van bewust dat God met hem bezig was. Als jonge-
man motiveerde Augustinus zijn vertrek met het argument dat de scholieren in 
Rome zich naar men zei rustiger gedroegen dan in Carthago, omdat ze daar onder 
een strengere schooltucht stonden (Conf. 5.8.14). Hoewel hij zelf de keuze maakte 
om naar Rome te vertrekken, duidt hij dit achteraf als een gebeurtenis waarin Gods 
barmhartigheid werkzaam was.  
 
De mystagogische functie van Monnica: bemiddeling door offergaven 
De mystagogische functie van Monnica komt tot uiting in haar bemiddeling van 
offergaven om daarmee Augustinus’ heil te bewerkstelligen. Dit heil is afhankelijk 
van het antwoord van Christus. Niet Monnica maar Christus is uiteindelijk degene 
die Augustinus verlost. In haar offergaven speelt het bloed van haar hart een rol, 
en daarmee plaatst Augustinus haar in de lijn van priesterlijke heilmiddelaars van 
het Oude Testament. In het boek Leviticus speelt bloed een belangrijke rol in de 
cultus als offerbloed. Dit bloed heeft God gegeven om er verzoening mee te 
bewerken (Lev. 17, 11). Het onderscheid is dat God Monnica het bloed van haar 
hart niet heeft gegeven; haar bloed stulpt uit de wonde van het zich niet kunnen 
schikken in de keuze van Augustinus. Haar wonde brengt ze in haar offergaven voor 
God, opdat er verzoening tot stand gebracht zou worden waarbij Augustinus 
herenigd zou worden met Christus. Monnica’s offergaven hadden als functie een 

                                                 
589   Conf. 5.7.13: ‘et egisti mecum miris modis’ (u hebt aan mij op een wonderlijke wijze gehandeld). 
Verwijzing naar Ioel 2, 26b: ‘et laudabitis nomen Domini Dei vestri qui fecit vobiscum mirabilia’ (en 
jullie loven de naam van de Heer, die op wonderbare wijze met jullie gehandeld heeft). 
590   Conf. 5.7.13: ‘Nam a domino gressus hominis diriguntur, et viam eius volet’ (want door God 
worden de schreden van de mens gericht, en hij zal zijn weg willen). Verwijzing naar Ps 36 (37), 23: 
‘apud Dominum gressus hominis dirigentur’ (door de Heer worden de stappen van de man versterkt, 
hij zal zijn weg willen). 
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nieuw begin te maken, een functie ter wille van het leven in Christus. Haar offeran-
den stemden overeen met de betrokkenheid vanuit Gods voorzienigheid op Augus-
tinus, in die zin vulden Monnica en God elkaar aan (een complementair verschil). 
 
Het mystagogisch proces van de schrijver Augustinus 
Augustinus beschrijft een spoor van het geestelijke moederschap van Monnica bij 
zijn losmaking van het manicheïsme. Dit spoor treedt te voorschijn in haar emotie 
van pijn (hartenbloed) die leidde tot haar bemiddeling door offergaven. Daarmee 
kent Augustinus aan haar bemiddeling een priesterlijke component toe. Haar 
offergaven kunnen in verband gebracht worden met zijn eigen offergave als schrij-
ver aan het begin van Boek 5. Zoals Monnica zich tot God richtte met offergaven 
voor zijn zieleheil, zo vraagt hij in de reflectie op zijn leven aan God de offeranden 
van zijn belijdenissen te aanvaarden (Conf. 5.1.1). 
 
3.3.5 Transformatie van Monnica’s beperkte Godsverstaan  
 
Inleiding 
In deze tekst beschrijft Augustinus de gebeurtenissen bij zijn vertrek naar Rome. De 
reactie van Monnica daarop was een en al teleurstelling. Tot nu toe wijzen de 
sporen van haar geestelijke moederschap voor Augustinus op een samenwerking 
met Gods plan; in deze tekst zullen we zien dat ze niet begrijpt in welk ontwerp ze 
participeert.591 Verhoorde God eerder haar smeekbeden en tranen voor haar zoon 
Augustinus (Conf. 3.11.19), tijdens deze situatie beantwoordde God haar niet. Er 
was geen bemiddeling. Augustinus brengt haar moederschap tot uiting als een 
erfdeel aan Eva.  
 
Werkvertaling Conf. 5.8.15 
‘Maar waarom ik van hier wegging en daar naartoe ging, u wist het, God en u liet het niet 
blijken aan mij noch aan mijn moeder, die gruwelijk jammerde dat ik vertrok en tot aan de 
zee mij volgde. Maar toen zij zich heftig aan mij vastklampte óf om mij te doen terugkeren 
óf om met mij mee te gaan, heb ik haar bedrogen en heb ik verzonnen dat ik een vriend niet 
in de steek wilde laten, totdat de wind opstak en hij kon uitvaren. En ik heb een leugen 
verteld aan mijn moeder, en aan zulk een moeder, en ik ben ontsnapt, omdat u mij dit hebt 
vergeven in uw barmhartigheid door mij vol van vervloekende onreinheden te behoeden 
voor de wateren van de zee tot aan het water van uw genade waarmee, nadat ik ermee 
gewassen was, de rivieren van de tranen van mijn moeder zouden worden gedroogd, 
waarmee zij dagelijks voor mij de aarde bevloeide beneden haar gezicht. 
En toen ze toch weigerde zonder mij terug te keren, heb ik haar met moeite overtuigd, dat 
zij die nacht zou doorbrengen in de nabijheid van ons schip, op de plaats waar een gedach-
tenis was van de zalige Cyprianus. Maar die nacht ben ik heimelijk vertrokken, zij echter 
niet, zij bleef biddende en schreiende. En wat vroeg ze aan u, mijn God met zoveel tranen, 

                                                 
591   M. Dutton, “When I was a Child”, a.w. 123. 
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dan dat u mij niet zou laten uitvaren? Maar u, die in den hoge beraadslaagde en de kern 
van haar verlangen verhoorde, zorgde niet voor wat zij toen vroeg, opdat u van mij kon 
maken wat ze altijd had gevraagd.  
De wind stak op en vulde onze zeilen en onttrok onze aanblik van de kust, waar zij ’s 
ochtends waanzinnig was van smart met weeklachten en verzuchtingen uw oren ovestelpte, 
de oren van u die die dingen minachtte, aangezien u ook mij aan mijn begeerten ontrukte 
door die te begrenzen en aangezien haar vleselijk verlangen met een terechte zweep van 
smart werd geslagen. Zij hield van mijn aanwezigheid bij haar, zoals gebruikelijk is bij 
moeders, maar veel meer dan de meesten. Zij wist niet wat u voor haar aan vreugde zou 
maken tijdens mijn afwezigheid. Zij wist niet, daarom huilde ze en klaagde, en in haar werd 
in het licht gesteld door de folteringen de nalatenschap van Eva, met zuchten datgene 
zoekende wat zij met zuchten had gebaard. En toen, na beschuldigingen van het bedrog en 
mijn wreedheid keerde ze zich wederom tot u om voor mij te bidden. Zij ging alleen heen, 
en ik naar Rome.’592   

 
Analyse en beschrijving  
 
Het vertrek vanuit Augustinus’ perspectief 
In zijn beschrijving van de gebeurtenissen, die plaatsvonden rond het vertrek van 
hem als jongeman uit Carthago, kent Augustinus de leiding bij deze gebeurtenissen 
toe aan God. Noch hijzelf noch Monnica hadden daar op dat moment een besef 
van. Gods leiding was een vervolg op zijn handelen vanuit de verborgenheid van 
zijn voorzienigheid (Conf. 5.6.11; 5.7.13-5.8.14), en was werkzaam geweest tijdens 
Augustinus’ keuzeproces om wel of niet naar Rome te vertrekken. Hij had daar zelf 
geen invloed op gehad, het was hem overkomen. Zijn vertrek had voor hem een 
gunstig verloop: de wind was opgestoken waardoor hij kon uitvaren naar Rome, 
waar nieuwe mogelijkheden voor hem zouden ontstaan. Uit de emotionele reactie 

                                                 
592   Conf. 5.8.15 (CCL 27, 65): ‘Sed quare hinc abirem et illuc irem, tu sciebas, deus, nec indicabas mihi 
nec matri, quae me profectum atrociter planxit et usque ad mare secuta est. Sed fefelli eam violenter 
me tenentem, ut aut revocaret aut mecum pergeret, et finxi me amicum nolle deserere, donec vento 
facto navigaret. Et mentitus sum matri, et illi matri, et evasi, quia hoc dimisisti mihi misericorditer 
servans me ab aquis maris plenum execrandis sordibus usque ad aquam gratiae tuae, qua me abluto 
siccarentur flumina maternorum oculorum, quibus pro me cotidie tibi rigabat terram sub vultu suo. 
Et tamen recusanti sine me redire vix persuasi, ut in loco, qui proximus nostrae navi erat, memoria 
beati Cypriani, maneret ea nocte. Sed ea nocte clanculo ego profectus sum, illa autem non; mansit 
orando et flendo. Et quid a te petebat, deus meus, tantis lacrimis, nisi ut navigare me non sineres ? 
Sed tu alte consulens et exaudiens cardinem desiderii eius non curasti quod tunc petebat, ut me 
faceres quod semper petebat. Flavit ventus et implevit vela nostra et litus subtraxit aspectibus nostris, 
in quo mane illa insaniebat dolore et querellis et gemitu implebat aures tuas contemnentis ista, cum 
et me cupiditatibus meis raperes ad finiendas ipsas cupiditates et illius carnale desiderium iusto 
dolorum flagello vapularet. Amabat enim secum praesentiam meam more matrum, sed multis multo 
amplius, et nesciebat, quid tu illi gaudiorum facturus esses de absentia mea. Nesciebat, ideo flebat et 
eiulabat atque illis cruciatibus arguebatur in ea reliquiarium Evae, cum gemitu quaerens quod cum 
gemitu pepererat. Et tamen post accusationem fallaciarum et crudelitatis meae conversa rursus ad 
deprecandum te pro me abiit ad solita, et ego Romam.’ 
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van Monnica blijkt dat zijn vertrek vanuit haar oogpunt ongunstig was. Voor haar 
werkte Gods leiding negatief omdat haar zoon (en zijn gezin, waar hij overigens 
niets over schrijft) haar – tijdelijk – ontnomen werd. 
Uit de beschrijving van zijn overwegingen komt naar voren dat hij destijds bewust 
gehandeld heeft in zijn afwegingen om wel of niet naar Rome te gaan. Hij had zelf 
de keuze gemaakt om te vertrekken (Conf. 5.7.14). Hij vermeldt niet of hij zijn 
besluit om naar Rome te gaan met Monnica gecommuniceerd had. Hij vertelt ook 
niet of zijn vertrek naar Rome voor haar onverwacht kwam. Had hij haar daarover 
van tevoren ingelicht? Was zijn vertrek haar overkomen? Heeft Monnica zich op dit 
afscheid voor kunnen bereiden? Had hij het bewust nagelaten haar daarover in te 
lichten? Op al deze vragen blijft Augustinus ons – ook achteraf – het antwoord 
schuldig. 
Augustinus en Monnica hadden een forse ruzie, dat wordt duidelijk. Zij was teleur-
gesteld vanwege zijn vertrek en verloor (tijdelijk) een zoon, maar ook haar klein-
zoon en zijn vriendin met wie ze samengeleefd had (Conf. 3.11.19).593 Dit verklaart 
echter nog niet waarom ze zich zo aan hem vastklampte. Wat motiveerde haar om 
hem vast te houden? Was het haar natuurlijke affectie? Wilde ze graag in zijn 
aanwezigheid vertoeven, zoals Augustinus het zelf schrijft? En wat betekenden haar 
emoties tijdens deze gebeurtenis? 
 
Psychologische duiding van de emoties van Monnica 
In de psychoanalytische studies wordt de emotionele reactie van Monnica op het 
vertrek van haar zoon in verband gebracht met haar noodlijdende narcistische 
behoeften, waarmee ze een claim op hem legde. Nauta noemt Augustinus’ keuze 
om te vertrekken een vlucht uit de nabijheid van zijn moeder, die hem in zijn zelf-
standigheid verhinderde, die hem opeiste voor haar eigen bevrediging.594 Dit ligt in 
de lijn van wat Augustinus schrijft: ‘ik ben ontsnapt’. Zijn ontsnapping duidt op het 
zich vrijmaken uit de relatie met zijn moeder waarin hij verstrikt geraakt was. 
In hoeverre belemmerde Monnica hem in zijn autonomie? Tot nu toe had ze hem 
volop kansen gegeven zich te ontwikkelen, onderwijs te volgen en te studeren. Ze 
had hem ruimte gegeven relaties aan te gaan met vrienden en vriendinnen, ook om 
samen te wonen met zijn vriendin. Ze had hem ruimte gegeven zijn eigen keuzes te 
maken, ook op het gebied van religie. Ondanks haar weerstand tegen zijn 
lidmaatschap van het manicheïsme, had hij daarvan geen afstand genomen en had 
ze hem in haar huis opgenomen en deelde ze de tafel met hem (Conf. 3.11.19). 
Welke moeder is het nu altijd eens met de keuzes van haar adolescente kind? 
Monnica had het al eerder zonder zijn aanwezigheid moeten stellen: tijdens zijn 

                                                 
593   Volgens Sizoo woonde Monnica vanaf 376 bij Augustinus in Carthago. A. Sizoo, Toelichting op 
Augustinus’  Belijdenissen, Delft 1947, 84.  Augustinus vermeldt dit niet in de Confessiones. In deze 
tekst vertelt hij voor het eerst dat zijn moeder in Carthago is.  
594   R. Nauta, Vervreemding en verandering, a.w. 170. 
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middelbare schooltijd woonde hij met een opvoeder in Mauduras (Conf. 1.19.30); 
tijdens zijn studententijd leefde hij samen met zijn vriendin en zijn zoon Adeodatus 
in Carthago, ook in de periode dat hij daar doceerde. Op het moment van zijn 
vertrek naar Rome was hij een volwassen man (29 jaar),595 die onafhankelijk van 
zijn moeder keuzes maakte. Gezien het verloop van hun leven is het zeer merk-
waardig dat zij zich zo aan hem vastklampte. 
De emotionele reactie van Monnica op zijn vertrek roept vragen op. Augustinus 
respecteert haar emoties tijdens deze gebeurtenis niet, in tegenstelling tot eerdere 
gebeurtenissen waarbij hij haar emoties juist positief waardeerde (Conf. 1.11.17; 
2.3.6; 3.11.19; 5.7.13). In deze tekst ziet hij haar emoties als haar erfdeel van Eva 
(Gen. 3, 16) – een verwijzing naar zondeval waarbij God de vrouw strafte door haar 
zwangerschappen zwaar te maken. Dit is meteen de enige verwijzing naar de Bijbel 
in deze tekst. Dat is opmerkelijk. 
Waarom plaatst Augustinus zich hier zo boven haar? 596 Wat beoogt hij daarbij? 
Moet hij zijn vertrek rechtvaardigen voor zijn lezerspubliek? Met behulp van het 
instrument via feminina van Lanzetta ga ik op zoek naar een mogelijkheid om de 
identiteit die hij Monnica opgelegd heeft, te deconstrueren (zie 1.8.1).597 
 
Literaire bronnen van de beschrijving van de breuk tussen Monnica en Augustinus 
Welke literaire bronnen gebruikt Augustinus om de gebeurtenissen rond zijn 
vertrek te verwoorden? Volgens verschillende auteurs put hij uit het verhaal van 
Aeneas van Vergilius.598 Eerder in de Confessiones heeft hij al verteld hoe hij geraakt 
werd door dit verhaal: ‘Schreien deed ik om Dido die was ‘uitgedoofd’ en die ‘haar 
einde door het zwaard gezocht had’ (Conf. 1.13.21-22). Zoals Aeneas in het geheim 
was vertrokken uit Carthago naar Rome en zijn geliefde Dido achterliet, zo vertrok 
ook Augustinus naar Rome en liet hij zijn moeder alleen schreiend achter.  
Seelbach ziet ook de verschillen. Bij Aeneas en Dido ging het om de relatie tussen 
een minnaar en een minnares en bij Augustinus en Monnica om de relatie tussen 
een moeder en een zoon. Bovendien heeft Monnica zich niet van het leven beroofd 
zoals Dido dat wel deed, integendeel, zij vond steun in haar geloof.599  
Mogelijk modelleerde Augustinus de beschrijving van de breuk tussen hem en 
Monnica naar het verhaal van Aeneas en Dido. Dit verklaart nog niet waarom hij – 

                                                 
595   Augustinus vertrok in 383 naar Rome. P. Brown, Augustin of Hippo, a Biography, a.w. 3.  
596   Power benoemt Augustinus’ beschrijving van de emoties tijdens deze gebeurtenis mondain. K. 
Power, Veiled Desire, Augustine on Women, a.w. 84. 
597   B. Lanzetta, Radical Wisdom, A Feminist Mystical Theology, a.w. 61-77.  
598   Kligerman gebruikt het verhaal van Aeneas om aan te tonen dat er sprake is van een oedipus-
complex dat niet opgelost is tussen Augustinus en Monnica (zie H. 1.6.2). In het verhaal van Aeneas 
en Dido is er echter geen sprake van een oedipale binding. In: C. Kligerman, A  Psychoanalytic Study 
of the Confessions of St. Augustin, a.w. 477- 479. L. Seelbach, Augustinus en Monica: grondlijnen van 
een verhouding die de grondlijnen van een leven hebben uitgezet, a.w. 30.  
599   L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht ist ja kein Gebrechen …”, a.w. 71-75.  
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achteraf – de leiding aan God toeschreef. Voor ons onderzoek naar een spoor van 
Monnica’s geestelijke moederschap in deze tekst is dat wel van belang.  
 
Gods barmhartigheid  
Bij deze gebeurtenis was God barmhartig voor Augustinus en voor Monnica. 
Augustinus plaatst zijn vertrek van destijds in het perspectief van Gods barm-
hartigheid en drukt deze uit in de symboliek van water. God was barmhartig door 
hem te leiden van het ‘water van de zee’ naar waar hij zou moeten geraken: het 
‘water van Gods genade’, opdat Gods hand hem zou herscheppen (Conf. 5.7.13). 
De symboliek van het water duidt op een verandering die zou gaan plaatsvinden in 
zijn leven, en die betrekking had op zijn doop in Milaan (Conf. 9.6.14). God zou 
barmhartig voor hem zijn door hem te behoeden, wat vooruitwijst naar de ernstige 
ziekte die hij in Rome zou doormaken (Conf. 5.9.16). 
God zou ook voor Monnica barmhartig zijn door haar tranen te laten opdrogen. 
Haar tranen zijn aangeduid als flumina: rivieren, stromend water. We zagen eerder 
dat het gaven van tranen waren die betrekking hadden op de geestelijke dood van 
haar zoon (Conf. 3.11.19). Haar tranen hebben niets met onreinheid te maken, 
maar met een weg van zuiverheid die tot uitdrukking komt in haar gebed, een weg 
waarbij God haar zou leiden naar Augustinus’ doop. 
 
Augustinus’ bedrog 
In de haven van Carthago bedroog Augustinus zijn moeder. Daarover vertelt hij dat 
God barmhartig voor hem was door hem dit bedrog te vergeven. De vergeving in 
deze situatie had slechts betrekking op de mogelijkheid te vertrekken naar Rome, 
opdat hij de wateren van de genade zou bereiken, die het vermogen hebben van 
vergeving van de zonden (Conf. 9.2.4). 
Wanneer we dit bedrog in verband brengen met zijn andere werken, klinkt dit 
tegenstrijdig. Volgens Augustinus is geen enkel bedrog geoorloofd. In deze tekst-
eenheid gaat het om een leugentje om bestwil. In De mendacio (394), Over de 
leugen, rekent hij daarmee af. Hoewel een leugentje om bestwil in die tijd een 
geoorloofde gedachte was binnen het christendom, brak Augustinus radicaal met 
deze traditie. Op basis van dit werk is er geen rechtvaardiging voor dit leugentje om 
bestwil (mend. 1.25).600 Volgens Augustinus heeft oprecht christen-zijn geen 
andere basis dan eerlijkheid.601 
Hoe kunnen we het bedrog van de jongeman Augustinus dan verstaan? Staat hij 
zichzelf deze leugen in deze situatie toe? Hij beschrijft zijn bedrog als onrein. Zijn 
onreinheid staat in het verlengde van zijn toestand als niet-gedoopte (Conf. 
1.11.17). In een volgende tekst schrijft Augustinus over zijn kwaadwillige daden en 

                                                 
600   Deze gedachte van Augustinus is te vinden in De mendacio (394). 
601   P. van Geest, Waarachtigheid, levenskunst volgens Augustinus, Zoetermeer 2011, 66. Van Geest 
verwijst echter niet naar de leugen van Augustinus in deze tekst (Conf. 5.8.15). 
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zonden waarvan God er geen om Christus had vergeven (Conf. 5.9.16). Wat hield 
de vergeving van dit bedrog in? Door deze gebeurtenis in zijn leven achteraf in het 
perspectief van God te plaatsen, zorgde hij ervoor dat zijn vertrek overeenstemde 
met God, die hem wilde leiden naar het water van de doop. Daarom moest hij zijn 
moeder bedriegen en misleiden. Daarmee rechtvaardigt Augustinus het plegen van 
zijn bedrog. 
 
De emoties tegenover God  
De gemoedsbewegingen die het vertrek van Augustinus bij Monnica opriep, liet ze 
de vrije loop in het gedachteniskerkje van Cyprianus. Dit kerkje was een bidkapel 
van de martelaar Cyprianus (derde eeuw).602 Hier stuitte ze op haar beperkte 
verstaan van God, die voor haar een ervaring van onbegrijpelijkheid was. Tot nu toe 
was er een conjunctie tussen God en Monnica. Ze was geheel op hem gericht, 
wendde zich tot hem in haar gebed om met haar tranen en smeekbeden voor haar 
zoon als geestelijk dode te bemiddelen. God was betrokken op haar en kwam haar 
tegemoet door haar gebeden te verhoren en in te grijpen in zijn leven (Conf. 
3.11.19) en hem vast te houden (Conf. 5.7.13). Bij zijn vertrek was er een disjunctie: 
God verhoorde haar smeekbeden en haar tranen niet. Hij kwam haar niet tegemoet 
door in te grijpen in het leven van Augustinus door hem niet uit te laten varen. God 
negeerde haar smeekbeden zelfs. In reactie daarop bewoog Monnica zich nog 
heviger in de richting van God. Ze overstelpte Gods oren met weeklachten en 
verzuchtingen, die een laatste pleitgrond vormden om God te vermurwen. God 
beantwoordde haar niet, omdat haar gebeden niet gericht waren op het beleid dat 
God aan het voltrekken was aan Augustinus én aan haar. Erkende God eerder haar 
waardigheid in relatie tot hem in haar smeekbeden en tranen (Conf. 3.11.19), in 
deze situatie werden ze genegeerd. 
In de beschrijving van deze gebeurtenis is geen spoor van haar geestelijke moeder-
schap, omdat haar eigen gerichtheid op God contrasteerde met Gods leiding. In 
haar gebed was ze te veel gericht op wat zij wilde voor Augustinus, in zijn woorden: 
dat God hem zou maken zoals zij dit voor ogen had. Dit heeft betrekking op het 
geestelijke doel dat zij voor hem gesteld had: dat hij dichter bij God zou komen 
(Conf. 2.3.8). De wijze waarop ze dit geestelijke doel nastreefde, contrasteerde met 
Gods leiding aan haar zoon Augustinus. Toch verhoorde God de kern van haar 
verlangen, te weten: het gebed om zijn heil (Conf. 5.9.17). Dit zou echter niet 
volgens de logica van haar menselijk verlangen voltrokken worden, maar op een 
goddelijke wijze die van een totaal andere orde is. 
 
 

                                                 
602  Cyprianus (205-258) was bisschop in Carthago (248-258); hij stierf als martelaar. In Carthago waren 
drie kerken aan hem gewijd: één bij de haven, één op zijn graf; één op de plaats waar hij onthoofd 
was. F. van der Meer, Augustinus de zielzorger, a.w. 453. 
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Het houden van de aanwezigheid van Augustinus 
Augustinus geeft als verklaring voor haar emotionele reactie, dat zij van zijn aan-
wezigheid (praesentiam) hield. Volgens de Augustinuskenner Schrama wijst het 
houden van zijn aanwezigheid op de moederliefde van Monnica voor haar zoon 
Augustinus, waaraan hij een hunkering naar geborgenheid heeft overgehouden.603 
Hij brengt haar liefde voor hem echter niet in verband met de breuk die er op dat 
moment tussen moeder en zoon ontstond en die daarvan het gevolg was. 
Uit zijn interpretatie komt naar voren dat haar liefde voor zijn aanwezigheid 
betrekking heeft op de persoon Augustinus. Augustinus schrijft echter niet dat zij 
‘hem’ lief had (amabat eum), maar dat zij van zijn aanwezigheid hield. Wat beteken-
de die aanwezigheid voor haar? Hoe moeten we die verstaan? Is er misschien een 
verband tussen zijn aanwezigheid en de droom, waarop ze Augustinus naast zich 
had zien staan op de richtlat (Conf. 3.11.19)? Augustinus geeft daarvoor een aan-
wijzing in deze tekst: God zou vreugde voor haar scheppen tijdens zijn afwezigheid. 
Eerder heeft hij de droom, die God haar schonk, in verband gebracht met de 
‘vreugde die zoveel jaren later zou komen’ (Conf. 3.11.20). Deze teksten wijzen op 
een verband tussen de droom en vreugde, waarbij de vreugde betrekking heeft op 
de vervulling van de belofte in deze droom (Conf. 8.12.30). God kon nu nog geen 
vreugde scheppen omdat ze gehecht was aan Augustinus’ aanwezigheid. De 
gehechtheid versterkt hij als hij schrijft dat Monnica’s liefde voor zijn aanwezigheid 
groter was dan gebruikelijk is bij moeders. Deze liefde kan betrekking hebben op 
God die haar in een droom een belofte gedaan aangaande de toekomst van haar 
zoon. Maar er is blijkbaar juist een verband tussen de vervulling van de belofte in 
de droom en zijn afwezigheid. Zolang Monnica gehecht was aan zijn aanwezigheid, 
kon God deze vreugde niet scheppen. Deze samenhang drukte Augustinus uit in de 
paradox van de ‘aanwezigheid’ en de ‘afwezigheid’. 
 
Geestelijk doel en de droom 
Kan de paradox van de ‘aanwezigheid’ en de ‘afwezigheid’ een licht werpen op wat 
Monnica bewogen heeft zich zo aan hem vast te klampen bij zijn vertrek? Vanuit de 
beschrijving van het vertrek van Augustinus blijkt dat ze Gods leiding niet verstond. 
Hoewel God haar vanuit zijn voorzienigheid een belofte in een droom gedaan had 
aangaande de toekomst van haar zoon, vervulde ze geen profetische rol. Ze bemid-
delde niet het vertrouwen dat God deze belofte in de toekomst zou vervullen. Haar 
emoties zijn wellicht te herleiden naar deze droom, die haar verlangen versterkt 
had: hij zou een katholiek christen worden. Deze droom had haar geïnspireerd, 
maar ook zodanig in de greep, dat ze elke zorg om zichzelf vergat. Dit vinden we in 
teksten van Augustinus over Monnica: ze was dag en nacht met hem bezig en 
bracht offeranden (Conf. 5.7.13) en smeekbeden voor hem (Conf. 5.9.17). Uit deze 

                                                 
603   M. Schrama, Monica, beeld van de biddende kerk, a.w. 137; M. Schrama, Augustinus, De 
binnenkant van zijn denken, Zoetermeer 2002 (2e druk), 27. 
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teksten blijkt dat haar verlangen naar zijn zielenheil haar volledig in de greep had, 
maar ook dat de droom diepe sporen in haar herinnering had achtergelaten. Dat 
Monnica onophoudelijk bezig was met het zielenheil van haar zoon, bevestigt mijn 
bevinding dat Monnica’s onophoudelijke gebed en de droom die haar geboeid had, 
verband met elkaar houden. Moyaert spreekt over een captivatie: het in de ban zijn 
van een bezielend woord.604 Monnica’s captivatie door deze droom kan het 
antwoord zijn op de vraag wat haar gemotiveerd heeft. Wellicht heeft ze deze 
droom verstaan als een opdracht, een ethisch appèl, hem dichter bij God te 
brengen. Daarvoor zette ze zich volledig in. 
Doordat Monnica de leiding van God bij deze gebeurtenis – vanuit het perspectief 
van Augustinus – niet kon herleiden tot haar droom, kon ze het vertrouwen op God 
tijdens deze situatie niet bemiddelen. In plaats van te vertrouwen op God, die hem 
naast haar zou plaatsen op deze richtlat, verlangde zij ernaar hem zelf naast zich op 
deze richtlat te plaatsen. Augustinus zou dit kunnen verwoorden als het ‘houden 
van zijn aanwezigheid’. 
De droom had haar geestelijke doel versterkt: dat hij dichter bij God zou komen 
(Conf. 2.3.8). Dit betekent dat haar interpretatie van deze belofte samenviel met 
haar geestelijke doel. Door het vertrek van Augustinus naar Rome kon ze haar 
geestelijke doel en de invulling van de belofte niet meer zelf doen. 
Tijdens het dramatische vertrek vond er zowel een confrontatie plaats tussen 
Augustinus en Monnica, als tussen Monnica en God. Dit was een confrontatie 
tussen het nastreven van haar geestelijke doel voor Augustinus en Gods leiding. Het 
nastreven van haar geestelijke doel conflicteerde met Gods leiding aan Augustinus: 
bij zijn vertrek naar Rome moest zij ervaren dat zij hem niet dichter bij God kon 
brengen, dat kon alleen God (Conf. 5.9.17). Deze confrontatie leidde tot heftige 
emoties bij Monnica in de haven van Carthago. 
Met de paradox van de ‘aanwezigheid’ en de ‘afwezigheid’ beschrijft Augustinus 
een transformatie rond Monnica’s omgang met de droom. Wanneer haar imagi-
naire captivatie door deze droom doorbroken zou worden, zou er een ruimte 
kunnen ontstaan waarin God in haar vreugde kon scheppen. Deze ruimte ontstond 
tijdens Augustinus’ afwezigheid. De loutering van haar verlangen maakte het moge-
lijk dat Monnica haar verhouding met God en daarmee ook die met haar zoon 

                                                 
604   Moyaert refereert aan profeten in het OudeTestament die zodanig gecaptiveerd en in de ban zijn 
van een bezielend woord dat ze elke bekommernis om zichzelf vergeten. Zonder erom gevraagd te 
hebben, werden ze door de stem van God geïnspireerd om Zijn woord en wil te volgen. Het woord dat 
hen bezielde hield hen zodanig in de greep dat het geen ruimte meer openliet voor een persoonlijk 
initiatief. Het appel op hen was zo indringend dat ze gedwongen waren  hun familie, hun land te 
verlaten. Profeten zijn de vertolkers van een ethische en religieuze boodschap die zich meester van 
hen gemaakt heeft. Zij behoren niet langer aan zichzelf toe maar zijn het kwetsbare instument van 
Gods boodschap. P. Moyaert, Mystiek en liefde. In: J. Walgrave e.a., Mystiek en liefde, Leuven 1988, 
178-181. 
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Augustinus zou transformeren. Daarin licht een spoor van haar geestelijke moeder-
schap op. 
 
Verlangen en begeerte 
Bij het scheiden van hun wegen handelde God. Zijn handelen had betrekking op de 
zuivering van de begeerten (cupiditatibus) van Augustinus, maar ook op de zuive-
ring van het vleselijke verlangen (carnale desiderium) van Monnica. Met de woor-
den ‘begeerte’ en ‘verlangen’ onderscheidt Augustinus de drijfveren van zijn 
moeder en die van zichzelf  
God handelde naar Augustinus door zijn begeerten te beteugelen en te begrenzen. 
De begeerte is vanuit zijn gedachtegoed een afgeleide van de zondeval en duidt – 
in de lijn van Paulus – op de vleselijke mens, voor wie God onbereikbaar is. Deze 
loutering betekende voor Augustinus, dat er een mogelijkheid zou ontstaan voor 
een contact met God. Van de kant van God was er wel een mogelijkheid om met 
hém contact te maken, ook al liet hij zich leiden door zijn begeerte. 
God handelde naar Monnica door haar verlangen te zuiveren. Hoewel haar ver-
langen georiënteerd was op God, was de wijze waarop ze daarmee omging 
‘vleselijk’. De zuivering ging over haar streefvermogen dat te maken had met haar 
wil. Deze egocentrische neiging noemt Augustinus haar erfdeel van Eva, en hij legt 
Monnica een identiteit op die gebaseerd is op de zondeval die gevolgen had voor 
haar moederschap.605  
Terwijl in Genesis gesproken wordt over geboortepijnen die een gevolg zijn van de 
zondeval, spreekt Augustinus over verzuchtingen: met zuchten zocht ze naar hem, 
die ze met zuchten gebaard had (Gen. 3, 16).606 Hij brengt deze verzuchtingen in 
verband met haar biologisch moederschap en daarmee ook met haar natuurlijke 
affectie voor hem als haar zoon. Haar verzuchtingen zijn echter niet enkel gericht 
op vergankelijkheid en dood; ze duiden ook op een overgangsfase waarna het 
nieuwe leven kan aanbreken (Conf. 5.9.16).607  
Deze overgangsfase wordt ingeluid als Monnica haar woede uit. Haar verzuchtingen 
onthechtten haar van haar verlangen naar Augustinus’ aanwezigheid. Door het 
slaken van kreten van woede ging ze door haar verdriet heen. Ze beschuldigde hem 

                                                 
605   Over het erfdeel van Eva spreekt Augustinus in zijn polemiek met Julianus van Aeclanum (c.Iul. 2, 
15). Daarin zegt hij dat de wijze waarop Eva baarde als gevolg van de zondeval rampzalig was en 
daarmee liet zij voor de vrouwen die een kind baren haar erfdeel achter. Dit heeft tot gevolg dat ieder 
kind met de zonden van de begeerte wordt besmet nog voordat het levensadem ontvangt. 
606  Conf. 5.8.15: ‘cum gemitu quaerens quod cum gemitu pepererat’ (met zuchten datgene zoekende 
wat zij met  zuchten gebaard had). Verwijzing naar Gn 3, 16b: ‘in dolore paries filios’ (in pijn zul je 
zonen baren). 
607   L. Sutter Rehman, To Turn the Groaning into Labour: Romans 8, 22-23. In: A. Lewine a.o. (ed.), A 
Feminist Companion to Paul, London [ect.] 2004, 74-84. Sutter Rehman beschrijft het zuchten als een 
actief proces waarbij vrouwen hard werken en van zich laten horen (vgl. het Engelse groaning). 
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van zijn bedrog en zijn wreedheid. Door haar gevoelens te benoemen kon ze 
afstand van nemen van wat haar gevangen hield. 
Uit de beschrijving blijkt de via feminina in Monnica’s verzuchtingen.608 Ze nam 
afstand van haar valse identiteit (het erfdeel aan Eva). Met haar verzuchtingen 
transformeerde ze het spanningsveld tussen de gehechtheid en de onthechting, 
waarbij haar verlangen gezuiverd werd en er een omkering mogelijk werd.609 
Monnica’s verzuchtingen lijken op de verzuchtingen van de mensheid in Paulus’ 
brief aan de Romeinen (Rom. 8, 23).610 Paulus brengt ze in verband met de Geest 
die onuitsprekelijk zucht (Rom. 8, 26).611 De Geest die inwoning had gevonden in 
Monnica en die ze als gave had ontvangen (Conf. 2.3.6; 3.11.19) kan haar te hulp 
gekomen zijn in deze verzuchtingen en haar opnieuw hebben doen verankeren in 
de Geest. Deze verankering bewerkstelligde een transformatie in haar omgang met 
God waardoor ze zich wederom tot God richtte om voor haar zoon te bidden. Het 
Latijnse rursus (wederom, opnieuw) geeft aan dat de relatie tussen God en Monnica 
hersteld was. 
  
De mystagogische functie van Monnica: de omvorming van het verlangen 
Het proces van inwoning van de Geest ging bij Monnica gepaard met een proces 
van omvorming. De dialogische dynamiek tussen God en haar leidde tot een 
transformatie van haar verlangen. Deze transformatie had betrekking op het 
mentale domein, het domein van het handelen, en het domein van de com-
municatie.612 
 

 Mentaal domein 
De zuivering die plaats vond op het mentale niveau had betrekking op haar inter-
pretatie en perspectief op de werkelijkheid van God. Enerzijds betrok Monnica de 
tekens die aan haar in een droom geopenbaard waren op God. Ze besefte dat de 
richtlat waarop ze Augustinus had zien staan een verwijzing was naar het christelijk 
geloof. Anderzijds identificeerde ze deze goddelijke tekens met God, waardoor ze 
de anagogische betekenis van deze droom haar ontging. Ze verstond deze tekens 
niet vanuit God, die zijn belofte vanuit zijn ordening zou vervullen. Haar eigen 
interpretatie blokkeerde haar zicht op het perspectief van God. De transformatie 
had betrekking op haar geheugen, waarin de beelden van haar droom een spoor 

                                                 
608   B. Lanzetta, Radical Wisdom, A Feminist Mystical Theology, a.w. 61-77  
609   B. Lanzetta, Radical Wisdom, A Feminist Mystical Theology, a.w.  96. 
610   Rm 8, 23c: ‘et ipsi intra nos geminus adoptionem filiorum expectantes redemptionem corporis’ 
(en ook wij zuchten in ons zelf in afwachting van de aanneming tot kinderen, de verlossing van ons 
lichaam). 
611   Rm 8, 26c: ‘sed ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus’ (maar de Geest zelf pleit 
voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen). 
612   Deze drie domeinen hebben betrekking op het mystagogisch proces. A. De Jong-van Campen, 
Mystagogie in werking, a.w. 83-85.  
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achtergelaten hadden. Door deze transformatie trad er een perspectiefwisseling 
op, waardoor ze de werkelijkheid niet langer vanuit haar eigen perspectief inter-
preteerde en zich aan God toevertrouwde. 
 

 Domein van handelen 
In het handelen van Monnica toonde zich een positieve zijde en een negatieve zijde. 
Tot haar positieve handelen behoren het feit dat ze Augustinus in haar huis opnam, 
hem bemiddelde naar God (Conf. 3.11.19) en offeranden voor hem bracht (Conf. 
5.7.13). Tot haar negatieve handelen behoort de wijze waarop zij haar geestelijke 
doel voor Augustinus nastreefde en eventueel ook haar interpretatie van de droom 
(Conf. 3.11.19), die haar geestelijke doel bekrachtigd had. Daarbij reduceerde ze 
God immers tot het veld van haar eigen projectie: dat God Augustinus zou maken 
zoals zíj dat voor ogen had. 613 
 

 Domein van communicatie  
De transformatie van het verlangen van Monnica had betrekking op haar omgang 
met God en Augustinus. Uit haar emoties bleek hoe zij tegen de werkelijkheid 
aankeek. Daarin werd gespiegeld hoe zij omging met God: doordat Monnica zich 
liet leiden door wat haar voor ogen stond, stond ze niet open voor de leiding van 
God. De oorzaak van deze disjunctie zag Augustinus als haar erfdeel aan Eva, 
waardoor haar wil niet meer afgestemd was op die van God. De transformatie van 
Monnica’ communicatie met God noemde hij verzuchtingen (gemitu), die haar 
verlangen zuiverde van haar streefvermogen. Deze transformatie bewerkstelligde 
een dialogische dynamiek tussen Monnica en God waarbij de Geest meer inwoning 
in haar vond. Daardoor creëerde zij meer ruimte voor Gods aanwezigheid die ook 
Augustinus omvatte. In de volgende tekst blijkt dat haar verzuchtingen leiden tot 
een barensnood in haar geest (Conf. 5.9.16). De transformatie van de commu-
nicatie tussen God en Monnica werkte door op haar mentale domein (haar 
interpretatie en omgang met dromen en visioenen) en op het domein van 
handelen: haar bemiddeling voor Augustinus bij God. Daardoor kon de Geest meer 
inwoning in haar vinden. 
 
Het mystagogisch proces van Augustinus als schrijver 
In zijn beschouwing van zijn vertrek naar Rome beseft Augustinus dat hij in het 
spoor ging van Gods leiding. Hij legt zijn vertrek achteraf uit als een uitdrukking van 
Gods leiding. Daarmee ontkracht hij de emoties van Monnica: zij verstond God in 
die situaties niet. 
Augustinus plaatst het perspectief van God tegenover het menselijk perspectief van 
Monnica. Misschien doet hij dat om zijn vertrek naar Rome tegenover zijn lezers te 

                                                 
613   Groener beschrijft deze relatie als een toepassingsrelatie of als kolonialisering. In: G.. Groener, 
Ingewijd en toegewijd, a.w. 363.  
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rechtvaardigen.614 Misschien wilde hij dat de lezers hun oordeel over hem zouden 
herzien. Hij had zijn moeder immers bedrogen, en de beschrijving van zijn vertrek 
toont weinig waardering voor het moederschap van Monnica. Hij benadert haar op 
het fysieke en sociale niveau en op dat niveau is zij geen beeld van God. Hij iden-
tificeert haar biologisch moederschap met het erfdeel van Eva (Gen. 3, 16). Hoewel 
hij de moederliefde niet verkeerd opvat, is de angel ervan de erfzonde waardoor 
de toestand van de vrouw veranderd is. Deze toestand bechrijft hij als een condition 
humaine die hij vergelijkt met slavernij. Volgens Van Bavel beschouwt Augustinus 
de slavernij als een onnatuurlijke situatie die voorkomt uit de zondigheid van de 
mensheid.615 In zijn werk De Genesi ad litteram zegt Augustinus daarover: 
 
‘Het past niet te geloven dat de vrouw vóór de zonde zo geschapen zou zijn dat de man niet 
over haar zou heersen en zij zich niet tot hem moest richten in dienstbaarheid. Maar men 
kan de woorden van Gen. 3, 16 terecht zo opvatten dat ze eerder het beeld oproepen van 
een dienstbaarheid verbonden met een bepaalde toestand dan van een dienstbaarheid in 
liefde. Men kan het vergelijken met de dienstbaarheid waardoor later mensen slaven van 
mensen geworden zijn, want ook die dienstbaarheid is een strafgevolg van de zonde’ 
(Gn.litt. 11.37.50).616  

 
Augustinus erkent Monnica’s waardigheid tegenover God pas weer wanneer haar 
verlangen gelouterd is van het streefvermogen. Dan kan de goddelijke Geest op-
nieuw inwoning in haar vinden en beschouwt hij haar als beeld van God. Daarbij 
verheft hij haar tot de geestelijke moeder die hem naar God bemiddelt in haar 
gebed. 
 
3.3.6 De wond van Monnica (Conf. 5.9.17) 
 
Inleiding 
Augustinus zou een ‘dubbele dood’ gestorven zijn tijdens een ernstige ziekte die hij 
in Rome doormaakte (Conf. 5.9.16). Zijn dood zou een diepe wonde bij zijn moeder 
teweeggebracht hebben. Als schrijver staat hij daar achteraf bij stil. Deze tekst-
eenheid is een dialoog tussen Augustinus en God in de vorm van een gebed. Daarin 
komen elementen voor van Monnica’s bemiddeling voor hem als geestelijke dode. 
 

                                                 
614  Vanuit de retorica is het belangrijk de toehoorders te bewegen (movere) waardoor ze gebracht 
worden tot een bepaalde overtuiging. M. Willemsem, Denkbewegingen. Inleiding in de filosief van 
emoties, a.w. 46.  
615 T. van Bavel, Augustinus’ denken over de vrouw, a.w. 367.  
616 Gn.litt. 11.37.50 (CSEL 38,1, 272) :’neque enim et ante peccatum aliter factam fuisse decet credere 
mulierem, nisi ut vir ei dominaretur et ad eum ipsa serviendo converteretur. Sed recte accipi potest 
hanc servitutem significatam, quae cuiusdam condicionis est potius quam dilectionis, ut etiam ipsa 
talis servitus, qua homines hominibus postea servi esse coeperent, de poena peccati reperiatur 
exorta.’ 
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Werkvertaling Conf. 5.9.17 
‘Neen, ik zie het niet, hoe er genezing mogelijk was geweest, als toen mijn dood haar 
ingewanden van liefde had doorstoken. En waar zouden haar vele smeekgebeden gebleven 
zijn, zo talrijk en zo ononderbroken? Nergens anders dan bij u. Of zou u, God van erbar-
mingen, een verbrijzeld en vernederd hart van een zuivere en sobere weduwe versmaden. 
Die in grote aantallen aalmoezen bijeen bracht, die uw heiligen gehoorzaamde en diende, 
die geen dag het offer op uw altaar voorbij liet gaan, die twee keer daags ’s morgens en ’s 
avonds in uw kerk kwam zonder enige onderbreking, niet voor ijdele verhaaltjes of ouwe-
wijvenpraatjes, maar opdat zij u zou horen in uw preken, en u haar in haar gebeden hoorde. 
Zou u de tranen van deze, waarmede zij van u geen goud of zilver noch een veranderlijk of 
vergankelijk goed, maar het zielenheil van haar zoon gesmeekt had, zou u, door wiens gave 
zij zo was die tranen veracht en uw hulp geweigerd hebben? Volstrekt niet, Heer.  
Integendeel. Ja, zelfs was u waarlijk aanwezig en verhoorde haar en handelde naar de 
ordening, waarin u van te voren bestemd hebt, dat er gehandeld moest worden. Moge het 
ver zijn van u, dat u haar zou bedriegen in haar dromen en in uw antwoorden, die ik reeds 
vermeld heb en die ik niet vermeld heb, die zij in haar gelovig hart vasthield en steeds in 
haar gebed als het ware uw eigen handschrift, een schuldbekentenis voor u bracht. Want u 
keurt het waardig, dat u door uw beloften zelfs de schuldenaar wordt van degenen aan wie 
u alle schulden vergeeft aangezien uw barmhartigheid in eeuwigheid is.’617 

 
Analyse en beschrijving 
 
Barmhartigheid 
In zijn dialoog met God beschrijft Augustinus Monnica als een weduwe. Hij be-
nadert haar als iemand die op God gericht is. In de voorgaande tekst beschreef hij 
haar nog als een moeder die zich liet leiden door haar natuurlijke affectie (het 
erfdeel aan Eva). Hij beschrijft haar weduwschap als zuiver en sober, in het verleng-
de van zijn gedachtegoed waarin het weduwschap van een christen exclusief aan 
God toebehoort en seksuele onthouding veronderstelt.618 De benadering van 

                                                 
617   Conf. 5.9.17 (CCL 27, 66-67): ‘Non itaque video, quomodo sanaretur, si mea talis illa mors 
transverberasset viscera dilectionis eius. Et ubi essent tantae preces et tam crebrae sine 
intermissione? Nusquam nisi ad te. An vero tu, deus misericordiarum, sperneres cor contritum et 
humiliatum viduae castae ac sobriae, frequentantis eleemosynas, obsequentis atque servientis sanctis 
tuis, nullum diem praetermittentis oblationem ad altare tuum, bis die, mane et verspere, ad ecclesiam 
tuam sine ulla intermissione venientis, non ad vanas fabulas et aniles loquacitates, sed tu te audiret 
in tuis sermonibus et tu illam in suis orationibus? Huiusne tu lacrimas, quibus non a te aurum et 
argentum petabat nec aliquod nutabile aut volubile bonum, sed salutem animae filii sui, tu, cuius 
munere talis erat, contemneres et repelleres ab auxilio tuo? Nequaquam, domine, immo vero aderas 
et exaudiebas et faciebas ordine, quo praedestinaveras esse faciendum. Absit, ut tu falleres eam in 
illis visionibus et responsis tuis, quae iam commemoravi et quae non commemoravi, quae illa fideli 
pectore tenebat et semper orans tamquam chirographa tua ingerebat tibi. Dignaris enim, quoniam in 
saeculum misericordia tua, eis quibus omnia debita dimittis, etiam promissionibus debitor fieri.’  
618   Volgens het gedachtegoed van Augustinus behoort het weduweschap van een christen exclusief 
aan God toe en veronderstelt het seksuele onthouding. K. Börresen, Subordination and Equivalence, 
a.w. 124.  
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Monnica als weduwe staat daarom niet louter in verband met het overlijden van 
haar echtgenoot Patricius (371), maar vooral met haar gebed. Onophoudelijk 
richtte ze haar smeekbeden tot God in de periode dat Augustinus aanhanger was 
van het manicheïsme. Daarbij verwijst Augustinus naar Paulus die opriep tot 
onophoudelijk gebed (1 Tess. 5, 17);619 ook naar het gebed van een weduwe die 
haar hoop gevestigd had op God en dag en nacht volhardde in haar smeekbeden (1 
Tim. 5, 5).620 Door Monnica’s gebed in het verlengde te plaatsen van het gebed van 
deze weduwe bij Paulus, zou God haar barmhartig zijn,621 en zich ontfermen over 
haar verbrijzelde en vernederde hart.622 God ziet immers om naar de nederige 
mens: ‘Omdat u groot bent, Heer, en omziet naar het nederige (…) nadert u alleen 
maar tot de vermorzelden van hart en wordt u door de hoogmoedigen niet 
gevonden’ (Conf. 5.3.3).623 
Haar vermorzelde hart wordt verbonden met de wonde in haar ingewanden van 
liefde (binnenste) die de dood van haar zoon Augustinus bij haar teweeggebracht 
zou hebben.624 Haar binnenste kan ook slaan op haar moederschoot, de zetel van 
haar moederschap waar het leven van haar zoon begonnen was. Deze wonde in 
haar ingewanden verwijst naar voorgaande teksten: haar rouw om zijn geestelijke 
dood (Conf. 3.11.19); het bloed van haar hart (Conf. 5.7.13). Bracht zijn lidmaat-
schap voor het manicheïsme rouw teweeg om zijn geestelijke dood en een wonde 
in haar bestaan, zijn fysieke dood zou haar ingewanden doorstoken hebben, omdat 
hij een dubbele dood gestorven was: zowel lichamelijk als geestelijk (Conf. 
5.9.16).625 Zijn dood zou een definitief einde gemaakt hebben aan haar verlangen 

                                                 
619   Conf. 5.9.17: ‘Et ubi essent tantae preces et tam crebrae sine intermissione’ (waar zouden haar 
vele smeekbeden zijn zo talrijk en zo ononderbroken. Verwijzing naar 1 Th 5, 17: ‘sine intermissione 
orate’ (bidt zonder ophouden). Augustinus neemt dit vers van Paulus over. 
620   1 Tim 5, 5: ‘quae autem vere vidua est et desolata, speravit in Deum et instat obsecrationibus et 
orationibus nocte ac die’ (zij die werkelijk weduwe is en die alleen staat, zij heeft haar hoop gevestigd 
op God en volhardt in haar smeekbeden en gebeden dag en nacht). 
621   Conf. 5.9.17: ‘An vero tu, deus misericordiarum’ (Of zou u, God van erbarmingen). Verwijzing naar 
2 Cor 1, 3b: ‘Pater misericordiarum et Deus totius consolationis’ (Vader van de barmhartigheden en 
God van alle vertroostingen). Voor Paulus is de God van de barmhartigheden de Vader van Jezus 
Christus. 
622   Conf. 5.9.17: ‘sperneres cor contritum et humiliatum viduae castae ac sobriae’ (zou u een 
verbrijzeld en vernederd hart van een zuivere weduwe afwijzen). Verwijzing naar Ps 50 (51), 19: 
‘Sacrificium Deo spiritus contribulatus cor contritum et humiliatum Deus non spernet’ (het offer voor 
God is een berouwvolle geest, een verbrijzeld en vernederd hart dat God niet zal afwijzen). Augustinus 
neemt het tweede deel van dit psalmvers over. 
623   Deze vertaling is gebaseerd op: Belijdenissen (1988), 100. 
624   ‘Viscera dilectionis’ (het binnenste van de liefde) zou kunnen verwijzen naar Col 3, 12a: ‘induite 
vos ergo sicut electi Dei sancti et dilecti viscera misericordiae’ (bekleedt dan als heilige en geliefde 
uitverkorenen van God de innerlijkheid van barmhartigheid). Augustinus koppelt de innerlijkheid van 
Monnica in deze tekst echter niet aan barmhartigheid. 
625   Zijn dood zou een gevolg zijn van de ernstige ziekte die hij in Rome doormaakte (Conf. 5.9.16). 
Deze tekst behandel ik in een volgende paragraaf over de barensnood van Monnica (zie 3.4.2). 
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dat hij Christus zou vinden in dit leven (geestelijk doel). Deze wond zou niet te 
genezen zijn, omdat ze zich er nooit mee had kunnen verzoenen wanneer God hem 
verloren had laten gaan. 
Augustinus houdt een warm pleidooi voor zijn moeder bij God. Hij benoemt haar 
levenswandel, die gekenmerkt werd door vele religieuze praktijken. Het doen van 
deze praktijken was niet gericht op de uiterlijke vorm, maar gericht op een weder-
zijdse omgang met God: ze luisterde naar zijn woorden en liet zich beluisteren door 
hem. Hij brengt haar inspanningen en moeite naar voren om het heil van Christus 
voor hem te verkrijgen. Daartoe bemiddelde ze hem naar God met haar tranen, die 
een echo waren van datgene wat ze in haar geest geschouwd had: zijn geestelijke 
dood (Conf. 3.11.19). 
Deze tranen brengt Augustinus in verband met God, die haar gevormd had tot wie 
zij was. Uit deze dialoog blijkt dat hij zich kan verplaatsen in de belevingswereld van 
zijn moeder, wat hij nalaat in zijn herinnering aan het vertrek naar Rome (Conf. 
5.8.15). Hij kan nu voor haar bidden zoals zij dat veelvuldig voor hem gedaan had. 
 
Gods eigen handschrift 
God wendde zich barmhartig naar Monnica toe. Augustinus gebruikt daarvoor de 
drie werkwoorden: bij haar zijn (ad-esse), verhoren, handelen vanuit zijn ordening. 
Deze werkwoorden geven een intentionaliteit aan vanuit God. 
Het werkwoord ‘bij haar zijn’ refereert aan de droom die Monnica geschonken was, 
waarin God haar een perspectief gaf op de toekomst van Augustinus (Conf. 
3.11.19). Het ‘bij haar zijn’ verwijst ook naar Gods aanwezigheid die Monnica en 
Augustinus omvatte (Conf. 5.9.16). Hoewel zij niet bij hem was – hun wegen waren 
gescheiden – bleef zij voor hem bidden. God verhoorde haar gebed en redde hem 
door hem van zijn lichamelijk ziekte te genezen. Het werkwoord ‘verhoren’ slaat op 
Monnica’s bemiddeling met haar tranen, gebeden, smeekbeden, offeranden (Conf. 
3.11.19; 5.7.13; 5.8.15; 5.9.16).  
Het werkwoord ‘handelen’ gaat over de beloftes die God Monnica gedaan had in 
haar visioenen en antwoorden. Deze goddelijke tekens beschrijft Augustinus als 
Gods eigen handschrift. Sprak hij tot nu toe over één droom (Conf. 3.11.19), in deze 
tekst spreekt hij over visioenen en antwoorden in het meervoud. Monnica heeft 
dus meerdere dromen en visioenen gehad waarin God haar beloftes deed.  
Augustinus beschouwt de visioenen en antwoorden als Gods eigen handschrift en 
niet als bedrog. Ze hebben betekenis in de werkelijkheid van waaruit God handelt 
en de dingen voorbestemd heeft (praedestino), het zijn tekens van wat God met 
Monnica voorheeft en ze geven aan haar leven een bestemming. Ze bleef biddend 
in de kracht van haar relatie met God en legde haar visioenen en antwoorden aan 
hem voor.626  

                                                 
626 Conf. 5.9.17: ‘et semper orans tamquam chirographa tua ingerebat tibi’ (en steeds in haar gebed 
als het ware uw eigen handschrift). Verwijzing naar Col 2, 14a: ‘delens quod adversum nos erat 
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Deze goddelijke tekens waren als een handschrift in Monnica’s geheugen gegrift en 
hadden een spoor achtergelaten in haar gelovig hart. De visioenen grepen dieper 
in dan datgene wat ze waarnam met haar zintuiglijke vermogens. Enerzijds hield ze 
haar dromen in haar hart vast en bracht ze die biddend voor God, anderzijds liet ze 
het voltrekken ervan over aan God. Ze betrok de ontvangen goddelijke tekens dus 
op de werkelijkheid van God, omdat ze daarbinnen betekenis hadden.  
Door het schenken van beloften was God iemand geworden die bij Monnica schuld 
had en die zich waardig achtte om schuldenaar te worden.627 In het voltrekken van 
zijn beloften vanuit zijn ordening zou haar schuld vergeven worden.628 Wat is 
bedoeld met Monnica’s schuld? Haar schuld zou kunnen zijn, dat ze zich liet leiden 
door haar interpretatie van de droom die God haar gegeven had (Conf. 3.11.19; 
5.8.15). Doordat zij deze beloftes niet meer beschouwde als een einddoel dat zij 
zelf kon nastreven, kon ze ruimte scheppen voor Gods handelen in het heden, die 
de belofte vanuit zijn werkelijkheid zou vervullen omdat zijn barmhartigheid in 
eeuwigheid is. Haar omgang met visioenen en dromen werd zo getransformeerd. 
 
Mystagogische functie van Monnica: bemiddeling in gebed  
Monnica’s gebed, dat erop gericht was haar zoon te redden uit de ondergang van 
de dood en zijn zielenheil te verkrijgen, past in de context van haar weg van de 
navolging van Christus bij wie opstanding uit de dood mogelijk is. Voor Monnica is 
de God van Christus geen God van doden maar van levenden (Mat. 22, 32). In haar 
gebed toonde zich haar mystagogische functie. Daarin was er een beweging van 
Monnica naar God, maar ook een beweging van God naar haar. Er was een perspec-
tiefwisseling opgetreden waarbij ze de vervulling van de beloftes toevertrouwde 
aan God, die de betekenis van de beloftes zou ontvouwen op haar levensweg en op 
die van Augustinus. Er was een begin van het verstaan van deze tekens op ana-
gogisch niveau. 
 
Het mystagogisch proces van Augustinus als schrijver 
Een spoor van het geestelijke moederschap komt te voorschijn in de ervaring van 
het vermorzelde hart van Monnica. Doordat zij hem bemiddelde naar God, trad 

                                                 
chirographum decretis’ (vernietigende de schuldbekentenis van het besluit dat tegen ons was). In 
tegenstelling tot Paulus schrijft Augustinus deze bekentenis aan God toe. 
627 Conf. 5.9.17: ‘Dignaris enim, quoniam in saeculum misericordia tua’ (want u verwaardigde u, 
aangezien uw barmhartigheid in eeuwigheid is). Verwijzingen naar Ps 117 (118), 1: ‘Confitemine 
Domino quoniam bonus’ (looft de Heer, want hij is goed) en Ps 137 (138), 8: ‘Dominus retribuet 
propter me Domine misericordia tua in saeculum, opera manuum tuarum ne dispicias’ (de Heer zal 
teruggeven om mij, Heer uw barmhartigheid is in eeuwigheid, u laat het werk van uw handen niet 
varen). 
628 Conf. 5.9.17: ‘eis quibus omnia debita dimittis’ (degenen aan wie u alle schulden vergeeft). 
Verwijzing naar: Mt 18, 32b: ‘et ait illi serve nequam omne debitum dimisti tibi quoniam rogasti me’ 
(hij zei hem: onbruikbare dienaar, elke schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me er om smeekte). 
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God haar barmhartig tegemoet door haar gebeden te verhoren en de beloftes te 
vervullen die betrekking hadden op het zieleheil van haar zoon. Uit de dialoog 
tussen Augustinus en God blijkt dat hij zich als schrijver verplaatst heeft in Monnica 
en oprecht bezorgd was voor haar wonde die zijn dood en ondergang teweeg 
gebracht zou hebben. Hij beseft ook dat hij zijn redding uit de dood te danken heeft 
aan haar bemiddeling van hem naar God. 
 
 
3.4 BAREN TOT LEVEN IN CHRISTUS 
 
Augustinus gebruikt de symboliek van het baren voor Monnica in situaties waar hij 
ten onder dreigde te gaan. In zijn beschrijving van de ziekte die hij als kind door-
maakte heeft deze symboliek te maken met Monnica’s bereidheid hem te dopen, 
waarbij hij haar moederschap in het verlengde plaatst van de kerk (Conf. 1.11.17). 
Op grond van deze tekst stelt Guardini dat Monnica in Augustinus’ bestaan de 
plaatsbekleedster en de levende belichaming van de kerk was. Zij heeft hem in een 
diepte getrokken die hij aanduidt als ‘graf en schoot tegelijk’ en hem door de act 
van de doop wedergebaard in het nieuwe bestaan.629 In de vroege kerk verwezen 
een watergraf en de moederschoot naar de doopvont waar de doopleerling zou 
sterven en verrijzen met Christus (zie 1.5.2). 
Augustinus gebruikt bij de reflectie op de ziekte die hij in Rome doormaakte, 
opnieuw de symboliek van het baren voor zijn moeder: haar geest was in 
barensnood (Conf. 5.9.16). Maar is haar moederschoot ook een graf geweest, zoals 
Guardini stelt? Bracht haar moederschoot niet eerder nieuw leven voort zoals reeds 
naar voren is gekomen in haar verzuchtingen (Conf. 5.8.15)? In de derde tekst van 
deze paragraaf vertelt Augustinus dat hij tot nieuw leven gewekt zou worden door 
Christus (Conf. 6.1.1). Dit zou zich uiteindelijk in de tuin van Milaan voltrekken 
(Conf. 8.12.29). 
 
3.4.1 Verlangen naar eeuwig heil (Conf. 1.11.17) 
 
Inleiding 
Augustinus maakte in zijn kindertijd (pueritia) een ernstige ziekte door waarbij zijn 
leven op het spel stond. Tijdens deze gebeurtenis toonde Monnica haar bereidheid 
een nooddoop te verrichten. Daarin werd haar verlangen getoond, te weten: dat 
hij niet verloren zou gaan en een katholiek christen zou worden. In haar verlangen 
zijn heil te baren komt een aanwijzing van haar geestelijke moederschap aan het 
licht. 
 

                                                 
629  R. Guardini, De bekering van Aerelius Augustinus, a.w. 177-178  



182 

 
Werkvertaling Conf. 1.11.17 
‘Want ik had als jongen reeds gehoord over het eeuwige leven dat ons beloofd was door de 
nederigheid van de Heer onze God, die was neergedaald tot onze hoogmoed, en ik werd al 
getekend met het teken van zijn kruis en verlevendigd door zijn zout, al vanaf de schoot van 
de moeder, die zeer op u hoopte. U hebt gezien Heer, toen ik nog een jongen was en op 
zekere dag door druk van mijn buik plotseling gloeide, terwijl ik bijna op het punt stond om 
te sterven. U hebt gezien, mijn God, aangezien u al mijn beschermer was, met welke bewe-
ging van de ziel en met welk geloof ik dringend gevraagd heb naar het doopsel van uw 
Christus, mijn God en mijn Heer bij de vroomheid van mijn moeder en bij de vroomheid van 
ons aller moeder, uw kerk. En de moeder van mijn vlees die verontrust was, zou er al haastig 
voor gezorgd hebben dat ik ingewijd zou worden met de sacramenten van mijn heil en werd 
gewassen, terwijl zij u beleed tot vergeving van de zonden, als ik niet terstond hersteld was, 
aangezien zij mijn eeuwig heil op inniger wijze trachtte te baren met een zuiver hart in uw 
geloof. Zodoende werd mijn reiniging uitgesteld alsof het onvermijdelijk was dat ik onrein 
zou worden als ik in leven zou blijven, omdat na de wasbeurt de schuld bij de bezoedeling 
van het vergrijpen groter en gevaarlijker was. Zo was ik al gelovig, zij en het hele huis, 
behalve alleen mijn vader, die toch niet het recht van die moederlijke vroomheid overwon, 
dat ik niet in Christus zou geloven, zoals hij ook nog niet geloofd had. Want zij gaf zich veel 
moeite dat U voor mij een vader was, mijn God, liever dan hij. Daarin hielp U haar, opdat zij 
die man overtrof, die zij beter diende omdat zij ook daarin U diende die haar dat hoe dan 
ook beval.’630  
 

Analyse en beschrijving  
 
Het kind Augustinus als catechumeen 
In de geloofsopvoeding van het kind Augustinus speelde zijn moeder een belang-
rijke rol, in tegenstelling tot zijn vader die (nog) niet katholiek was. Hoewel beide 
ouders verantwoordelijk waren voor de geloofsopvoeding van hun kinderen, werd 
deze taak aan de vrouw toegeschreven wanneer haar echtgenoot een ongelovige 
was.631 Monnica nam deze taak ter harte. Ze voedde haar kinderen gelovig op in 

                                                 
630   Conf. 1.11.17 (CCL 27, 9-10): ‘Audieram enim ego adhuc puer de vita aeterna promissa nobis per 
humilitatem domini dei nostri descendentis ad superbiam nostram et signabar iam signo crucis eius 
et condiebar eius sale iam inde ab utero matris meae, quae multum speravit in te. Vidisti, domine, 
cum adhuc puer essem et quodam die pressu stomachi repente aestuarem paene moriturus, vidisti, 
deus meus, quoniam custos meus iam eras, quo motu animi et qua fide baptismum Christi tui, dei et 
domini mei, flagitavi a pietate matris meae et matris omnium nostrum, ecclesiae tuae. Et conturbata 
mater carnis meae, quoniam et sempiternam salutem meam carius parturiebat corde casto in fide 
tua, iam curaret festinabunda, ut sacramentis salutaribus initiarer et abluerer, te, domine Iesu, 
confitens in remissionem peccatorum, nisi statim recreatus essem. Dilata est itaque mundatio mea, 
quasi necesse esset, ut adhuc sordidarer, si viverem, quia videlicet post lavacrum illud maior et 
periculosior in sordibus delictorum reatus foret. Ita iam credebam et illa et omnis domus, nisi pater 
solus, qui tamen non evicit in me ius maternae pietatis, quominus in Christum crederem, sicut ille 
nondum crediderat. Nam illa satagebat, ut tu mihi pater esses, deus meus, potius quam ille, et in hoc 
adiuvabas eam, ut superaret virum, cui melior serviebat, quia et in hoc tibi utique id iubenti serviebat.’  
631   W. Strange, Kinderen in de vroeg-christelijke kerk, a.w. 97. 
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haar gezin en bracht hen in contact met de verhalen van Jezus, zoals we eerder 
hebben gezien (Conf. 3.4.8). Het ligt voor de hand dat Monnica ervoor gezorgd 
heeft dat haar kinderen als catechumeen opgenomen werden in de katholieke kerk, 
waar zij werden getekend met het kruis en de ritus van het zout.632 Deze rituelen 
wijzen op een ceremonie die plaatsvond bij deze opname en zouden kunnen ver-
wijzen naar Gods barmhartigheden die de zuigeling Augustinus welkom hadden 
geheten (Conf. 1.6.7). Monnica’s motivatie om haar kinderen in te laten schrijven 
als catechumeen was haar hoop op Christus. Zij verlangde naar zijn belofte: het heil 
van het eeuwig leven. Dit was de horizon van haar verlangen. Dit verlangen maakte 
haar leven de moeite waard. Het verwezenlijken van dit verlangen zou haar leven 
richting geven, zoals we nog zullen zien. 
In de vroege kerk (derde en vierde eeuw) lieten ouders hun kinderen over het 
algemeen niet dopen. Zij stelden dit liever uit vanwege de grote verantwoordelijk-
heid van de gedoopte christen om goed te leven. Zij kregen immers een levensstijl 
opgedrongen die zij als kind niet konden waarmaken. Alleen kinderen die ziek en 
zwak waren, werden gedoopt.633 Daarover gaat de gebeurtenis, die Augustinus in 
deze tekst verwoordt.  
 
Verlangen naar de doop  
Augustinus vertelt dat hij als kind ernstig ziek werd en de dood nabij was. In de 
beschrijving van deze gebeurtenis springt hij over van de verleden tijd op de vol-
tooid tegenwoordige tijd, waardoor hij van perspectief verandert. Deze perspec-
tiefwisseling heeft te maken met zijn relatie met God tot wie hij zich biddend richt. 
Bij het terugblikken op deze gebeurtenis beseft hij dat God hem toen al gezien had 
en zijn beschermer was.634 Gods bescherming wijst op een intentionaliteit van God 
naar het kind Augustinus. Deze herinnering brengt hem opnieuw in contact met 
wat zijn ziel bewoog tijdens zijn ernstige ziekte, toen er een gerichtheid was van 
Augustinus als kind naar God. Deze intentionaliteit was zijn verlangen naar de doop; 

                                                 
632   Deze rituelen werden in de vroege kerk beschouwd als een schaduw van de eigenlijke sacra-
menten. Het tekenen met het kruis op het voorhoofd was een schaduw van de doop, en het aanreiken 
van brood-en-zout werd gezien als een schaduw van de eucharistie. Van der Meer spreekt over ook 
over de handoplegging, die een schaduw was van het vormsel. F. van der Meer, Augustinus de 
zielzorger, a.w. 321.  
633   Vanaf de derde eeuw werden kinderen in de vroege kerk over het algemeen niet gedoopt, behalve 
zij die in sterfgevaar verkeerden.  Dit blijkt ook uit grafinscripties uit het vroege christendom: kinderen 
werden gedoopt op het sterfbed. Dit betrof oudere kinderen, zij waren niet gedoopt toen ze nog klein 
waren. W. Strange, Kinderen in de vroeg-christelijke kerk, a.w. 116. F. van der Meer, Augustinus de 
zielzorger. a.w. 318-319. 
634   Conf. 1.11.17: ‘vidisti, deus meus, quoniam custos meus iam eras’ (u hebt gezien, mijn God, 
aangezien u al mijn beschermer was). Verwijzing naar Gn 28, 15ab: ‘et ero custos tuus quocumque 
perrexeris, et reducam te in terram hanc’ (ik zal je beschermer zijn waarheen je ook gaat en ik zal je 
terugbrengen naar dit land); en uit: Iob 7, 20: ‘peccavi quid faciam tibi, o custos hominum’ (ik heb 
gezondigd, wat moet ik voor u doen, o beschermer van mensen). 
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daarin drukte hij uit dat hij God erkende.635 Hij kwam voor zijn geloof uit, zoals men 
dat van volwassenen verwachtte in de vroege kerk en stelde zelf de vraag naar de 
doop. Deze vraag werd echter niet door omstanders gesteld, zoals zijn moeder, die 
vreesde voor zijn zielenheil. De vraag naar het doopsel stelde Augustinus vanuit zijn 
ervaring, als kind, gezien en beschermd te zijn. Volgens de leer van de latere 
bisschop Augustinus konden niet-gedoopten niet deelnemen aan het eeuwig leven, 
ook niet na de dood vanwege de erfzonde, waardoor ieder ongedoopt kind het 
stempel droeg van de zonde. De dood betekende voor niet-gedoopten de 
ondergang.  
 
‘Mijn moeder en ons aller moeder’ 
Het verlangen van Augustinus bewoog hem in de richting van zijn moeder die hij in 
één adem noemt met de kerk, die hij ook als een moeder beschrijft. Het moeder-
schap van de kerk is een geliefd beeld van Augustinus. In de Confessiones gebruikt 
hij dit beeld verschillende keren. Hij noemt de kerk moeder: mater catholica (Conf. 
6.3.4; 9.13.37), ook een geestelijke moeder: mater spiritualis (Conf. 7.1.1). In deze 
tekst spreekt hij over de kerk als de moeder van ons allen (matris omnium nostrum). 
Deze aanduiding verwijst naar Gal. 4, 26,636 de enige plaats in de Bijbel waar het 
hemelse Jeruzalem beschreven is als mater nostra: onze moeder.637 Dit sluit aan op 
het gedachtegoed van Augustinus, die de kerk plaatst in het verlengde van het 
hemelse Jeruzalem. De kerk wijst zowel op de zichtbare kerk ‘zoals ze nu is’ (qualis 
nunc est) als op het hemelse Jeruzalem ‘zoals zij [de kerk] zal zijn in het eeuwig 
leven’ (qualis in vita aeterna futura est).638 Wanneer we het verlangen van het kind 
Augustinus koppelen aan het moederschap van de kerk, was zijn verlangen ener-
zijds gericht op de zichtbare kerk, die hij als kind had leren kennen via zijn moeder, 
anderzijds verlangde hij naar de ‘moeder van ons allen’. Deze moeder valt niet 
samen met een bestaan in de tijd, en valt onder een bestaan in eeuwigheid.  
Augustinus plaatst zijn moeder op één lijn met de kerk. Deze identificatie had voor 
hem toen hij kind was, te maken met waar Monnica voor stond als katholiek 
christen. Zij had hem immers in contact gebracht met het katholieke geloof en ver-
tegenwoordigde de kerk in het gezin: zij gaf de verhalen van Jezus door en 
verrichtte de rituele handelingen van het geloof. Als Augustinus als kind ernstig ziek 
is doet hij een beroep op haar functie als vertegenwoordigster van de kerk. Hij 

                                                 
635   Conf. 1.11.17: ‘Quo motu animi et qua fide baptismum Christi tui, dei et domini mei’ (met welke 
beweging en met welk geloof ik dringend gevraagd heb naar het doopsel van uw Christus, mijn God 
en mijn Heer). Verwijzing naar Io 20, 28: ‘respondit Thomas et dixit ei Dominus meus et Deus meus’ 
(Thomas antwoordde en zei: “Mijn Heer en mijn God”). De overeenkomst tussen beide teksten is de 
erkenning van Jezus. 
636   Gal 4, 26: ‘illa autem quae sursum est Hierusalem libera est, quae est mater nostra’ (maar het 
Jeruzalem van boven is vrij, dat is onze moeder).   
637   J. O’Donnell, Augustine Confessions II, Commentary on Books 1-7, a.w. 68. 
638   M. Mara, De kerk bij Augustinus, a.w. 205.  
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spreekt eerder haar gedrag en handelen aan dan haar persoonlijke nabijheid als 
moeder. Deze grondhouding duidt Augustinus aan met pietas (vroomheid) dat een 
combinatie uitdrukt van ontzag en liefde, van respect en genegenheid voor God en 
de naasten.639 Deze gave is afkomstig van de Geest (Jes. 11, 2)640 en kan beschouwd 
worden als de vrucht van de genade die Monnica ontvangen had bij haar inwijding 
in het christelijke geloof en haar opname in de kerk. Deze gave was werkzaam in 
haar gezin en wekte het verlangen naar de doop in Augustinus. De geestesgave 
pietas behoort toe aan Monnica en aan de kerk doordat de goddelijke Geest deze 
gave aan allebei geschonken heeft; op grond daarvan zijn het moederschap van 
Monnica en dat van de kerk aan elkaar gelijk. Van Kempen-van Dijk ziet de twee 
daarentegen vanuit de verhouding factum en mysterium, waarbij Monnica het 
zichtbare teken is dat verwijst naar het mysterie van de kerk.641 Uit mijn analyse 
blijkt dat deze verhouding niet van toepassing is op Monnica en de kerk. 
 
Bereidheid tot het baren van heil 
De ernstige ziekte, waaraan Augustinus als kind ten onder dreigde te gaan, riep bij 
Monnica verontrusting op. Want als hij zou sterven, zou ze niet alleen haar kind 
verliezen. Zijn ziel zou verloren gaan doordat hij als ongedoopt kind, belast met de 
erfzonde, geen deel had aan het eeuwig leven in Christus. Dat contrasteerde met 
haar gerichtheid op God, op wie ze hoopte, en dit zette haar aan tot handelen in 
deze situatie. Daarin toonde ze haar bereidheid om datgene te bewerkstelligen 
waar ze op hoopte: zijn eeuwig heil.  
Augustinus drukt Monnica’s bereidheid om heil te bewerkstelligen uit in de sym-
boliek van het moederschap, te weten: haar vermogen om te baren. Zij trachtte 
Augustinus’ heil te baren,642 door een nooddoop uit te voeren.643 Daarmee plaatst 
hij haar vermogen heil te baren op één lijn met de kerk, die het vermogen heeft 
mensen te baren tot een nieuw leven in Christus. Wanneer Monnica deze nood-
doop verricht zou hebben, zou zij hem daadwerkelijk zelf het sacrament van het 
doopsel toegediend hebben. In de vroege kerk ging men er immers van uit dat in 

                                                 
639   Van Bavel beschrijft deze betekenis van pietas in de inleiding van zijn vertaling van Augustinus’ 
werk Over de Drie-eenheid (2005), 34. Volgens Waaijman wijst ‘vroomheid’ op een krachtige grond-
houding die heel het leven omvat: de godsverhouding, de sociale omgang en de inrichting van het 
persoonlijke leven. K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden, a.w. 346.  
640   Is 11, 2: ‘Et requiescet super eum spiritus Domini, spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii 
et  fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis’ (de geest van de Heer rust op hem, de geest van wijsheid 
en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en ontzag voor de Heer). De gave van 
vroomheid plaatst Augustinus in een christelijk perspectief. 
641   Volgens Van Kempen-van Dijk wijst deze identificatie op de verhouding tussen het factum en het 
mysterium. Zij geeft aan dat achter de moederfiguur Monnica het moederschap van de kerk schuilt. 
P. van Kempen-van Dijk, Monnica: Augustinus’ visie op zijn moeder, a.w. 84.90.  
642   Augustinus gebruikt hier een werkwoordsvorm (parturiebat), die een verleden tijd van een poging 
aanduidt (imperfectum de conatu). Daarin wordt een poging of een wens uitgedrukt.  
643   F. van der Meer, Augustinus de zielzorger. a.w. 319-320.  
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geval van nood iedereen kan dopen, als zij/hij maar de juiste intentie heeft te doen 
wat de kerk doet. Monnica’s intentie noemt Augustinus ‘een zuiver hart in uw 
geloof.’  
Bij de doop wordt de nieuwe christen een kind van God en worden de voorgaande 
zonden vergeven.644 De zonde (onreinheden) ná de doop werd echter zo ernstig 
genomen dat kinderen niet zo maar op de smalle weg van de gedoopte christenen 
werd gezet, tenzij ze dodelijk ziek waren.645 Daarom besloot Monnica toch weer het 
doopbad uit te stellen toen haar kind herstelde van zijn ziekte.646 Monnica had 
liever dat de golven van de bekoringen eerst op de nog ongevormde klei van zijn 
ziel zouden beuken, dan op de reeds ‘geboetseerde beeltenis’ die bij de doop 
bekrachtigd zou worden (Conf. 1.11.18).  
 
Geloofsopvoeding  
Patricius, Augustinus’ vader, had weinig in te brengen in de geloofsopvoeding, wat 
we kunnen begrijpen vanuit de context van de vroege kerk. Monnica’s geloof was 
levend en riep respect op in het gezin, wat Augustinus pietas noemt.647 Haar vroom-
heid was merkbaar in haar opvoeding. Daardoor was haar invloed op het gezin 
groot en had zij overwicht op Patricius. Sommige auteurs menen dat Patricius de 
geloofsopvoeding van Monnica aan hun kinderen in de weg stond,648 maar uit deze 
tekst blijkt juist dat Monnica ten opzichte van haar echtgenoot moreel superieur 
was.649 Augustinus schrijft haar invloed toe aan God, die haar hierin met de gave 
pietas bijstond. 

                                                 
644  Hoewel er in de vroege kerk (tot 200) kinderen werden gedoopt, waren er in de derde eeuw 
geluiden tegen de kinderdoop. Zo wilde Tertullianus (circa 160-225) kinderen niet blootstellen aan de 
veeleisendheid om zonder zonden te leven. Deze invloed zien we terug in de keuze van Monnica haar 
zoon niet te laten dopen toen hij herstelde. Hieruit komt naar voren dat ouders in de vierde eeuw de 
keuze hadden hun kinderen te laten dopen volgens oud gebruik, of te wachten tot ze wat steviger in 
de schoenen stonden. De inzichten veranderden in de tijd van Augustinus die daar zelf een krachtige 
impuls toe heeft gegeven. W. Strange, Kinderen in de vroeg-christelijke kerk, a.w. 117-118. 
645   W. Strange Kinderen in de vroeg-christelijke kerk, a.w. 117. 
646   Conf. 1.11.17: ‘Dilata est itaque mundatio mea, quasi necesse esset, ut adhuc sordidarer, si 
viverem’ (zodoende werd mijn reiniging uitgesteld, omdat het onvermijdelijk was dat ik onrein zou 
worden als ik in leven zou blijven). Verwijzing naar Apc 22, 11: ‘qui nocet noceat adhuc et qui in 
sordibus est sordescat adhuc’ (wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht, en wie onrein is zal nog 
onreiner worden). 
647   K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden, a.w. 346. 
648   Volgens A. di Bernardino voedde Monnica de kinderen christelijk op, tegen de wensen van 
Patricius (Conf.  1.11.17; Conf. 3.4.8; Conf. 9.9.22). In: A. Fitzgerald, Augustine through the Ages, a.w. 
570. Volgens Bougoud had Patricius de doop van Augustinus tegengehouden. In: Mgr. Bougoud, Het 
leven van de heilige Monica, a.w. 40. Volgens Trapé liet Patricius de opvoeding over aan Monica. In: 
A. Trapé, Augustinus, meine Mutter, Monika, a.w. 16.  
649    L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht is ja kein Gebrechen ….”, a.w. 42. 
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Monnica zette zich ervoor in dat God voor Augustinus zijn Vader was – binnen de 
context van haar geloof.650 Ze plaatste het leven van Augustinus in het perspectief 
van God, en dus ook in het verlengde van de opdracht van Jezus (Mat. 23, 9).651 
Patricius bleef Augustinus’ biologische vader, God was zijn hemelse Vader. 
 
De mystagogische functie van Monnica: het aanreiken van een christelijk 
referentiekader 
De mystagogische functie van Monnica wijst op het aanreiken een christelijk 
referentiekader in de sociale context van het gezin. Zij bracht haar kind Augustinus 
in contact met het christelijke geloof en de kerk. Daarmee bracht ze een religieuze 
samenhang aan in zijn leven. Dit staat in de lijn van de religieuze ontwikkeling van 
jonge kinderen tussen twee á drie jaar en zeven jaar. In deze jaren van ontwikkeling 
kunnen zij hun bestaan nog niet zelf ordenen. De betekenis van de dingen en 
gebeurtenissen ligt buiten hen: bij de ouders en directe opvoeders. Bij hen vinden 
zij de samenhang in het leven.652  
Monnica reikte haar kind Augustinus een samenhang aan door haar geloof present 
te stellen bij zijn ernstige ziekte. Ze handelde vanuit haar geloof door aansluiting te 
zoeken bij de omstandigheden waarin haar kind verkeerde. Ze toonde haar bereid-
heid een sacramentele handeling toe te dienen bij zijn naderde dood en daarmee 
ervaringen van vergeving en heil op te roepen. Met de keuze van het uitstel van de 
doop toonde ze inzicht in de gesteltenis van haar kind die ook na de doop onder-
hevig zou zijn aan bekoringen. 
De overeenkomst tussen Monnica en de kerk heeft te maken met een reeks 
samenhangende gedragingen die eerder bij een bepaalde functie (rol) dan bij een 
persoon behoren, en die in deze tekst pietas (vroomheid) wordt genoemd. Evenals 
de kerk een werkzaam teken is door het heil te bemiddelen in de bediening van het 
sacrament van het doopsel, zo had Monnica het vermogen Augustinus’ heil te 
baren door hem te dopen. Augustinus verstaat de kerk sacramenteel, in het 
verlengde daarvan geeft hij Monnica een sacramentele functie – die zij overigens 
bij deze gebeurtenis niet heeft uitgevoerd. 
 
Het mystagogisch proces van Augustinus als schrijver 
In de reflectie op zijn ernstige ziekte waarbij hij de dood nabij was, realiseert 
Augustinus zich dat God op hem als kind betrokken was: hij wordt door hem gezien 
en beschermd. Deze betrokkenheid van God maakte een diepe indruk op hem en 

                                                 
650   Power suggereert dat Monnica de invloed van Patricius verzwakt zou hebben. K. Power, Veiled 
Desire, Augustine on Women, 80  
651   Verwijzing naar Mt 23, 9: ‘et patrem nolite vocare vobis super terram, unus enim est Pater vester 
qui in caelis est’ (en wilt niet iemand op aarde vader noemen, want er is er één die je Vader is, die in 
de hemel is).  
652 J. de Schepper, Levensbeschouwing ontwikkelen, a.w. 200-201.  
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wekte zijn verlangen naar de doop van Christus die hij erkende. Bij de beschrijving 
van deze gebeurtenis komt een spoor van het geestelijke moederschap van 
Monnica aan het licht in haar emotie van verontrusting en drukt uit wat zijn dood 
voor haar zou betekenen. Haar besef dat Augustinus verloren kon gaan omdat hij 
niet gedoopt was, contrasteerde met haar hoop op Christus. Door haar bereidheid 
hem te dopen plaatst Augsutinus haar in de rol van de kerk. De herinnering aan het 
besef van de pietas (vroomheid) van Monnica zal later contrasteren met zijn besef 
van misvorming tijdens de ziekte die hij in Rome doormaakte (Conf. 5.9.16).  
 
3.4.2 De barensnood van Monnica (Conf. 5.9.16)  
 
Inleiding 
In deze teksteenheid schrijft Augustinus – evenals in de voorgaande tekst (Conf. 
1.11.17) – over een ernstige ziekte waaraan hij dreigde te bezwijken. In beide 
teksteenheden kent hij de symboliek van het baren toe aan Monnica. In deze 
teksteenheid noemt hij haar barensnood, hetgeen wijst op een spoor van haar 
geestelijke moederschap. Een ander spoor heeft te maken met haar bemiddeling 
van Augustinus naar God. Deze teksteenheid omvat het tweede deel uit Conf. 
5.9.16 en is een vervolg op zijn vertrek naar Rome (Conf. 5.8.15). In het eerste deel 
van deze teksteenheid beschrijft hij hoe hij gekweld werd door een lichamelijke 
ziekte en naar de hel dreigde te gaan vanwege zijn zonden. Deze teksteenheid toont 
welke functie Monnica had bij de ondergang van haar zoon Augustinus.  
 
Werkvertaling Conf. 5.9.16 
‘En de koorts werd ernstiger, en ik ging al, ik ging verloren. Want waar zou ik heengaan als 
ik toen vanhier wegging, waar ging ik anders heen dan naar het vuur en de folteringen, die 
mijn daden verdienden in de waarheid van uw ordening? En zij wist hier niets van en toch 
bleef zij voor mij bidden, hoewel zij niet bij mij was. U echter bent overal aanwezig, waar zij 
was, verhoorde u haar, en waar ik was, erbarmde u zich over mij, zodat ik de gezondheid 
van het lichaam herwon, hoewel ik nog altijd ziek was door een godlasterend hart. Evenmin 
verlangde ik in dat grote gevaar naar uw doop en was ik als jongen beter, toen ik er dringend 
om vroeg door de vroomheid van mijn moeder, zoals ik dat reeds in herinnering heb 
geroepen. Maar ik was gegroeid in mijn schande en om uw genezing brengende adviezen, 
mijn arts, heb ik onzinnig gelachen, u die niet hebt toegelaten dat ik een dubbele dood stierf. 
Als het hart van mijn moeder door die wond geslagen was, zou het nooit geheeld worden. 
Ik spreek niet voldoende uit wat voor een gemoedstoestand zij jegens mij had, en met 
hoeveel te grotere zorg zij van mij in barensnood verkeerde in de geest, dan zij mij had 
gebaard in het vlees.’653 

                                                 
653   Conf. 5.9.16 (CCL 27, 66): ‘Et engrauescentibus febribus iam ibam et peribam. Quo enim irem, si 
hinc tunc abirem, nisi in ignem atque tormenta digna factis meis in veritate ordinis tui? Et hoc illa 
nesciebat et tamen pro me orabat absens. Tu autem ubique praesens ubi erat exaudiebas eam et ubi 
eram miserebaris mei, ut recuperarem salutem corporis adhuc insanus corde sacrilego. Neque enim 



189 

 
Analyse en beschrijving  
 
Ondergang van Augustinus 
Het vertrek van Augustinus naar Rome betekende geen nog verwijdering van de 
manichese kringen waarin hij verkeerde. Zijn manichese vrienden hebben hem daar 
gastvrij ontvangen. In Rome werd hij ernstig ziek, waarbij hij ten onder dreigde te 
gaan. Zijn ondergang beschrijft hij als een dynamiek: quo enim irem, si tunc abirem 
(want ik ging daarheen, als ik toen wegging). In Conf. 5.8.15 heeft hij dezelfde werk-
woorden gebruikt, maar dan omgekeerd: sed quare hinc abirem et illuc irem (maar 
waarom ik hier wegging en daar naartoe ging). Leidde de dynamiek hem toen van 
Carthago naar Rome, een dynamiek die hij – achteraf – aan God toeschreef, in deze 
teksteenheid voerde de dynamiek hem naar een tegenovergestelde richting: de 
onderwereld, die hij het vuur van de folteringen noemt (Mat. 25, 41).654 Op de rand 
van de dood werd hij zich bewust van het kwaad dat hij gedaan had. Als aanhanger 
van het manicheïsme geloofde Augustinus dat Jezus Christus slechts een schijn-
lichaam had. Hij geloofde niet in zijn kruisdood waarmee hij de zonde teniet gedaan 
had. Daarom had God geen van zijn zonden vergeven (Conf. 5.9.16, eerste deel).  
Was er bij zijn vertrek uit Carthago sprake van Gods barmhartigheid die hem zijn 
bedrog vergaf, in deze situatie zou hij ten onder gegaan zijn omdat zijn daden niet 
in overeenstemming waren met de waarheid van Gods ordening. Het begrip 
ordening, dat naar Plotinus verwijst, plaatst Augustinus hier in een christelijke 
verstaanshorizon.655 Ordening duidt op de samenhang die God aan alle dingen 
heeft gegeven (Wijsh. 11, 20, NBV).656  
Het begrip ordening gebruikt hij in relatie tot zichzelf als jongeman, maar ook in 
relatie tot Monnica. Bij zijn dreigende ondergang had Augustinus als jongeman 
geen toegang tot Christus, niet alleen vanwege de ‘boei van de erfzonde’ waarin hij 
gevangen zat (Conf. 5.9.16, eerste deel). God zou hem vanuit de ordening van zijn 
waarheid veroordelen conform zijn daden. Dit contrasteert met Gods handelen 
naar Monnica, die vanuit zijn ordening de beloften die hij haar gedaan had, zou 

                                                 
desiderabam in illo tanto periculo baptismum tuum et melior eram puer, quo illum de materna pietate 
flagitavi, sicut iam recordatus atque confessus sum. Sed in dedecus meum creveram et consilia 
medicinae tuae demens inridebam, qui non me sivisti talem bis mori. Quo vulnere si feriretur cor 
matris, numquam sanaretur. Non enim satis eloquor, quid erga me habebat animi et quanto maiore 
sollicitudine me parturiebat spiritu, quam carne pepererat.’ Deze vertaling is van Peter Commandeur 
en Mieke Kock-Rademakers. 
654 Conf. 5.9.17: ‘Quo enim irem, si hinc tunc abirem, nisi in ignem’ (want als ik toen hiervandaan van 
heengegaan, waar was ik anders heengegaan dan naar het vuur). Verwijzing naar Mt 25, 41: ‘tunc 
dicet et his qui a sinistris erunt: discedite a me maledicti in ignem aeternum’ (dan zal hij zeggen tot 
diegene aan de linkerzijde: gaat weg van mij, vervloekten,  naar het eeuwig vuur).  
655   De begrippen eenheid en ordening heeft Augustinus van Plotinus overgenomen. G. Maertens, 
Augustinus over de mens, a.w. 44. 
656   Sap 11, 21c (Vulgaat): ‘sed omnia mensura et numero et pondere disposuisti’ (maar u hebt alles 
naar maat, getal en gewicht geordend). 
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vervullen (Conf. 5.9.17). Augustinus plaatst zichzelf als jongeman tegenover zijn 
moeder Monnica. 
 
Bemiddeling van Monnica 
Terwijl Monnica niet in zijn nabijheid verkeerde – zij was immers achtergebleven in 
Noord-Afrika – was zij in haar gebed op haar zoon Augustinus betrokken en bleef 
hem bemiddelen naar God. Werd zij bij zijn vertrek naar Rome belemmerd door het 
verlangen naar zijn aanwezigheid (praesentiam) waardoor ze haar geestelijke 
moederschap niet kon invullen, tijdens zijn ernstige ziekte kon ze dit wel, omdat ze 
in haar gebed verbonden was met de presentie van God die overal aanwezig is. 
Het verlangen van Monnica in haar relatie met God en met Augustinus was dus 
getransformeerd. Was zij tot bij zijn vertrek zelf aanwezig in het belang dat zij voor 
ogen had, in de nieuwe situatie was zij daarvan onthecht. Ze maakte ruimte voor 
Gods aanwezigheid waarin zijn Geest werkzaam kon zijn. Gods presentie omvatte 
zowel Monnica als haar zoon op de plaatsen waar ze afzonderlijk verbleven. Voor 
Monnica betekende deze presentie dat God haar tegemoetkwam in het beant-
woorden van haar gebeden voor hem. Dit antwoord reikte over de grenzen van 
haar leefwereld heen, waardoor ze in haar gebed betrokken was op haar zoon. Voor 
Augustinus betekende deze presentie, dat God hem barmhartig was tijdens zijn 
ziekte en hem voor de dood behoedde. Deze barmhartigheid staat in het verlengde 
van Monnica’s bemiddeling; zij was immers een instrument van Gods barmhartig-
heid (Conf. 1.6.7; 3.4.8). 
 
Geen verlangen naar de doop 
In de herinnering aan deze gebeurtenis blijkt dat Augustinus geen verlangen ervoer 
naar de doop toen hij zo ziek was in Rome, in tegenstelling tot eerder toen hij als 
kind ziek was (Conf. 1.11.17). Toen had hij een beweging in zijn ziel (motu animi) 
ervaren, die hem ertoe aangezet had te vragen naar de doop. Dit verlangen was 
door de vroomheid (pietas) van Monnica in hem gewekt. Hij beseft hoe deze 
bewogenheid in zijn ziel hem ontbrak tijdens zijn ziekte in Rome.  
In deze omstandigheden beseft hij ook hoe misvormd hij was door zijn afwending 
van God, wat hem laatdunkend had gemaakt, teken van zijn hoogmoed. Hij min-
achtte God ondanks zijn zorg en leiding. Toch was God de arts die hem lichamelijk 
genas. Maar lichamelijke gezondheid gaat slechts over het tijdelijke en verganke-
lijke leven, en hoewel hij de genezing van zijn lichaam uitdrukt door salus (heil), 
duidt dit niet op zijn heil in Christus. Op het niveau van zijn ziel bleef hij ziek.  
 
Barensnood van Monnica 
Terwijl Augustinus tijdens zijn ondergang geen beweging in zijn ziel ervoer die 
gericht was op God, was Monnica’s geest op dat moment ongerust. Ze was echter 
niet bij hem en ze was ook niet op de hoogte van zijn ernstige ziekte. Volgens 
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Augustinus leidde haar ongerustheid tot het in barensnood zijn van haar geest. Die 
barensnood brengt hij in verband met haar gemoedstoestand die hij aanduidt als 
de ziel (animus). In Nederlandse vertalingen wordt animus vertaald met ‘genegen-
heid’ (Wijdeveld),657 of met ‘houden van’ (Sleddens),658 waardoor het beeld 
ontstaat van een moeder die te veel van haar volwassen zoon houdt en hem niet 
kan loslaten. Volgens Schrama zou Augustinus op grond van deze ‘genegenheid’ de 
gezellin van zijn moeder zijn geworden.659 Het gaat hier echter niet om een moeder-
binding, maar om een proces van wedergeboorte waarbij God haar ziel kan 
raken.660 De ziel is het voertuig waarmee Monnica participeert aan de goddelijke 
dynamiek die Augustinus de barensnood in haar geest noemt. Deze dynamiek reikt 
verder dan de ziel van Monnica en is ook werkzaam in het leven van Augustinus. 
Schreef hij eerder over haar verzuchtingen, die verwezen naar zijn lichamelijke ge-
boorte en die hij negatief duidde als het erfdeel van Eva (Conf. 5.8.15), hier is hij 
positief over haar geestelijke barensnood, waarmee hij verwijst naar Paulus die 
voor de tweede keer in barensnood was van leden van de geloofsgemeenschap in 
Galatië.661 Zoals de Galaten zich afgekeerd hadden van het geloof dat ze via Paulus 
hadden leren kennen, zo had ook Augustinus zich afgewend van God. Zoals Paulus 
in barensnood was van de Galaten, zo was Monnica in barensnood van haar zoon 
Augustinus. 
Er is een overeenkomst en een verschil in de functie van Monnica tijdens de twee 
ernstige ziektes van haar zoon Augustinus. In beide gevallen drukt Augustinus haar 
handelen uit in de symboliek van baren. Het verschil ligt in de intentionaliteit van 
de relatie tussen God en Monnica. Tijdens de ziekte van het kind richtte Monnica 
zich op God, door wie zij zijn heil wilde bewerkstelligen (Conf. 1.11.17). Tijdens 
Augustinus’ ziekte in Rome richtte God zich tot Monnica die haar geest in barens-
nood bracht. Gods intentionaliteit kan gezien worden als een antwoord op haar 

                                                 
657   Wijdeveld vertaalde: ‘want ik maak niet voldoende duidelijk, welke genegenheid zij mij toedroeg.’ 
Aurelius Augustinus, Belijdenissen (1988, 3e druk), a.w. 110. 
658   Sleddens vertaalde: ‘ik kan niet voldoende beschrijven hoeveel ze van mij hield.’ Aurelius Augusti-
nus, Belijdenissen, (2009), 116. 
659   M. Schrama, Monica, beeld van de biddende kerk, a.w. 137; M. Schrama, Augustinus, De binnen-
kant van zijn denken, a.w. 27. 
660   In zijn werk De quantitate animae (de grootte van de ziel) vertelt Augustinus dat God de ziel heeft 
geschapen en dat  haar vaderland God is. De ziel is enkelvoudig van aard (simplex), heeft een eigen-
aard (propia substantia) en gelijkt op God (deo similis), an.quant 1, 1 – 2, 3. Het vermogen van de ziel 
strekt uit tot buiten het lichaam (an.quant. 23, 41 - 32, 69). In: A. Augustinus, De Grootte van de ziel 
[De quantitate animae], (1997), 13-14. 
661   Conf. 5.9.16: ‘quanto maiore sollicitudine me parturiebat spiritu, quam carne pepererat’ (en met 
hoe groter zorg zij van mij in de geest in barensnood was, dan zij mij naar het vlees gebaard had). 
Verwijzing naar Gal 4, 19: ‘filioli mei quos iterum parturio donec formetur Christus in vobis’ (mijn 
kinderen, voor wie ik voor de tweede keer in barensnood ben, totdat Christus gevormd wordt in jullie). 
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offergaven (Conf. 5.7.13). Tussen het brengen van de offergaven en haar barens-
nood hebben in Monnica verschillende transformaties plaatsgevonden, die met 
haar barensnood samen kunnen hangen. 
Haar verzuchtingen, die Augustinus in eerste instantie in verband brengt met het 
erfdeel van Eva, bewerkstelligden na de zuivering van haar verlangen een dialo-
gische dynamiek tussen Monnica en God waarbij de Geest meer inwoning in haar 
vond (Conf. 5.8.15). Zijn Geest, overal aanwezig en ook betrokken op haar zoon die 
ten onder ging, bewerkstelligde dat haar geest in barensnood raakte. De samen-
hang tussen verzuchtingen en barensnood verwijst naar Paulus’ brief aan de Ro-
meinen (Rom. 8, 22).662 Niet de schepping maar Monnica zag uit naar de verlossing 
van haar zoon. Deze verwijzing ontbreekt bij de commentatoren op deze tekst: 
O’Donnell verwijst slechts naar Gal. 4, 19;663 Raffelt gaat helemaal voorbij aan 
Monnica’s barensnood.664 Met zijn verwijzing creëert Augustinus een moederlijk 
perspectief dat gericht is op het verlangen naar en het voorbrengen van nieuw 
leven.  
De geestelijke barensnood van Monnica staat in het spanningsveld tussen het vuur 
van de onderwereld (chaos) waarheen haar zoon Augustinus zou gaan als hij ten 
onder ging en de werkelijkheid van God waarmee zij verbonden was in gebed. Haar 
barensnood staat in dienst van het herstel van de relatie tussen God en Augustinus, 
ondanks diens afkeer van God. 
De geestelijke barensnood van Monnica kon leiden óf tot zijn redding óf tot zijn 
ondergang. Enerzijds onderging zij dit spanningsveld passief waarbij zij zijn redding 
moest overlaten aan God (Christus), anderzijds doorstond zij geestelijk deze pijn-
lijke situatie als een barende vrouw. Zoals een barende vrouw meewerkt om haar 
kind geboren te doen worden, zo werkte Monnica vanuit haar ziel mee om nieuw 
leven geboren te doen worden. Hoewel we niet weten welke ervaringen van Mon-
nica eraan ten grondslag liggen, wijst de beeldspraak van de barensnood op een 
benauwde toestand waarin ze verkeerde, maar ook op haar verlangen dat hij leven 
zou vinden in God. 
 
De mystagogische functie van Monnica: bemiddeling om redding 
De wederzijdse betrokkenheid tussen God en Monnica leidde tot de bemiddeling 
van haar zoon naar God in haar gebed, waardoor God barmhartig was en hem op 
lichamelijk niveau genas. De wederzijdse betrokkenheid komt ook samen in de 
symboliek ‘baren’. De barensnood in haar geest kan beschouwd worden als een 

                                                 
662   Rm 8, 22: ‘scimus enim quod omnis creatura ingemescit et parturit usque adhuc’ (want wij weten 
dat heel de schepping is begonnen met zuchten en in barensnood is tot nu toe). Volgens L. Sutter 
Rehman wijst deze samenhang op moederlijke ervaring. L. Sutter Rehman, To Turn the Groaning into 
Labour. In. A. Levine e.a. (red.), A Feminist Companion to Paul, a.w. 84.  
663   J. O’Donnell, Augustine Confessions II, Commentary on Books 1-7, a.w. 331.  
664  A. Raffelt, ‘Pie quaerere’ – Augustins Weg der Wahrheitssuche, a.w. 223-225. 
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antwoord van God op haar offeranden voor Augustinus (Conf. 5.7.13). Haar barens-
nood was erop gericht haar zoon in contact te brengen met de heilsorde van 
Christus. De symboliek ‘baren’ verwijst naar twee brieven van Paulus. In zijn brief 
aan de Galaten spreekt Paulus over zichzelf in barensnood (Gal. 4, 19); in zijn brief 
aan de Romeinen spreekt hij over de schepping die in verzuchtingen en barensnood 
is (Rom. 8, 22).665 Augustinus kent de verzuchtingen (Conf. 5.8.15) en de barens-
nood (Conf. 5.9.16) toe aan Monnica. Met deze symboliek duidt hij op de werking 
van de Geest in Monnica, en daarin toonde zich haar mystagogische functie. 
Monnica’s moederschoot was echter niet in de woorden van Guardini: ‘tegelijk een 
graf en een schoot’.666 Haar moederschoot was geen graf waarin Monnica haar 
zoon de diepte in getrokken had en waaruit hij zou verrijzen zoals dit bij de initiatie 
van de doop gebeurt. Als aanhanger van het manicheïsme was Augustinus reeds 
geestelijk dood zoals Monnica gezien had vanuit haar geloof (Conf. 3.11.19). Haar 
moederschoot was de geboortegrond van waaruit ze hem uit deze dood kon 
trekken opdat hij tot leven zou komen in God. 
Bij deze gebeurtenis was Monnica geen maieut. Haar mystagogische functie stond 
niet in de context van leren. Zij vervulde niet de functie van een vroedvrouw die de 
barende (leerling)  bijstaat bij de geboorte van haar kind (inzichten).667 Vanuit die 
functie zou van haar slechts verwacht zijn dat ze zich behulpzaam op zou stellen, 
soms meer wachtend en present bij het proces van de geboorte.668 Niet Monnica 
was passief, maar Augustinus, die zich van God afgewend had. Bovendien was haar 
barensnood niet gericht op wat al in zijn ziel aanwezig was,669 maar op wat van 
buiten zou komen. 
Haar barensnood verwijst naar de goddelijke Geest, die als een alteriteit in haar ziel 
werkzaam was. Deze Geest zou een vernieuwing voor ieder teweeg brengen zowel 
voor Augustinus als voor haar, zoals we later nog zullen zien. Beiden waren be-
trokken in dit mystagogische proces. De barensnood van Monnica staat dus in de 
christelijke spiritualiteit en niet in de maieutiek uit de Griekse filosofie.  
 
Het mystagogische proces bij Augustinus 
Een spoor van het geestelijke moederschap van Monnica toont zich in Augustinus’ 
beschrijving van zijn dreigende ondergang. Haar gemoedsbeweging van ongerust-
heid leidde tot haar bemiddeling om redding. Daarmee verloste ze hem van de 
ondergang. Aan de symboliek van het baren die Augustinus toekent aan Monnica, 
ligt hoogstwaarschijnlijk de moederlijke ervaring van zijn vriendin ten grondslag (de 

                                                 
665   Sutter Rehmann wijst op het spanningsveld waarin Paulus zijn apostolisch werk deed: zijn moeilijk-
heden en de hoop op een nieuwe wereld. L. Sutter Rehman, To Turn the Groaning into Labour, a.w. 
82.  
666   R. Guardini, De bekering van Aurelius Augustinus, a.w. 178. 
667   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 79. 
668   G. Groener, Ingewijd en toegewijd, a.w. 350. 
669   R. van Riessen, De ziel opnieuw. Over innerlijkheid, inspiratie & onderwijs, a.w. 78. 
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verzuchtingen die gepaard gaan met de activiteit van de moeder die uitmonden in 
barensnood).670  
Daarbij kende hij vermoedelijk ook de symboliek ‘baren’ uit de platoonse geschrif-
ten. In de dialoog Theaetetus vergelijkt Socrates verloskunde met de maieutiek, 
maar de maieutiek is slechts gericht op de verlossing van de zielen van mannen en 
niet op die van vrouwen (zie 1.5.3). In het genderdualisme in de Griekse filosofie 
hebben immers alleen mannen een ziel en worden vrouwen met het lichaam gelijk-
gesteld. Augustinus stelt zijn moeder helemaal niet gelijk met haar lichaam, maar 
juist met haar ziel die in barensnood was. Daardoor werd er verlossing van zijn ziel 
mogelijk. 
 
3.4.3 Opstaan uit de geestelijke dood (Conf. 6.1.1)  
 
Inleiding 
In Milaan kwam Augustinus in contact met Ambrosius, de bisschop van Milaan. Hij 
begaf zich onder zijn gehoor en besloot catechumeen te blijven in de katholieke 
kerk (Conf. 5.14.25). Hij verkeerde echter ook nog steeds in de kringen van de 
manicheeërs, die ervoor gezorgd hadden dat hij als niet-katholiek tot staatsretor 
benoemd werd in de keizerlijke stad Milaan (384). In Milaan voegde Monnica zich 
bij hem.671 Een spoor van haar geestelijke moederschap wordt duidelijk in de 
beschrijving van de vrucht van haar bemiddeling, te weten: dat Augustinus zijn 
lidmaatschap van het manicheïsme opgeeft. 
 
Werkvertaling Conf. 6.1.1  
‘Mijn hoop sinds mijn jaren als jongeman, waar was u voor mij en waarheen was u geweken? 
Had u mij dan niet gemaakt en mij niet onderscheiden van de viervoetige dieren en mij niet 
wijzer gemaakt dan de vogels van de hemel? En ik wandelde door de duisternis en over de 
glibberige grond, en ik zocht u buiten mijzelf en ik vond niet de God van mijn hart, en ik was 
gekomen in de diepte van de zee, en ik wantrouwde en wanhoopte de waarheid te kunnen 
vinden. 
Reeds was mijn moeder bij mij gekomen, krachtig in vroomheid mij volgende over land en 
zee, op u vertrouwend in alle gevaren: zo had zij zelfs op een kritiek moment op zee de 
zeelieden getroost, door wie de onervaren reizigers over de afgronden worden getroost 
wanneer ze in verwarring gebracht worden, en zij had hun een behouden aankomst 
beloofd, omdat u dat aan haar in een droomgezicht beloofd had. 
En zij vond mij in een gevaarlijke toestand zwaar wanhopende de waarheid te vinden, maar 
toen ik toch haar bekend maakte dat ik geen manicheeër meer was maar nog niet een 

                                                 
670   Sutter Rehmann wijst op de samenhang tussen het zuchten en de barensnood. L. Sutter Rehman, 
To Turn the Groaning into Labour, a.w. 77-79.  
671   Waarschijnlijk kwam Monnica in het voorjaar van 385 aan in Milaan, samen met haar zoon 
Navigius en zijn neven Lartidianus en Rusticus en mogelijk ook Nebridius, Licentius en Trygetius. Th. 
Fuhrer, Zwischen Glauben und Gewissheit: Auf der Suche nach Gott und dem ‘vitae modus’. In. N. 
Fischer u.A. (Hg.), Die Confessiones des Augustinus von Hippo, a.w. 245 (noot 11). 
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katholiek christen, danste ze niet van blijdschap alsof ze iets onverwachts had gehoord; 
hoewel ze al zeker (over mij) werd over dat deel van mijn ellende waardoor zij tegenover u 
over mij bad alsof ik dood was maar opgewekt moest worden en waardoor zij mij op de 
draagbaar van haar denken had voorgehouden aan u, opdat u zou zeggen tot de zoon van 
de weduwe: ‘Jongeman, ik zeg je, sta op’, en hij zou herleven en beginnen te spreken en u 
zou hem overdragen aan zijn moeder. 
Haar hart sidderde dus niet van onstuimig gejubel, toen zij te horen had gekregen dat voor 
een groot deel gebeurd was waarover zij dagelijks (dag in dag uit) bij u om gerouwd had. 
Dat zou gebeuren: de waarheid had mij nog niet aangetroffen maar aan de leugen was ik 
ontkomen. Integendeel, omdat zij zeker ervan was dat u, die haar alles had beloofd, wat er 
nog resteerde, zou geven, antwoordde zij zeer kalm en met een hart vol van vertrouwen 
dat zij geloofde, in Christus, dat zij vóórdat zij van dit leven zou weggaan, mij als trouw 
katholiek zou zien. Dit tegen mij; tegen u echter, bron van barmhartigheid, aanhoudende 
de smeekgebeden en tranen, opdat u uw hulp zou verhaasten en mijn duisternis zou ver-
lichten, en met grotere ijver rende zij naar de kerk, en hing aan de lippen (ora: mond) van 
Ambrosius, op weg naar de bron van het water dat opspringt tot eeuwig leven. Ze had die 
man lief alsof hij een engel van God was, omdat ze had vernomen dat ik door hem voorlopig 
al tot die twijfelende weifeling gebracht was waarvan zij, hoewel er nog een benauwender 
gevaar bij kwam, als door een verheviging die de artsen ‘de crisis’ noemen, voor zeker 
aannam dat ik daardoor zou overgaan van ziekte (zielenlijden) naar de gezondheid.’672 

 
Analyse en beschrijving 
 
 

                                                 
672   Conf. 6.1.1 (CCL 27, 73-74): ‘Spes mea a iuventute mea, ubi mihi eras et quo recesseras? An vero 
non tu feceras me et dicreveras me a quadrupedibus et a volatilibus caeli sapientiorem me feceras? 
Et ambulabam per tenebras et lubricum et quaerebam te foris a me et non inveniebam deum cordis 
mei; et veneram in profundum maris et diffidebam et desperabam de inventione veri. Iam venerat ad 
me mater pietate fortis, terra marique me sequens et in periculis omnibus de te secura. Nam et per 
marina discrimina ipsos nautas consolabatur, a quibus rudes abyssi viatores, cum perturbantur, 
consolari solent, pollicens eis perventionem cum salute, quia hoc ei tu per visum pollicitus eras. Et 
invenit me periclitantem quidem graviter desperatione indagandae veritatis, sed tamen ei cum 
indicassem non me quidem iam esse manichaeum, sed neque catholicum christianum,  non, quasi 
inopinatum aliquid audierit, exilivit laetitia, cum iam secura fieret ex ea parte miseriae meae, in qua 
me tamquam mortuum sed resuscitandum tibi flebat et feretro cogitationis offerebat, ut diceres filio 
viduae: Iuvenis, tibi dico, surge, et revivesceret et inciperet loqui et traderes illum matri suae. Nulla 
ergo turbulenta exultatione trepidavit cor eius, cum audisset ex tanta parte iam factum, quod tibi 
cotidie plangebat ut fieret, veritatem me nondum adeptum, sed falsitati iam ereptum: immo vero quia 
certa erat et quod restabat te daturum, qui totum promiseras, placidissime et pectore pleno fiduciae 
respondit mihi credere se in Christo quod priusquam de hac vita emigraret, me visura esset fidelem 
catholicum. Et hoc quidem mihi. Tibi autem, fons misericordiarum, preces et lacrimas densiores, ut 
accelerares adiutorium tuum et inluminares tenebras meas, et studiosius ad ecclesiam currere et in 
Ambrosii ora suspendi, ad fontem salientis aquae in vitam aeternam. Diligebat autem illum virum sicut 
angelum dei, quod per illum cognoverat me interim ad illam ancipitem fluctuationem iam esse 
perductum, per quam transiturum me ab aegritudine ad sanitatem intercurrente artiore periculo 
quasi per accessionem, quam criticam medici vocant, certa praesumebat.’  
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Vervlogen hoop 
Deze tekst opent met de existentiële ervaring van Augustinus, getekend door 
onzekerheid en vervlogen hoop.673 Zijn voorbijgegane hoop brengt hij in verband 
met God, die zich van hem teruggetrokken had.674 Zijn vervlogen hoop contras-
teerde met zijn hoop vanaf zijn iuventus (jongeman tussen twintig en vijfenveertig 
jaar). De hoop, die hij ervaren had aan het begin van deze leeftijdsfase, was weg. 
Deze hoop zou kunnen duiden op het contact met de wijsheid die hij had ervaren 
bij het lezen van de Hortensius (Conf. 3.4.7). Daarna had hij zich aangesloten bij het 
manicheïsme, waarin Christus de centrale rol speelde (Conf. 3.4.10). Deze beweging 
had hem echter geen antwoorden gegeven op zijn vragen (Conf. 5.7.12-13). 
In zijn dialoog met God brengt hij zijn ervaring van vervlogen hoop in verband met 
zijn schepping als mens (Job 35, 10-11). In tegenstelling tot de dieren heeft God de 
mens begiftigd met het verstand waarmee hij kan onderscheiden, definiëren en 
begrijpen.675 Zijn onvermogen God te ontmoeten had niets te maken met zijn ver-
stand, maar met zijn hart. Daar vond hij God niet.676 Hij had geen contact met God 
die in zijn hart woonde, omdat hij God buiten zichzelf zocht. Dit leidde tot een 
existentiële ervaring van onzekerheid, wantrouwen en wanhoop, die hij gearticu-
leerd heeft als het wandelen door de duisternis677 en over glibberige grond.678 
Hoewel hij door zijn benoeming tot staatsretor in de keizerlijke stad Milaan (384) 
zijn wereldlijke doel bereikt had, in de woorden van zijn vader: dat hij zich fraai wist 
uit te drukken (Conf. 2.3.5), was zijn geestelijke doel (verlangen) niet vervuld. Hij 
had niet gevonden wat uiteindelijk richting en samenhang zou geven: de waarheid. 

                                                 
673   Conf. 6.1.1: ‘Spes mea a iuventute mea’ (mijn hoop sinds mijn jaren als jongeman). Verwijzing 
naar Ps 70 (71), 5: ‘quoniam tu es patientia mea Domine, Domine spes a iuventute mea’ (want u bent 
mijn geduld Heer, Heer u bent mijn hoop vanaf mijn jaren als jongeman). Augustinus neemt het 
tweede deel letterlijk over.  
674   Conf. 6.1.1: ‘ubi mihi eras et quo recesseras?’ (waar was u en waarheen heeft u zich terug-
getrokken). Verwijzing naar Ps 9B, 22a: ‘ut quid Domine recessisti longe’ (waarom Heer hebt u zich 
ver teruggetrokken). Augustinus laat longe weg. 
675   Het onderscheid tussen mensen en dieren is dat de mens verstand heeft, rede en de gave van het 
onderscheid. De mens is gemaakt naar Gods beeld en is een redelijk wezen (Sermo 43, 3). 
676   Conf. 6.1.1: ‘et non inveniebam deum cordis mea’ (en ik vond niet de God van mijn hart). Ver-
wijzing naar Ps 72 (73), 26: ‘deficit caro mea et cor meum Deus cordis mei et pars mea Deus in 
aeternum’ (bezwijkt mijn vlees en mijn hart, God is mijn hart en mijn deel is God in eeuwigheid). 
677   Conf. 6.1.1: ‘Et ambulalam per tenebras’ (en ik wandelde in duisternis). Verwijzing naar Is 50, 10b: 
‘qui ambulavit in tenebris et non est lumen ei’ (die gewandeld heeft in duisternis en geen licht heeft). 
Het tweede deel heeft Augustinus niet overgenomen. 
678   Conf. 6.1.1: ‘Et ambulabam per tenebras et lubricum’ (en ik wandelde door de duisternis op 
glibberige grond). Verwijzing naar Ps 34 (35), 6: ‘fiat via illorum tenebrae et lubricum et angelus 
Domini persequens eos’ (hun weg worde duister en glibberig en de engel des Heren achtervolgt hen). 
In de psalm wordt een wens uitgesproken, terwijl Augustinus spreekt over een existentiële ervaring. 
Het tweede deel heeft hij niet overgenomen.  
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Dit leidde tot een dieptepunt in zijn leven: hij was aangekomen in de diepte van de 
zee.679  
 
Monnica’s vertrouwen 
Het wantrouwen van de jongeman Augustinus stond in contrast met vertrouwen 
dat Monnica op God stelde. Terwijl hij zich existentieel bevond in de diepten van 
de zee, trotseerde zij met Gods leiding de afgronden van de zee. Dit contrast be-
schreef Augustinus aan de hand van haar reis naar Milaan om hem te bezoeken. 
Tijdens deze reis waren de bemanning en de reizigers in een gevaarlijke situatie 
terecht gekomen. De gevaren hadden de rollen omgekeerd: niet de zeelieden had-
den de reizigers getroost maar Monnica de zeelieden. Deze rol had ze kunnen 
vervullen doordat zij in een visioen een boodschap had ontvangen waarin haar aan-
gezegd werd dat ze behouden zouden aankomen. Tijdens het kritieke ogenblik van 
deze reis had Monnica vertrouwd op Gods leiding en had ze een profetische taak 
vervuld.680  
Bij Augustinus’ vertrek naar Rome vervulde ze deze profetische functie nog niet, 
omdat ze zich toen liet leiden door haar persoonlijke drijfveren waarbij ze haar zoon 
Augustinus volgde en zich aan hem vastklampte (Conf. 5.8.15). In deze tekst komt 
het woord volgen opnieuw voor: me sequens (mij volgend), waaraan Augustinus 
toevoegt dat ze vol vertrouwen was. Was er bij het vertrek naar Rome een 
disjunctie tussen God en Monnica waarbij ze Gods leiding niet verstond en zijn 
vertrouwen niet bemiddelde, bij haar aankomst in Milaan was die conjunctie er wel 
en stelde ze haar vertrouwen op God, waardoor ze het vertrouwen op de veilige 
aankomst naar de zeelieden en de onervaren reizigers kon bemiddelen. Daarmee 
wordt de transformatie zichtbaar die bij Monnica had plaatsgevonden rond het 
verstaan van Gods leiding. 
De bemiddeling van Monnica doet denken aan Paulus, die op grond van een 
goddelijke boodschap van een engel de reizigers moed in sprak en verzekerd was 
van een behouden aankomst (Hand. 27, 22-26).681 In dit verhaal van Paulus ging het 
schip toch te gronde (Hand. 27, 22). Bij de reis van Monnica bleef het schip 
behouden. Daarmee komt Monnica’s profetische taak in het licht van Wijsheid te 
staan (Wijsh. 10, 4). In het boek Wijsheid wordt het reddend handelen toegekend 
aan God: 
 

                                                 
679   Conf. 6.1.1: ‘et veneram in profundum maris’ (en ik was gekomen in de diepte van de zee). 
Verwijzing naar Ps 67 (68), 23: ‘dixit Dominus ex Basan convertam, convertam in profundis maris’ (de 
Heer heeft gezegd: uit Basan keer ik u om, ik keer u om in de diepte van de zee). Augustinus spreekt 
nog niet over zijn ommekeer, maar over zijn existentiële ervaring die hij tot uiting brengt als de diepte 
van de zee. 
680   K. Power, Veiled Desire, Augustine on Women, a.w. 82. 
681   L. Ferrari, The Dreams of Monica in Augustine’s Confessions, a.w. 8. 
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‘Maar uw voorzienigheid, Vader, loodst het, want u hebt zelfs in de zee een weg gebaand 
en in de golven een veilig pad. (…) Ook in de oude tijd al (…) zocht de hoop haar toevlucht 
op een vlot en liet, door uw hand geloodst, een kiem na voor het nageslacht’ (Wijsh. 14, 
3.6).682  

 
Deze passage sluit aan op de zeereis van Monnica, waar zij vertrouwen stelt in God 
en het uitdraagt. Augustinus lijkt Monnica in zijn beschrijving van deze droom zelfs 
naar Wijsheid te hebben gemodelleerd. Volgens de oudtestamenticus Beentjes is 
Wijsheid op haar beurt geënt op de godin Isis die de schippers veilig over zee 
loodst,683 en de zee tot bedaren brengt.684 Daarover schreef ook Apuleius van 
Madaura (ca. 125 - ca. 180). In diens roman Metamorphosen (150) bidt een zekere 
Lucius tot Isis met de woorden:  
 
‘Geen dag, geen nacht, geen kort ogenblik gaat voorbij, verstoken van uw weldaden, dat u 
niet op zee en te land mensen beschermt, de stormen van het leven verdrijft en hun de 
reddende hand reikt, die de onontwarbaar verstrengelde draden van het noodlot ontwart 
en de stormen van Fortuna verzacht (…).’685  
 
De elementen als het bieden van bescherming op zee en het ingrijpen in stormen 
stemmen overeen met het handelen van God tijdens de zeereis van Monnica. 
Haalde Augustinus zijn inspiratie bij Apuleius toen hij Monnica’s reis ‘over land en 
zee’ beschreef? Madaura, waar hij de middelbare school volgde, ging er in die tijd 
prat op de geboorteplaats te zijn van de platonist en redenaar Apuleius.686  
 
Monnica’s zekerheid  
De zekerheid die Monnica had, contrasteerde met Augustinus’ existentiële situatie 
die hij beschrijft als een gevaarlijke toestand (periclitantem). Hij bevond zich in een 
tussengebied waarbij zijn leven op het spel stond. Zijn existentiële ervaring ging er 
enerzijds over dat hij zijn lidmaatschap van het manicheïsme, dat hij een leugen 
noemt, opgaf, en anderzijds op zijn oriëntatie op het katholieke geloof, dat hij de 
waarheid noemt.  
De mededeling dat hij geen manicheeër meer was, had Monnica moeten doen 
opspringen van blijdschap. Augustinus gebruikt exsultare (opspringen) ook om haar 
reactie te beschrijven op de ontwikkelingen in zijn puberteit die tot zijn dwaal-
wegen en zijn afkeer van God leidden (Conf. 2.3.6). Toen sprong ze op in vrome 
onrust en siddering. Dat ze nu haar blijdschap niet op dezelfde manier toonde, 

                                                 
682   Deze vertaling is afkomstig van: P. Beentjes, Wijsheid van Salomo, a.w. 105-106. 
683   P. Beentjes, Wijsheid van Salomo, a.w. 81. De lemma’s Isis en Isisareatologien. In: K. Bartels e.a. 
(red.), Das Lexikon der alten Welt, Tübingen-Zürich 1965, 1411-1413. 
684   W. Obbink, Cybele, Isis, Mithras, Oosterse godsdiensten in het Romeine rijk, Haarlem 1965, 67. 
685   Apuleius, De gouden ezel, metamorphosen, Haarlem 1970, 219.  
686   P. Brown, Augustinus van Hippo, a Biography, a.w. 29-30.  
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verklaart Augustinus uit het vermoeden dat dit goede bericht voor haar niet 
onverwacht kwam. In de ontmoeting met haar zoon werd ze zeker over hem en 
gerustgesteld over zijn ellende, omdat hij het manicheïsme vaarwel had gezegd. 
Het Latijnse securus (zorgen verdrijvend) gebruikt Augustinus ook voor het 
onderricht van de jongeman in de droom waardoor Monnica gerustgesteld werd 
(Conf. 3.11.19). Daarmee geeft hij een parallel aan in de ontwikkeling van 
Monnica’s vertrouwen op God.  
Haar vertrouwen gaf haar de zekerheid (certo) dat God alle beloftes die hij haar 
gedaan had zou verwezenlijken. De beloftes waren ten dele in vervulling gegaan. 
Daarom sidderde haar hart niet van onstuimig gejubel. De emotie van sidderen 
(trepido) gebruikt Augustinus als hij haar besef van de dwaalwegen die hij als 
jongeman kon gaan, beschrijft (Conf. 2.3.6). Dat ze ‘niet siddert van onstuimig 
gejubel’ brengt Augustinus in verband met haar bemiddeling voor hem als geeste-
lijke dode. Hoewel ze de vervulling van haar gebeden niet in de hand had, was toch 
gebeurd waar ze om bemiddeld had. Dat hij afstand van deze sekte deed, was de 
vrucht van haar bemiddeling. Dat ze niet in ‘onstuimig gejubel’ ontstak kwam 
doordat hij de waarheid nog niet gevonden had. Er zou pas vreugde zijn wanneer 
Christus hem zou aanspreken. Dan zou haar droom in vervulling gaan en zou hij op 
dezelfde richtlat staan als Monnica. Dán zou ze verheugd zijn, jubelen, triomferen 
en God zegenen (Conf. 8.12.30). Dat zou een echt hoogtepunt voor haar worden. 
Zo ver was het nu nog niet.  
Toch was ze ervan verzekerd dat God alle beloftes zou vervullen. Alleen de belofte 
dat haar zoon een katholiek christen zou worden moest nog vervuld worden. Deze 
belofte sloot aan op haar verlangen en haar geestelijke doel. De vervulling daarvan 
vertrouwde ze toe aan Christus in wie ze geloofde. Monnica’s eigen Godgerichtheid 
(haar vleselijk verlangen) was dus getransformeerd in een verlangen dat zijn 
bestemming vond in God.  
 
Monnica’s geloof in Christus 
Tussen de beschrijvingen van het niet uiten van onstuimig gejubel neemt 
Augustinus de parabel op van de weduwe van Naïn wier zoon stierf (Luc. 7, 12–
15).687 Deze parabel refereert aan de rouw van Monnica om haar geestelijk dode 

                                                 
687   Conf. 6.1.1: ‘in qua me tamquam mortuum sed resuscitandum tibi flebat en feretro cogitationis 
offerebat, ut diceres filio viduae: ‘Iuvenis, tibi dico, surge’, et revivesceret et inciperet loqui et traderes 
illum matri suae’ (waardoor zij tegenover u bad alsof ik dood was maar opgewekt moest worden en 
waardoor zij mij op de draagbaar van haar denken had voorgehouden aan u, opdat u zou zeggen tot 
de zoon van de weduwe: ‘Jongeman, ik zeg je, sta op’, en hij zou herleven en beginnen te spreken en 
u zou hem overdragen aan zijn moeder’. Verwijzing naar Lc 7, 12-15: ‘cum autem adpropinquaret 
portae civitatis et ecce defunctus efferebatur filius unicus matri suae et haec vidua erat et turba 
civitatis multa cum illa quam cum vidisset Dominus misericordia motus super ea dixit illi noli flere et 
accessit qui portabant steterunt et ait adulescens tibi dico surge et resedit qui erat mortuus et coepit 
loqui et dedit illum matri suae’ ( toen hij de poort van de stad naderde, en zie, een dode werd de stad 
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zoon (Conf. 3.11.19) en is een zinnebeeld voor wat er tussen de geestelijke dode 
Augustinus en zijn moeder gebeurd was en nog zou gaan gebeuren. Daarin zien we 
een spoor van haar geestelijke moederschap. 
In deze parabel was de zoon van de weduwe van Naïn lichamelijk dood, terwijl 
Augustinus geestelijk dood was. Een ander verschil is dat de zoon van deze weduwe 
de stad werd uitgedragen (efferabatur), terwijl Monnica haar zoon als een dode 
draagt op een lijkbaar (feretro). In feretro zit ook het werkwoord ferre (dragen). 
Monnica draagt haar zoon in de richting van God aan wie ze hem voorhoudt. Deze 
beweging staat in het verlengde van haar bemiddeling van hem als geestelijke dode 
naar God. Bij de evangelist Lucas is de jongeman een adulescens, wat slaat op de 
leeftijd tussen zeventien en twintig jaar; Augustinus gebruikt het woord iuvenis 
overeenkomstig het iuventute aan het begin van deze tekst, waardoor hij de 
parabel op zichzelf als jongeman toepast.  
Monnica’s bemiddeling van Augustinus naar God noemt hij bewenen (flere) en hem 
voorhouden (offerre) op de draagbaar van haar denken aan God. De draagbaar wijst 
op een lijkbaar waarop men een dode draagt. Laatstgenoemde handeling refereert 
aan haar offergave waarbij ze haar zoon voor God bracht om zijn heil te verkrijgen 
(Conf. 5.7.13). Maar in Conf. 5.7.13 wordt Monnica’s handeling uitgedrukt in 
sacrificare, wat offeren betekent: in haar offergave offerde ze haar zorgen. Het 
Latijnse offerre betekent hem aan God (Christus) aanbieden opdat God hem tot zijn 
beschikking zal hebben. Monnica vraagt God om hulp, omdat ze vanuit haar geloof 
weet dat Christus de mens oproept tot leven en dat er bij hem opstanding uit de 
dood mogelijk is.  
Augustinus kon niet zelf opstaan, zoals hij later schreef: ‘Nog bijna negen jaar 
immers zijn er gevolgd, dat ik mij in dat slijk van de diepte en in het duister van de 
dwaling heb gewenteld, waarbij ik herhaaldelijk probeerde op te staan, maar toch 
telkens zwaarder neerplofte’ (Conf. 3.11.20). Opstanding zou slechts mogelijk zijn 
wanneer God (Christus) Augustinus zou aanspreken. Dit aanspreken zou een begin 
zijn van de opstanding uit zijn geestelijke dood. Wanneer dit zou gebeuren, zou zijn 
hart geopend worden en er een wederzijdse relatie tussen hen ontstaan. Christus 
zou hem tot leven wekken, opdat hij zou herleven en zou beginnen te spreken. Als 
professor in de retorica hád hij natuurlijk al zeer veel gesproken. Het spreken gaat 
hier niet zozeer over het overtuigen van de waarheid aan anderen zoals dit in de 
retorica gebeurt, maar over het spreken vanuit zijn hart. Christus zou hem 
aanspreken als een licht van zekerheid dat zijn hart binnenstroomde (Conf. 

                                                 
uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder, die weduwe was. Een grote mensenmenigte uit de stad 
was met haar. Toen de Heer haar zag, werd hij met barmhartigheid bewogen over haar en zei: “wil 
niet wenen.” Hij ging er naartoe en raakte de kist aan. Zij die droegen, bleven stil staan. Hij zei: 
“Jongeman, ik zeg je, richt je op”, en die dood was, ging zitten en begon te praten. Hij gaf hem aan 
zijn moeder). 
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8.12.29). Dit zou pas gebeuren nadat Continentia zich aan hem onthuld had en hem 
zou stimuleren zich over te geven aan Christus (Conf. 8.12.27)  
Evenals in de parabel uit Lucas gaat het in deze teksteenheid over het teruggeven 
en overdragen van de zoon aan de moeder, zonder dat dit een terugkeer naar de 
oude rollen van moeder en zoon inhoudt. In zijn oude rol als de zoon liet Augustinus 
zich door Monnica bemiddelen naar God en dit roept een beeld van afhankelijkheid 
op, en in haar oude rol bemiddelde Monnica hem naar God. Het overdragen aan de 
moeder betekent dat er iets nieuws zou kunnen beginnen. Dit zou gebeuren tijdens 
het visioen van Ostia (Conf. 9.10.23-25). 
 
Dynamiek in de richting van Christus 
In deze tekst is er nog wel degelijk sprake van de oude rollen. Monnica bleef haar 
zoon Augustinus bemiddelen naar God die aangeduid is als een bron van barm-
hartigheid (fons misericordium) en als een bron van het springende water die leidt 
tot het eeuwige leven (Joh. 4, 14).688 Monnica beweegt hier naar deze Bron van 
water (ad fontem), terwijl er in Joh. 4, 14 een intentionaliteit is vanuit Jezus die 
water uit deze bron schenkt. Bij de bespreking van het visioen van Ostia stuiten we 
op de intentionaliteit vanuit de werkelijkheid van God die Monnica en Augustinus 
zal besprenkelen met het water uit de hemelse waterbronnen. Dat is hier nog niet 
het geval; we zien alleen dat Monnica ernaar verlangde dat God betrokken zou zijn 
op Augustinus. Ze besefte dat er in hem een beweging gaande was die hem leidde 
in de richting van het katholieke geloof. Haar gebed was erop gericht dat dit snel 
zou gebeuren: ‘opdat u uw bijstand zou verhaasten.’689 Ze vroeg of God de duister-
nis van hem zou willen verlichten.690 Augustinus gebruikt tenebras: de afwezigheid 
van licht. Eerder gebruikte hij caligo voor de diepe duisternis van zijn ziel (Conf. 
3.11.19); duisternis die veroorzaakt werd door zwarte nevel, waar we zijn lidmaat-
schap van het manicheïsme in kunnen zien.691 Doordat hij daar afstand van nam, 
werd zijn duisternis enigszins getransformeerd.  

                                                 
688   Conf. 6.1.1: ‘ad fontem salientis aquae in vitam aeternam’ (op weg naar de bron van het water 
dat opspringt tot eeuwig leven). Verwijzing naar Io 4, 14: ‘sed aqua quam dabo ei fiet in eo fons aquae 
salientis in vitam  aeternam’ (maar het water dat ik hem geef, zal in hem worden een bron van water 
dat opspringt tot het eeuwige leven). 
689   Conf. 6.1.1: ‘ut accelerares adiutorium tuum’ (opdat u uw hulp zou verhaasten). Verwijzingen naar 
Ps 7, 11: ‘iustum adiutorium meum a Deo qui salvos facit rectos corde’ (mijn rechtvaardige bijstand is 
God die de oprechten van hart bevrijdt); Ps 37 (38), 23: ‘intende in adiutorium meum Domine salutis 
meae’ (spant u in tot mijn hulp, Heer van mijn heil); Ps 69 (70), 2: ‘Deus in adiutorium meum intende 
Domine ad adiuvandum me festina’ (Heer, span u in tot mijn hulp, haast u om mij bij te staan, Heer). 
690 Conf. 6.1.1: ‘et inluminares tenebras meas’ (en mijn duisternis zou verlichten). Verwijzing naar Ps 
17 (18), 29: ‘quoniam tu inluminas lucernam meam Domine, Deus meus inluminas tenebras meas’ 
(want u verlicht mijn lamp, Heer, u verlicht mijn duisternis, Heer). 
691   Conf. 3.11.19: ‘hac profunda caligne’ (deze diepe duisternis). 
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In de beschrijving van de houding van Monnica tegenover Ambrosius wordt de 
laatste enigszins geïdealiseerd,692 wellicht omdat het hem gelukt was Augustinus’ 
verlangen te wekken voor het christelijk geloof. Dit was Monnica in de periode, 
waarin hij aanhanger van het manicheïsme was, niet gelukt. Door Ambrosius’ toe-
doen kwam Augustinus tot een aarzelende onzekerheid – het tussengebied waarin 
hij verkeerde. 
 
De mystagogische functie van Monnica: bemiddeling tussen reeds en nog niet 
De mystagogische functie van Monnica ligt in haar bemiddeling om redding. De 
vrucht van haar bemiddeling van Augustinus naar God was dat hij afstand genomen 
had van het manicheïsme. 
Monnica’s mystagogische functie ligt ook in de vervulling van haar profetische 
functie, zoals in het visioen waarbij God haar beloofde dat ze aan het gevaar op zee 
zouden ontkomen. Door Monnica’s bemiddeling van deze belofte werd de behou-
den aankomst een ontmoetingsplaats tussen God en Monnica en haar mede-
reizigers en de zeelieden. 
Daaruit komt de perspectiefwisseling naar voren: enerzijds vertrouwde ze de belof-
ten toe aan God die ze vanuit zijn perspectief zou vervullen, anderzijds was zij Gods 
partner die meewerkte aan de realisering daarvan. Daaruit blijkt dat ze op een ana-
gogische wijze met dit visioen was omgegaan. Dit gebeurde ook met de resterende 
beloften, in het bijzonder met de belofte in de droom van de richtlat. Haar 
anagogische omgang staat in de polaire spanning tussen reeds en nog niet. Hoewel 
deze belofte reeds aan haar kenbaar gemaakt was in tekens, had God de betekenis 
van deze belofte vanuit zijn ordening nog niet geopenbaard. Wanneer dit zou 
gebeuren, zou Monnica jubelen in vreugde en Augustinus naast haar op de richtlat 
van het geloof staan (Conf. 8.12.30). 
In dit spanningsveld tussen geen manicheeër meer zijn en nog geen katholiek 
christen zijn, zien we een derde mystagogische functie, die van het dragen: 
Monnica bracht Augustinus op de draagbaar van haar denken voor God. De draag-
baar verwijst naar haar draagkracht waarmee ze het opbrengt te blijven uitzien 
naar God die haar zoon tot leven kon wekken. 
Wanneer we de handeling dat Monnica haar zoon aan God voorhoudt in een 
samenhang plaatsen met haar barensnood, zien we een ontwikkeling. De intentie 
van haar barensnood was het contact van Augustinus met de heilsorde van 
Christus; het voorhouden betekent dat zijn ziel nog niet door hem aangesproken 
was. Deze handeling wijst op een polaire spanning. Enerzijds besefte Monnica dat 
Augustinus een begin had gemaakt van een oriëntatie op het christelijk leven, 
anderzijds had hij daar nog niet definitief voor gekozen. Dit spanningsveld werd pas 

                                                 
692   Conf. 6.1.1: ‘diligebat autem illum virum sicut angelum dei’ (zij had hem lief alsof hij een engel 
van God was). Verwijzing naar Gal 4, 14b: ‘sed sicut angelum Dei exepistis me sicut Christum Iesum’ 
(maar als een engel van God hebt u mij ontvangen, zoals Jezus Christus). 
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doorbroken bij zijn overgave aan Christus in de tuin van Milaan. Hij zou pas herleven 
en beginnen te spreken wanneer het licht van Christus zijn hart zou binnenstromen 
(Conf. 8.12.29). 
      
Het mystagogisch proces van Augustinus 
Een spoor van het geestelijke moederschap van Monnica komt te voorschijn bij de 
vermelding van haar emotie – ook al uit die zich niet in het sidderen van onstuimig 
gejubel. Deze emotie duidt enerzijds op Augustinus’ afwending van zijn dwaal-
wegen, anderzijds op Gods bemiddeling van beloften naar Monnica. Deze beloften 
waren nog niet geheel verwezenlijkt. In dit spanningsveld tussen het ‘vervuld zijn’ 
en ‘niet-vervuld zijn’ zou Monnica het vertrouwen, de zekerheid en het geloof in 
Christus bemiddelen. Daartegenover plaatst Augustinus zijn wanhoop, twijfel en 
crisis, en het nog niet geloven als jongeman.693  
In deze situatie vervult Ambrosius een belangrijke functie; hij leert Augustinus om 
de Bijbel op een allegorische manier te lezen: de letter doodt, de geest maakt 
levend (2 Kor. 3, 6, in: Conf. 6.4.6). Ambrosius preekte in tegenstelling tot de mani-
cheeërs ook over de boeken uit het Oude Testament. Daardoor kreeg Augustinus 
een bijbels christelijk referentiekader aangereikt. Als catechumeen nam hij deel aan 
de woorddienst van de liturgie en luisterde hij naar de preken van Ambrosius, die 
de bijbelverhalen op een narratieve wijze vertelde. Augustinus stemde er nog niet 
gelovig mee in en nam nog niet deel aan het heil van Christus (Conf. 6.4.6). Wel ging 
hij anders denken over de Bijbel en het katholieke geloof. Hij vatte de teksten niet 
meer letterlijk op, maar ontwikkelde een symbolisch bewustzijn waardoor hij de 
geestelijke betekenis van de Bijbel leerde verstaan.  
 
 
3.5 DE VOLTOOIING VAN HET GEESTELIJKE MOEDERSCHAP VAN MONNICA 
  
Algemene inleiding  
Het moederschap van Monnica kreeg aan het einde van haar leven een bijzondere 
dimensie. Zij deelde samen met Augustinus een godservaring tijdens hun verblijf in 
Ostia. Er zijn verschillende benamingen gegeven aan deze godservaring.694 Hoewel 
de contemplatieve dimensie van deze ervaring op verschillende momenten naar 
voren komt – een aanwezigheid van de waarheid die God is; de onderdompeling in 
de goddelijke bron (Conf. 9.10.23); de aanraking van wijsheid (Conf. 9.10.24); het 

                                                 
693   Th. Fuhrer, Zwischen Glauben und Gewissheit, Auf der Suche nach Gott und dem ‘vitae modus’. 
In: N. Fischer und C. Mayer (Hg.), Die Confessiones des Augustinus von Hippo, a.w. 245-246.  
694   Hattrup merkt op dat er verschillende namen zijn gegeven aan de godservaring in Ostia. P. Henry: 
La vision d’Ostie; A. Mandouze: L‘extase d’Ostie?; C. Boyer: La contemplation d’Ostie. Hatrupp geeft 
de voorkeur aan Berührung. In: D. Hattrup, Die Mystik von Cassiciacum und Ostia. In: N. Fischer und 
C. Mayer (Hg.), Die Confessiones des Augustinus von Hippo, a.w. 426. Van Bavel spreekt over de 
contemplatie van Ostia. In: T. van Bavel, Augustinus en Hadewych,  Leuven 2000.  
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grote zwijgen (Conf. 9.10.25) 695 – gebruik ik ‘visioen van Ostia’ als meest gebruikte 
benaming.  
In de loop der tijd is er veel gediscussieerd over de vraag naar het mystieke gehalte 
van het visioen van Ostia; een overzicht daarvan geeft Hatrupp in Die Mystik von 
Cassiacum und Ostia.696 Hier concentreer ik me op het onderzoek naar de uitdruk-
kingen van Monnica’s geestelijke moederschap. Augustinus beschrijft het visioen 
van Ostia echter in de wij-vorm; hij maakt geen onderscheid tussen Monnica en 
zichzelf. Daardoor zijn er geen expliciete sporen te vinden van haar geestelijke 
moederschap. Wel komen er elementen in de beschrijving voor die mijns inziens 
verwijzen naar eerdere sporen van haar geestelijke moederschap. Naar deze 
elementen ga ik op zoek.  
Deze teksteenheid van het visioen van Ostia bestaat uit drie fragmenten. Het eerste 
fragment (Conf. 9.10.23) beschrijft een gesprek tussen Monnica en Augustinus over 
het eeuwig leven. Dit vormt het begin van de godservaring. Het tweede fragment 
beschrijft deze ervaring (Conf. 9.10.24). Het derde fragment is een reflectie van wat 
ze ervaren hebben (Conf. 9.10.25).  
 
3.5.1 Gesprek over het eeuwig leven (Conf. 9.10.23) 
 
Inleiding  
In de voorgaande teksten van dit onderzoek naar het geestelijke moederschap van 
Monnica stonden gebeurtenissen uit het leven van Augustinus centraal. Dit tekst-
fragment gaat over een gebeurtenis uit haar eigen leven: haar naderend levens-
einde. Zij verlangde ernaar terug te keren naar Noord-Afrika om daar te sterven en 
bijgezet te worden in het graf van haar echtgenoot Patricius (Conf. 9.11.28). 
Vanwege een stagnatie in de haven moesten ze langer in Ostia verblijven. Tijdens 
dit oponthoud spraken Monnica en Augustinus met elkaar aan een venster. In dit 
gesprek gebeurde er iets waarbij zij beiden losgemaakt werden uit het bezig zijn 
met hun verleden en geopend werden voor een goddelijke bron die zich aan hen 
kenbaar maakte. Deze bron verwijst naar een eerder spoor van Monnica’s 
geestelijke moederschap dat gericht was op de bemiddeling van goddelijke gaven 
(Conf. 1.6.7). Daarnaast spreekt Augustinus over de mond van het hart, hetgeen 
refereert aan Monnica’s geloofsopvoeding waarbij ze het hart van het kind 
Augustinus voedde met de naam van Christus (Conf. 3.4.8). 
 

                                                 
695   Bij Augustinus is contemplatie ‘met bewondering en eerbied de blik van de ziel gericht houden op 
God’ en geeft het de ervaring van Gods aanwezigheid; het is een innige omgang met God, die als een 
gave geschonken wordt en die de mens zich niet kan toe-eigenen. Contempleren duidt op het komen 
tot het schouwen van het onzichtbare, het onveranderlijke, het ene en onuitsprekelijke. M. Schrama, 
Mystiek in de Augustijnenorde. In: J. Baers e.a. (red.), Encyclopedie van de mystiek, fundamenten, 
tradities en perspectieven, Kampen [ect.] 2003, 605. 
696   D. Hatrupp, Die Mystik von Cassiciacum und Ostia, a.w.  414-422; 426-434. 
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Werkvertaling van Conf. 9.10.23 
‘Toen de dag ophanden was dat zij (Monnica) uit dit leven heen zou gaan – een dag die u 
weet, terwijl wij die niet weten – waren de dingen zo gelopen, naar ik geloof, door u op uw 
verborgen wijze zo geregeld, dat ik en zij alleen aan een venster geleund stonden, vanwaar 
men uitzag over de binnentuin van het huis, dat ons herbergde. Daar bij Ostia aan de Tiber, 
waar men ver verwijderd is van de drukte na de inspanning van een lange tocht, verzamel-
den wij krachten voor de zeereis. Wij waren dus alleen in gesprek, dat zeer aangenaam was; 
wij vergaten wat achter ons lag en reikten naar wat vóór ons lag, en vroegen ons af in tegen-
woordigheid van de waarheid die aanwezig is, omdat u dat bent, hoe het zou zijn: het 
toekomstige eeuwige leven van de heiligen, dat geen oog heeft gezien, geen oor heeft 
gehoord, en dat in het hart van een mens niet is opgekomen. Maar wij snakten met de mond 
van ons hart naar de wateren die van omhoog neer stroomden uit uw bron, de bron van het 
leven die bij u is, opdat wij door het water besprenkeld naar de mate van ons begrips-
vermogen op een of andere manier zo grote realiteit zouden kunnen denken.’697 

 
Analyse en beschrijving 
 
Gesprek aan het venster  
De schrijver Augustinus plaatst het naderend levenseinde van Monnica in het 
perspectief van Gods weten. In het verlengde daarvan spreekt hij over Gods verbor-
gen leiding die ervoor gezorgd had dat Monnica en hij aan het venster zaten. Daar 
werd hun aandacht gevestigd op de binnentuin van het huis waar ze verbleven. Een 
binnentuin is een plaats van volledige rust buiten de beslommeringen van het dage-
lijkse leven. Vanuit het perspectief van de naderende dood van Monnica kan de 
binnentuin verwijzen naar het hemelse paradijs, waar haar ziel opgenomen zal 
worden en deel zal krijgen aan het eeuwige leven.698 Op deze plaats ontstond een 
gesprek over het eeuwige leven van de heiligen. Dit gesprek wordt ingekaderd door 
twee verwijzingen naar de brieven van Paulus. Aan het begin citeert de schrijver 
Augustinus 1 Kor. 2, 9 en hun gesprek eindigt met 1 Kor. 15, 51 (Conf. 9.10.25). 

                                                 
697   Conf. 9.10.23 (CCL 27, 147): ‘Impendente autem die, quo ex hac vita erat exitura – quem diem tu 
noveras ignorantibus nobis – provenerat, ut credo, procurante et occultis tuis modis, ut ego et ipsa 
soli staremus incumbentes ad quandam fenestram, unde hortus intra domum, quae nos habebat, 
prospectabatur, illic apud Ostia Tiberina, ubi remoti a turbis post longi itineris laborem instaurabamus 
nos navigationi. Conloquebamur ergo soli valde dulciter et praeterita obliviscentes in ea quae ante 
sunt extenti quaerebamus inter nos apud praesentem veritatem, quod tu es, qualis futura esset vita 
aeterna sanctorum, quam nec oculus vidit nec auris audivit nec in cor hominis ascendit. Sed 
inhiabamus ore cordis in superna fluenta fontis tui, fontis vitae, qui est apud te, ut inde pro captu 
nostro aspersi quoquo modo rem tantam cogitaremus.’ 
698   In de christelijke traditie fungeert het paradijs als inhoud van de belofte, als oriëntatie van het 
gelovige verlangen dat zich biddend en volhardend richt tot God. In de eerste eeuwen van het chris-
tendom overheerste dit hemelse beeld van het paradijs, waarin Christus centraal staat en middelaar 
is, en waar de rechtvaardige zielen na hun dood opgenomen worden en deel krijgen aan het eeuwig 
leven. W. Tillmans, De oude paradijssymboliek. In: Bijdragen 36 (1975) 350-390. 
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Aan het begin van hun gesprek gebeurde er iets waardoor Monnica en Augustinus 
de opgedane ervaringen in hun leven achter zich konden laten en zich uitstrekten 
naar wat vóór hen lag.699 Augustinus gebruikt extendere (uitstrekken) om aan te 
geven dat in dit gesprek de horizon verbreed en de kring rondom henzelf door-
broken werd, zodat zij zich openden voor een tegenwoordigheid van waarheid die 
zich kenbaar maakte.700 Deze aanwezigheid ging aan hen vooraf en deed het 
voorbijgaande vergeten, en zou kunnen verwijzen naar de voorgaande tekst (Conf. 
6.1.1), waarin gesproken werd over de overdracht van de zoon aan zijn moeder 
(Luc. 7, 12-15).  
Toegepast op Augustinus en Monnica betekende deze overdracht niet dat moeder 
en zoon zouden terugvallen in hun oude rol: Monnica die haar zoon bemiddelde 
naar God en Augustinus die daarvan afhankelijk was. Deze overdracht betekende 
juist dat er iets nieuws tussen hen zou gebeuren, in aanwezigheid van de waarheid, 
die God is.701 Er was een intentionaliteit vanuit God die het dragende ‘midden’ werd 
van hun gesprek. Deze aanwezigheid van waarheid is een vervolg op de verborgen 
leiding van God die hen oversteeg en waardoor zij het verleden vergaten. In deze 
tegenwoordigheid leidde de inhoud van dit gesprek naar de vraag naar het eeuwige 
leven van de heiligen.702  
 
De levensbron van God 
Augustinus’ beschrijving van de aanwezigheid van waarheid gaat over op de 
hemelse waterbronnen. Deze bronnen roepen een verlangen op, dat hij snakken 
(inhiare: de mond opensperren naar, smachten naar) noemt. Augustinus gebruikte 
dit woord eerder om zijn begeerte als zuigeling te beschrijven: hij schreide begerig 
naar de moederborst. Zijn snakken naar de moederborst als zuigeling leidde naar 
de zonde (Conf. 1.7.11). Augustinus gebruikte inhiare ook voor Monnica die wijn 

                                                 
699 Conf. 9.10.23: ‘et praeterita obliviscentes in ea quae ante sunt extenti’ (en vergetende het 
voorbijgegane, reikende naar de dingen die vóór ons zijn). Verwijzing naar Phil 3, 13b: ‘quae quidem 
retro sunt obliviscens ad ea quae sunt in priora extendens me’ (vergetende de dingen die achter mij 
liggen en mij richtend op de dingen die het meest naar voren zijn). 
700   Volgens Van Bavel gebruikte Augustinus het woord ‘extentie’ in een samenhang met het 
verlangen. T. van Bavel, Augustinus over verlangen , Leuven 2001, 7-24. Hier: 11. 
701   Conf. 9.10.23: ‘quaerebamus inter nos apud praesentem veritatem, quod tu es’ (wij vroegen ons 
af bij de aanwezige waarheid, die U bent. Verwijzing naar Io 14, 6a: ‘Dicit ei Iesus: “ ego sum via et 
veritas et vita’” (Jezus zei tot hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven).  
702   Conf. 9.10.23: ‘quam nec oculus vidit nec auris audivit nec in cor hominis ascendit’ (dat geen oog 
heeft gezien, geen oor heeft gehoord, en dat in het hart van een mens niet is opgekomen). Verwijzing 
naar 1 Cor 2, 9: ‘Sed sicut scriptum est quod oculos non vidit nec auris audivit nec in cor hominis 
ascendit’ (Maar zoals geschreven staat: wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en wat in 
het hart van een mens niet is opgekomen). Terwijl Paulus deze verborgen werkelijkheid heeft 
toegeschreven aan de wijsheid, die in Christus openbaar is geworden, relateerde Augustinus deze 
werkelijkheid aan God. 
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wilde drinken (Conf. 9.8.18).703 Power wijst op een contrast tussen de wijndiefstal 
van Monnica als kind en het drinken uit deze bron van goddelijk leven:704 terwijl de 
wijn het kind naar de zonde leidde, bracht deze bron Monnica in contact met het 
goddelijk leven. 
De bron van de hemelse waterstromen is een verwijzing naar psalm 36, 10 waarin 
de bron gerelateerd is aan barmhartigheid.705 Over de bron die opwelt tot eeuwig 
leven schrijft Augustinus eerder in de Confessiones. Tot deze bron richtte Monnica 
haar gebeden voor het heil van haar zoon (Conf. 6.1.1).706 Tijdens deze ervaring 
stortte deze hemelse waterstromen uit in de harten van Monnica en Augustinus 
(Conf. 9.10.23). Het water uit de bron is een verwijzing naar de liefde die God uit-
stort in de harten van mensen: 
 
‘De liefde dus die uit God is en die God is, is in kenmerkende zin de heilige Geest door wie 
de liefde van God in onze harten uitgestort is (…)’ (trin. 15.18.32).707  

 
De Geest stort deze liefde van God uit en is de gever van deze gaven. Deze 
uitstorting van de hemelse waterstromen verwijst naar het openbarsten van de 
goddelijke werkelijkheid tijdens het voeden van de zuigeling Augustinus, waarbij 
God vertroostingen schonk aan Monnica en de voedsters (Conf. 1.6.7).  
Tussen deze teksten (Conf. 9.10.23 en Conf. 1.6.7) zijn opmerkelijke overeen-
komsten maar ook verschillen die in de richting wijzen van de voltooiing van het 
geestelijke moederschap van Monnica. De liefde uit de goddelijke bron kan in ver-
band gebracht worden met de vertroostingen van Gods barmhartigheden die 
uitstroomden in de borstvoeding van Monnica en de voedsters. Bij beide gebeur-
tenissen is God de gever van deze goddelijke gaven. Deze keer echter dronken 
Augustinus en Monnica samen, onbemiddeld, uit dezelfde goddelijke bron.  
Een andere overeenkomst is dat er bij beide ervaringen sprake is van een inten-
tionaliteit van God naar Monnica en Augustinus die op hen beiden betrokken is. 
Het verschil heeft betrekking op de wil van de zuigeling Augustinus en die van 

                                                 
703   Conf. 8.8.18: ‘ut prope iam plenos mero caliculos inhianter hauriret’ (ze sloeg al bijna volle bekers 
ongemengde wijn met gulzige teugen naar binnen).  
704   K. Power, Veiled Desire, Augustine on Women, a.w. 73. 
705   Conf. 9.10.23: ‘sed inhiabamus ore cordis in superna fluenta fontis tui, fontis vitae, qui est apud 
te’ (maar wij snakten met de mond van ons hart  naar de waterstromen vanuit de hoogte, van uw 
bron, de bron van het leven, die bij u is). Verwijzing naar Ps 35 (36), 10-11a: ‘quoniam tecum est fons 
vitae in lumine tuo videbimus lumen, praetende misericordiam tuam scientibus te’ (want bij u is de 
bron van het leven, in uw licht zullen wij het licht zien. Toon uw barmhartigheid aan wie u wil leren 
kennen). Augustinus brengt de waterstromen niet in verband met licht.  
706  L. Ferrari, The ‘Food of Truth’ in Augustine’s Confessions. In: Augustinian Studies 9 (1978), 1-14. 
Hier: 9-10.  
707   Trin. 15.18.32 (CCL 50A, 508): ‘Dilectio igitur quae ex deo et deus est proprie spiritus sanctus est 
per quem diffunditur in cordibus nostris dei caritas. (…).’ Vertaling is uit: Over de Drie-eenheid (2005), 
424.  
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Monnica, die afgestemd werden op de goddelijke gaven (Conf. 1.6.7). Tijdens de 
uitstorting van de liefdesgaven uit de bron stemde God hun beider hart daarop af 
opdat ze ervan konden genieten. 
Tijdens deze uitstortende ervaring van liefde was er geen behoefte noch een 
gebrek, maar een verlangen dat opgeroepen werd door de goddelijke bron. Dit 
verlangen kon slechts vervuld worden door Degene die dit verlangen in hun hart 
gewekt had, en dit verlangen schiep een betrokkenheid op God. Enerzijds verlang-
den zij ernaar dat hun hart besprenkeld werd door deze bron, anderzijds beseften 
zij de grootsheid van dit verlangen dat ze nauwelijks konden bevatten met hun 
denkvermogen. De liefdesgaven uit deze bron waren niet afhankelijk van hun 
intentionaliteit en ze waren zo overvloedig dat hun intenties niet aan de orde 
waren. Deze overvloed verwijst ook naar de eerste tekst van dit onderzoek (Conf. 
1.6.7) waarin de vrouwen overvloeiden van troost. Het onderscheid is dat Monnica 
en Augustinus nu samen deelden in deze overvloed.  
De ‘mond van het hart’ verwijst naar het drinken van het hart van het kind Augus-
tinus, waarbij Monnica zijn hart voedde met de naam van Christus (Conf. 3.4.8). 
Tijdens het visioen van Ostia dronken zij samen uit de goddelijke bron ‘met de 
mond van hun hart’. Deze ervaring was een genieting van de heerlijkheid die ze 
verkregen in relatie met deze bron die God is. Ze proefden in hun hart iets van de 
aanwezigheid van dat andere, goddelijke leven, het genot dat alle aardse genoe-
gens overstijgt.  
 
3.5.2. Aanraking van wijsheid (Conf. 9.10.24) 
 
Inleiding  
Dit tekstfragment doet op het eerste gezicht aan Plotinus denken en diens inzicht 
op de werkelijkheid: de opgang naar de Ene, God, die alle denken te boven gaat en 
in wie de mens zijn ware rust bereikt. Augustinus heeft Plotinus’ inzicht in de drie-
deling van de werkelijkheid overgenomen: het zintuiglijke, het intelligibele, het 
Ene.708 Deze driedeling is in dit fragment te vinden: Monnica en Augustinus werden 
trapsgewijs omhoog geleid. Eerst wandelden zij door de zintuiglijke werkelijkheid, 
vervolgens door de geestelijke werkelijkheid en tenslotte bereikten ze de godde-
lijke werkelijkheid die aangeduid is als id ipsum (het zelf).  
Augustinus heeft deze ervaring neoplatoons gestileerd, maar is ze ook neoplatoons 
van aard?709 Hij spreekt God aan in een persoonlijke relatie, wat eerder christelijk 

                                                 
708   Plotinus, Enneaden, vertaald en ingeleid door R. Ferwerda, Baarn 1984, Boek V, 1 vv. 533 vv. 
709   Ruh merkt op dat Augustinus geen mystieke ervaringen gehad. Volgens Ruh zou hij het visioen 
van Ostia gestileerd hebben naar het neoplatoons model die de ervaring op een beslissende wijze zou 
hebben vervormd. K. Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik, Die Grundlegung durch die 
Kirchenväter und die Mönchstheologie des 12. Jahrhunderts, Band 1, München 1990, 117. Volgens 
Willaert is iedere ervaring in taal per definitie ‘stilering’ en brengt bijgevolg ‘vervorming’ met zich 
mee. F. Willaert, Augustinus en Hadewych, Leuven 2000, 39-53. Hier 39. 
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is dan neoplatoons. Bovendien staan er in de verwoording van deze ervaring vele 
verwijzingen naar bijbelteksten. Heeft Augustinus het spanningsveld tussen het 
neoplatonisme en het christendom misschien zelfs opgelost? In dit fragment komt 
de wijsheid ter sprake. In de dialogen van Cassiciacum (386-387) benaderde Augus-
tinus de wijsheid vanuit het neoplatonisme en Monnica vanuit het christelijke 
geloof (zie 2.1.5). Vanuit welk referentiekader wordt wijsheid in dit fragment 
benaderd en wat betekent zij voor Monnica’s geestelijke moederschap?  
 
Werkvertaling Conf. 9.10.24 
‘Toen het gesprek geleid werd tot dat einde: het genot van de vleselijke zintuigen – hoe 
groot en in hoe groot lichamelijk licht ook – niet te vergelijken is met de heerlijkheid van 
dat andere leven, en daarmee vergeleken zelfs het vermelden niet waard.  
Toen richtten wij ons omhoog in vuriger genegenheid naar ditzelfde en wij doorwandelden 
trapsgewijs de lichamelijke dingen en ook de hemel zelf, van waaruit de zon en de sterren 
licht geven over de aarde. En wij stegen in ons innerlijk nog hoger, door over uw werken na 
te denken, te spreken en uw werken te bewonderen. We kwamen bij ons begripsvermogen, 
die wij overstegen om het gebied van onuitputtelijke vruchtbaarheid bereiken waar u Israël 
weidt in eeuwigheid met de waarheid als voedsel. Het is daar dat het leven wijsheid is, 
waardoor al die dingen gemaakt worden zowel de dingen die waren als die nog zullen zijn, 
maar die wijsheid zelf wordt niet, maar de wijsheid is zoals zij was, en zij zal altijd zijn. Of 
liever: er is in haar geen geweest zijn of zullen zijn, maar enkel zijn, aangezien zij eeuwig is, 
want noch geweest zijn noch zullen zijn is eeuwig.  
En terwijl wij spraken en naar die wijsheid verlangden, raakten wij haar even aan door een 
algehele stoot van het hart; wij hebben gezucht en hebben daar achtergelaten de eerste-
lingen van de geest, die daar gebonden zijn en wij keerden terug naar het rumoer van onze 
mond waar het woord begonnen wordt en geëindigd wordt. Welke gelijkenis heeft dat 
woord met het uwe, onze Heer, dat in zichzelf verblijft zonder ouderdom en dat alles 
vernieuwt?’710 

 
Analyse en beschrijving 
 

                                                 
710   Conf. 9.10.24 (CCL 27, 147-148): ‘Cumque ad eum finem sermo perduceretur, ut carnalium 
sensuum delectatio quantalibet in quantalibet luce corporea prae illius vitae iucunditate non 
comparatione, sed ne commemoratione quidem digna videretur, erigentes nos ardentiore affectu in 
id ipsum perambulavimus gradatim cuncta coporalia et ipsum caelum, unde sol et luna et stellae 
lucent super terram. Et adhuc ascendebamus interius cogitando et loquendo et mirando opera tua et 
venimus in mentes nostras et transcendimus eas, ut attingeremus regionem ubertatis indeficientis, 
ubi pascis Israhel in aeternum veritate pabulo, et ibi vita sapientia est, per quam fiunt omnia ista, et 
quae fuerunt et quae futura sunt, et ipsa non fit, sed sic est, ut fuit, et sic erit semper. Quin potius 
fuisse et futurum esse non est in ea, sed esse solum, quoniam aeterna est: nam fuisse et futurum esse 
non est aeternum. Et dum loquimur et inhiamus illi, attingimus eam modice toto ictu cordis ; et 
suspiravimus et reliquimus ibi religatas primitias spiritus et remeavimus ad strepitum oris nostri, ubi 
verbum et incipitur et finitur. Et quid simile verbo tuo, domino nostro, in se permanenti sine vetustate 
atque innovanti omnia?’  
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Opstijging 
Het begin van dit fragment verwijst naar het gesprek dat leidde naar de bron van 
goddelijk leven. Het drinken uit deze bron was een ervaring van genieten, die van 
een totaal andere orde was dan het hoogste genot van de ‘vleselijke zinnen’. Het 
genot van de zinnen wordt verkregen door het streefvermogen dat de werkelijk-
heid naar zich toehaalt, terwijl het genot dat verkregen wordt uit deze bron 
verlangen wekt, liefde die opgeroepen wordt door de onuitputtelijke volheid ervan. 
De genieting uit deze bron wekte in Monnica en Augustinus liefde die hen deed 
opstijgen. Ze gingen trapsgewijs omhoog en raakten onthecht van de lichamelijke 
– aardse – dingen, waarbij ze afstand namen van de zintuiglijke, materiële en uiter-
lijke dingen om in zichzelf te keren. Vanuit hun denk- en ervaringswereld kwamen 
ze tot het inzicht dat de aardse schepselen gemaakt zijn door Gods hand. In zijn 
commentaar op het visioen van Ostia stelt Hatrupp dat het daarin ontbrak aan 
genade die een gevolg zou moeten zijn van de opstijging.711 Hij gaat echter voorbij 
aan de ‘genieting’ die geschonken werd uit de bron van goddelijk leven, die een 
bovennatuurlijke gave is: genade. Deze genieting was geen gevolg van de opstijging. 
De genieting, verkregen uit deze bron, was een ervaring die hen deed opstijgen. 
Deze genieting richtte hen omhoog in vurige liefde en zij bereikten id ipsum: het 
zelf (Ps. 4, 9).712 Terwijl er in deze tekst volop beweging is naar ditzelfde, mag de 
psalmist in ditzelfde slapen en rusten. Augustinus had een voorliefde voor psalm 4, 
die hij had leren kennen tijdens de liturgische diensten in Milaan (Conf. 9.4.8).713 
Hij heeft ‘ditzelfde’ uit deze psalm eerder aangeduid als God: 
 
‘En het zelf dat bent u bij uitstek, u die niet verandert en in u is de rust die alle inspanningen 
vergeet, omdat er naast u niemand anders is en ook niet de vele dingen verworven 
behoeven te worden die niet zijn wat u bent, maar u, Heer, mij in enkelvoudigheid hebt 
doen hopen’ (Conf. 9.4.11).  

 
Het zelf valt niet samen met de zijnden en is het zijn zelf. 
De inkeer in zichzelf was echter niet het eindpunt van deze opstijging; ze gingen 
daar bovenuit. Ingekeerd in zichzelf bereikten ze het gebied van onuitputtelijke 

                                                 
711   D. Hatrupp, Die Mystik von Cassiciacum und Ostia, a.w. 429-430. 
712   Conf. 9.10.24: ‘erigentes nos ardentiore affectu in id ipsum’ (ons omhoogrichtend in vuriger 
genegenheid naar ditzelf). Verwijzing naar Ps 4, 9: ‘in pace in id ipsum dormiam en requiescam’ (in 
ditzelf mag ik slapen en rusten in vrede). 
713   A. Augustinus, Zoals het hart verlangt, Preken over de psalmen (2001), 12. 
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vruchtbaarheid (Ez. 34, 14).714 Deze vruchtbaarheid (ubertas) refereert aan de god-
delijke bron vanwaaruit God een overvloed van gaven naar Monnica en Augustinus 
deed stromen, eerder in dit visioen (Conf. 9.10.23).715  
In dit gebied is God de gever van de gaven die Augustinus ‘voedsel van waarheid’ 
noemt. Aan het begin van het samenzijn maakte God zich aan Monnica en 
Augustinus kenbaar als een aanwezigheid van waarheid (Conf. 9.10.23). In dit 
gebied is de waarheid getransformeerd in voedsel.  
Wat bedoelt Augustinus met de waarheid als voedsel? Bij een eerdere opstijging – 
vanuit het neoplatoonse gedachtegoed – kwam hij in contact met deze geestelijke 
voeding dat hij de ‘spijs van volwassenen’ noemde. Dit voedsel kon hij toen niet 
bevatten; het deed zijn zwakke ziel verschrompelen (Conf. 7.10.16) en hij viel terug 
op zichzelf (Conf. 7.12.23).716 Tijdens deze contemplatieve ervaring in Ostia was hij 
– samen met zijn moeder – in staat het voedsel van waarheid tot zich te nemen. In 
het evangelie volgens Johannes duidt dit voedsel op Jezus Christus die zich als 
waarheid geopenbaard heeft (Joh. 14, 6) en die voedsel is. In de woorden van 
Johannes: ‘Ik ben het brood om van te leven’ (Joh. 6, 35) en ‘Zoals ik leef uit de 
Vader, de Levende, die mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met mij voedt, 
leven uit mij (…). Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid’ (Joh. 6, 57-
58). Wanneer we deze bijbelse noties betrekken bij deze tekst, dan wijst het 
voedsel van waarheid dat Monnica en Augustinus ontvingen in dit gebied, op 
Christus. Door van dit voedsel te eten, namen ze deel aan de verloste gemeenschap 
van God die Israël wordt genoemd.717  
Volgens O’Donnell wijst het voedsel van de waarheid onmiskenbaar op de eucha-
ristie,718 maar in de beschrijving komt een bemiddeling van dit voedsel door de 
viering van eucharistie niet voor. Augustinus brengt het voedsel van de waarheid in 

                                                 
714 Conf. 9.10.24: ‘ut attingeremus regionem ubertatis indeficientis’ (zodat wij bereikten het gebied 
van onuitputtelijke overvloed). Verwijzing naar Ez 34, 14a: ‘In pacuis uberrimus pascam eas et in 
montibus excelsis Israhel erunt pascuae eorum’ (in de vruchtbaarste weiden zal ik hen weiden en op 
de bergen van Israëls hoogvlakte zal zijn). Terwijl er in Ezechiël gesproken wordt van een weide, 
spreekt Augustinus van een gebied van wijsheid. Bovendien gebruikt Ezechiël een superlatief: de 
meest vruchtbare weiden. Hoewel deze weiden in de hoogste mate vruchtbaar zijn, kan deze vrucht-
baarheid toch eindig zijn. Augustinus spreekt van ‘onuitputtelijke vruchtbaarheid’, hetgeen de 
oneindigheid van deze vruchtbaarheid aangeeft.  
715   Er kan een samenhang zijn van vruchtbaarheid (ubertas) met de moederborsten (uberis) waarmee 
Monnica en de voedsters Augustinus zoogden (Conf. 1.6.7). De vruchtbaarheid (ubertas) zou een 
referentie kunnen zijn aan de godin Isis. Volgens Obbink zag men in haar een oude godin van de 
vruchtbaarheid. H. Obbink, Cybele, Isis, Mithras, Oosterse godsdiensten in het romeinse rijk, Haarlem 
1965, 50.  
716   L. Ferarri, The ‘Food of Truth’ in Augustine’s Confessions, a.w. 8.  
717   Hier wordt niet bedoeld het volk Israël (am Jisra’eel), maar het Israël dat door Jezus Christus werd 
verzameld.  
718   J. O’Donnell, Augustine Confessions III, Commentary on Books 8-13, Oxford 1992, 130.  
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verband met deze contemplatieve ervaring van God, die zich onbemiddeld aan hen 
schonk.  
 
Aanraking van wijsheid 
Tijdens het visioen van Ostia gebeurde er iets bijzonders, toen Monnica en 
Augustinus  ingekeerd in zichzelf het gebied bereikten waar het leven wijsheid is.719 
Dit leven van de wijsheid wordt beschreven als een scheppingskracht door welke 
alle dingen gemaakt worden.720 Zij is de onveranderlijke oorsprong waaruit alle 
leven voortkomt; zij neemt zelf geen geschapen vorm aan: ‘zij wordt zelf niet’: ze is 
de maakster van alles. De wijsheid is een goddelijke kracht: ‘Zij is één maar kan 
alles, ze is onveranderbaar en vernieuwt alles (Wijsh. 7, 27).721 
De scheppingskracht van wijsheid wordt tijdens deze contemplatieve ervaring 
actueel door het verlangen dat ze wekt bij Monnica en Augustinus en zij haar aan-
raken in het hart. Deze aanraking gebeurde in een kortstondig moment. Enerzijds 
had dit moment slechts de korte duur van een hartslag die voorbijgaand is. Ander-
zijds was dit moment eeuwig door de kracht van de wijsheid. Augustinus beschrijft 
deze aanraking in een actieve werkwoordsvorm: attingimus (wij raakten aan), maar 
hij verwoordt er ook een passieve component in als ‘een schok in hun hart’ (ictu 
cordis) die de kracht van wijsheid teweegbracht. Deze aanraking bracht hen in 
contact met de eeuwige wijsheid. 
Deze aanraking had een affectief gevolg: ze slaakten een zucht. Deze zucht wijst op 
het verlangen dat de kracht van wijsheid in hun hart gewekt heeft, maar ook op nog 
niet ten volle kunnen deelnemen aan de werkelijkheid waarmee zij hen in contact 
gebracht had. Deze werkelijkheid brengt Augustinus in verband met de ‘eerste-
lingen van de geest.’722  
Deze eerstelingen verwijzen naar Paulus die deze vruchten in verband brengt met 
de hoop van hen die het kindschap van God hebben ontvangen (Rom. 8, 23).723 Dit 
kindschap was reeds bij Monnica en ook bij Augustinus gewekt, maar zou pas tot 
voltooiing komen bij de wederkomst van Christus die ons verlost uit ons sterfelijk 
bestaan. Augustinus vertelt dat ze deze eerstelingen achtergelaten hebben en dat 
betekent dat ze ermee bezig zijn geweest.  

                                                 
719   Conf. 9.10.24: ‘et ibi vita sapientia est’ (en daar is leven wijsheid). Verwijzing naar Prv 8, 35a: ‘Qui 
me invenerit inveniet vitam’ (wie mij gevonden heeft, zal leven vinden). 
720   Conf. 9.10.24: ‘per quam fiunt omnia ista’ (waardoor al die dingen gemaakt zijn). Verwijzing naar 
Io 1, 3: ‘omnia per ipsum facta sunt’ (alle dingen zijn door hem gemaakt). 
721    A. Hulsbosch, De schepping Gods, Roermond 1964, 73-87. 
722   In de Bijbel duiden de eerstelingen in het algemeen op de eerste vruchten van de aarde. 
Augustinus spreekt in de lijn van Paulus over de eerstelingen van de Geest. 
723 Conf. 9.10.24: ‘et suspiravimus et reliquimus ibi religatas primitias spiritus’ (wij hebben gezucht en 
hebben daar achtergelaten de eerstelingen van de geest). Verwijzing naar Rm 8, 23: ‘non solum autem 
illa, sed et nos ipsi primitias Spiritus habentes et ipsi intra nos gemimus’ (niet alleen zij, maar ook wij, 
die de eerstelingen van de geest bezitten en ook wij zuchten in onszelf). 
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Wanneer we deze eerstelingen opvatten als vruchten, dan betekent dit dat ze de 
smaak van deze vruchten geproefd hebben. Deze ervaring van deze eerstelingen 
leidde tot de deelname aan het eeuwige geluk dat verankerd is in God. De deel-
name aan dit eeuwige geluk wekte de hoop naar het eeuwige leven in Christus. Dit 
geluk moesten ze achterlaten om terug te keren naar de wereld van alledag. Het 
gevolg van deze ervaring was echter niet dat ze de wereld achterlieten.724 Integen-
deel, ze keerden ernaar terug en vroegen zich af of er een gelijkenis bestaat tussen 
de menselijke woorden die eindig zijn en de alomvattendheid van het goddelijk 
Woord dat Augustinus met wijsheid verbindt. Over het Woord zegt hij dat het 
zonder ouderdom is;725 daarmee plaatst hij het in het verlengde van wijsheid, die 
als een dynamische kracht de oorsprong is van alle geschapen dingen, ermee 
verbonden blijft en hen vernieuwt. Het Woord wijst hier niet zozeer op de mens 
Jezus maar op Christus die de Schepper is van alle dingen. 
 
3.5.3 Tot zwijgen komen (Conf. 9.10.25) 
 
Inleiding 
In het derde fragment worden belangrijke elementen van deze ervaring hernomen 
en verdiept. In de reflectie wordt de opgang tot ditzelfde beschreven als het tot 
zwijgen komen van de communicatie met de werkelijkheid om te luisteren naar de 
Schepper, die het Woord is. De aanraking van wijsheid wordt in verband gebracht 
met een snelflitsende gedachte die zou leiden tot het ene zien. 
 
Werkvertaling Conf. 9.10.25 
‘Wij zeiden dus als volgt: “gesteld eens dat voor iemand het rumoer van het vlees tot 
zwijgen kwam, dat tot zwijgen kwamen alle beelden van aarde en wateren en lucht, dat het 
uitspansel tot zwijgen kwam en de ziel tegen zichzelf zweeg en, zichzelf niet meer beden-
kende zichzelf voorbijging, dat tot zwijgen kwamen de dromen en de onthullingen van de 
fantasie, dat voor die mens alle taal en elk teken volkomen tot zwijgen kwam doordat het 
voorbijgegaan wordt, alsook alles dat voor iemand geheel en al zou zwijgen – want als 
iemand luistert zeggen al die dingen: ‘Wij hebben onszelf niet gemaakt, maar hij heeft ons 
gemaakt die blijft in eeuwigheid’ – gesteld dat ze nadat deze dingen gezegd zijn, zouden 
zwijgen, omdat ze hun oor gericht hadden op hem die hen heeft gemaakt, en gesteld dat 
hij, hijzelf alleen, zou spreken, niet door die dingen, maar door zichzelf, zodat wij zijn woord 
zouden horen, niet door een tong van vlees, niet door de stem van een engel, niet door het 
klinken van een wolk, niet door het raadsel van een gelijkenis, maar wij zouden hemzelf 
horen, Die wij liefhebben in deze dingen, zonder deze dingen, zoals wij ons nu hebben 

                                                 
724   Van Bavel, Als je hart bidt … Augustinus’ leer over het gebed, a.w. 195-196.  
725   Conf. 9.10.24: ‘in se permanenti sine vetustate atque innovanti omnia?’ (dat in zichzelf verblijft 
zonder ouderdom en dat alles vernieuwt?). Verwijzing naar Sap 7, 27: ‘et cum sit una omnia potest et 
permanens in se omnia innovat’ (en omdat zij één is, kan zij alles, en blijvende in zichzelf vernieuwt zij 
alles). 
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uitgestrekt en met een snel flitsende gedachte hebben wij de eeuwige wijsheid die boven 
alles bestendig is aangeraakt. Gesteld dat dit zou duren, en gesteld dat andere wijzen van 
zien ontnomen zouden worden, die van een erg andere soort zijn en dit ene zien zou zijn 
toeschouwer meesleuren en absorberen en wegbergen in innerlijke vreugden, zodat er een 
eeuwigdurend leven zou zijn van dezelfde aard als dit ene moment van inzicht geweest is 
en waar we naar zuchten, is dat dan niet: “Treed binnen in de vreugde van uw Heer?” (Mat. 
25, 21) En wanneer is dat? Zal het zijn als wij allen opstaan, maar niet allen zullen veranderd 
worden?”’726 

 
Analyse en beschrijving 
 
Tot zwijgen komen 
In de reflectie op de contemplatieve ervaring begint een spanningsboog met si cui: 
‘gesteld dat voor iemand het rumoer van het vlees tot zwijgen kwam’ en eindigt 
met de vraag nonne hoc est: ‘is dit dan niet het binnentreden in de vreugde van de 
Heer.’ Wanneer Monnica en Augustinus tot vereniging met God gekomen zouden 
zijn, was het noodzakelijk dat de communicatie met de werkelijkheid tot zwijgen 
gebracht werd. In de beschrijving van het tot zwijgen komen is er een beweging van 
buiten naar binnen: eerst het tumult van het vlees, dan de dingen die binnen komen 
via de zintuigen: de beelden van de aarde, de wateren en de lucht, vervolgens het 
innerlijk: de ziel en wat in haar leeft zoals de dromen en de fantasieën. Het tot 
zwijgen komen wordt zes keer benoemd. 
Dit tot zwijgen komen slaat zowel op het subject als op het object. Het subject is 
aangeduid als de ziel. Het object duidt op de beelden van de aarde en de wateren 
en de lucht, het uitspansel, de dromen en de onthullingen van de fantasie. Heel de 
werkelijkheid die zowel het subject als het object omvatte, zou betrokken worden 
in het tot zwijgen komen. 
Voor de werkelijkheid als object is het normaliter van weinig belang of zij al dan 
niet in taal verwoord wordt. Wat bedoelt de schrijver Augustinus hier precies? 
Datgene wat tot zwijgen gebracht zou worden is toch vooral de wijze waarop de 

                                                 
726   Conf. 9.10.25 (CCL 27, 148): ‘Dicebamus ergo : « Si cui sileat tumultus carnis, sileant phantasiae 
terrae et aquarum et aeris, sileant et poli et ipsa sibi anima sileat et transeat se non se cogitando, 
sileant somnia et imaginariae revelationes, omnis lingua et omne signum et quidquid transeundo fit 
si cui sileat omnino – quoniam si quis audiat, dicunt haec omnia : « non ipsa nos fecimus, sed fecit nos 
qui manet in aeternum » - his dictis si iam taceant, quoniam erexerunt aurem in eum, qui fecit ea, et 
loquatur ipse solus non per ea, sed per se ipsum, ut audiamus verbum eius, non per linguam carnis 
neque per vocem angeli nec per sonitum nubis nec per aenigma similitudinis, sed ipsum, quem in his 
amamus, ipsum sine his audiamus, sicut nunc extendimus nos et rapida cogitatione attingimus 
aeternam sapientiam super omnia manentem, si continuetur hoc et subtrahantur aliae visiones longe 
imparis generis et haec una rapiat et absorbeat et recondat in interiora gaudia spectatorem suum, ut 
talis sit sempiterna vita, quale fuit hoc momentum intellegentiae, cui suspiravimus, nonne hoc es: 
intra in gaudium domini tui? (Mt 25, 21) Et istud quando? An cum omnes resurgimus, sed non omnes 
immutabimur? »’  
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ziel zich verhoudt tot de werkelijkheid? Hij beschrijft in dit fragment een proces van 
tot zwijgen komen, waarbij een mens zich als subject (de ziel) onthecht van alle 
wijzen, vormen en middelen, waarmee hij in relatie staat tot het object, de werke-
lijkheid. Zolang de werkelijkheid zich aan hem kan tonen in beelden en tot spreken 
komt in de onthulling ervan, staat de mens in contact met de werkelijkheid. Om 
binnen te kunnen treden in het zwijgen, is het van belang dat hij aan dit contact 
voorbij gaat. 
 
Luisteren naar de Schepper 
Als de mens tot zwijgen zou komen, zou hij volkomen gericht raken op de Schepper, 
die de schepselen tot leven heeft geroepen.727 Augustinus focust in deze reflectie 
niet op de scheppingskracht van wijsheid Conf. 9.10.24), maar op de Schepper die 
in de eeuwigheid is.728 Door te luisteren naar de schepselen kan de mens in contact 
komen met zijn Schepper. In dit luisteren vallen alle natuurlijke en bovennatuurlijke 
middelen weg waardoor de Schepper kan spreken: de tong als het spreekorgaan 
van levende wezens, de stem van een engel, het klinken van een stem in een 
wolk,729 waardoor God tot zijn leiders en profeten sprak. Ook de raadsels van een 
gelijkenis vallen weg,730 waarin Jezus met zijn leerlingen en zijn volk sprak. 
Dit zijn allemaal middelen waarmee God tot mensen spreekt, en die verwijzen naar 
de transcendente God. Deze middelen verwijzen naar de relatie tussen Monnica en 
God, die tot haar sprak in dromen, visioenen en antwoorden (Conf. 3.11.19; 5.9.17). 
Deze omgang zou getransformeerd worden en leiden tot een onmiddellijke ont-
moeting, waarbij al deze middelen tot zwijgen gebracht worden en er geen beeld, 
geen middel, meer tussen zit.  

                                                 
727   Conf. 9.10.25: ‘non ipsa nos fecimus, sed fecit nos qui manet in aeternum’ (wij hebben onszelf 
niet gemaakt, maar hij heeft ons gemaakt Die blijft in eeuwigheid). Verwijzing naar: Ps 99 (100), 3a: 
‘scitote quoniam Dominus est Deus ipse fecit nos’ (weet wel, want de Heer is God, hij heeft ons 
gemaakt). Augustinus voegt eraan toe dat de Schepper in eeuwigheid blijft, hetgeen refereert aan de 
wijsheid (Conf. 9.10.24). 
728   Conf. 9.10.25: ‘qui manet in aeternum’ (die blijft in eeuwigheid). Verwijzing naar Ps 32 (33), 11a : 
‘consilium autem Domini in aeternum manet’ (het raadsbesluit van de Heer blijft in eeuwigheid). De 
uitdrukking ‘in aeternum’ heeft ook betrekking op de waarheid in Ps 116 (117), 2b: ‘et veritas Domini 
in saeculum’ (de waarheid van de Heer is in eeuwigheid), op het Woord van God in Is 40, 8: ‘exsiccatum 
est faenum cecidit flos verbum autem Dei nostri stabit in aeternum’ (het gras droogt uit en de bloem 
verwelkt maar het woord van onze God houdt stand tot in eeuwigheid), en op Christus in Io 12, 34: 
‘respondit ei turba nos audivimus ex lege quia Christus manet in aeternum’ (de menigte antwoordde 
hem, wij hebben gehoord uit de wet, dat Christus zal blijven tot in eeuwigheid). 
729   Conf. 9.10.25: ‘nec per sonitum nubis’ (niet door het klinken van een wolk). Verwijzing naar Ps 76 
(77), 18ab: ‘multitudo sonitus aquarum vocem dederunt nubes’ (een menigte van klanken van 
wateren, de wolken gaven een geluid). 
730   Conf. 9.10.25: ‘nec per aenigma similitudinis’ (niet door een raadsel van een gelijkenis). Verwijzing 
naar 1 Cor 13, 12ab: ‘videmus nunc per speculum in enigmate tunc autem facie ad faciem’ (wij kijken 
door een spiegel in een raadsel, maar dan van aangezicht tot aangezicht). Augustinus verbindt het 
raadsel met een gelijkenis waardoor God kan spreken.  
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Zoals de schepselen ernaar verlangen hun Schepper zelf te horen, zo verlangden 
Augustinus en Monnica naar de onmiddellijke ontmoeting met God en strekten zij 
zich naar God uit.731 Werd hun verlangen aan het begin van de contemplatieve 
ervaring uitgestrekt (Conf. 9.10.23) waarbij ze het voorbijgegane vergaten, nu is 
hun verlangen daadwerkelijk uitgestrekt en zijn ze gericht op God, die ze willen 
horen.732 Hun innerlijk is tot zwijgen gekomen, waardoor er ruimte is voor het 
spreken van God. 
 
Snelflitsende gedachte 
De aanraking in het hart (Conf. 9.10.24) wordt in deze reflectie in verband gebracht 
met rapida cogitatione, een snelflitsende gedachte. In de reflectie wordt deze 
ervaring in verband gebracht met het begrijpen: een flits van het verstandelijk ver-
mogen waarmee zij de wijsheid hebben ervaren.  
De wijsheid wordt in deze reflectie aangeduid als eeuwig. Als de aanraking van 
wijsheid langer geduurd zou hebben, zou dit veel intenser geworden zijn en geleid 
hebben tot een andere manier van kennen van de werkelijkheid.  
Dit is in deze reflectie beschreven als een andere wijze van zien, een schouwen 
waarbij de ziener in God getrokken zou worden. Dit ‘ene zien’ verwijst naar de 
ontmoeting met God waarbij Monnica en Augustinus de eerstelingen van de geest 
proefden (Conf. 9.10.24). Dit ‘ene zien’ duidt ook op de glimp die zij ontvingen van 
het eeuwig leven. In dit ‘ene zien’ kunnen ze geen toeschouwer meer blijven, maar 
ze worden opgenomen en geabsorbeerd in het eeuwige geluk waarbij ze verenigd 
zouden worden met God. Als toeschouwer wordt de mens opgenomen in deze ver-
eniging en kan hij de herscheppende en vernieuwende kracht van de wijsheid 
ondergaan. Niemand kan mij zien en in leven blijven, zei God tegen Mozes. God 
zien én leven is mogelijk wanneer de menselijke geest weggerukt en opgenomen 
zou worden in een wederkerige ontmoeting met God. 733 De goddelijke werking in 
dit ‘ene zien’ zou van een dusdanige intensiteit zijn, dat het de ziener zou doen 
opgaan in  de innerlijke vreugden en geheel en al zou toebehoren aan God, die aan 
alles voorbij is.  
In de reflectie vragen Monnica en Augustinus zich af of het eeuwige leven niet 
zoiets is als een momentum intelligentiae, een moment van inzicht, dat zij in dit 
‘ene zien’ zullen ontvangen. In de spiritualiteit van Augustinus duidt intellectus op 

                                                 
731   Conf. 9.10.25: ‘sicut nunc extendimus nos’ (zoals wij ons nu hebben uitgestrekt). Verwijzing naar 
Phil 3, 13b: ‘quae quidem retro sunt obliviscens ad ea quae sunt in priora extendens me’ (vergetende 
wat achter ligt en mij uitstrekkende naar de dingen die vóór liggen). Augustinus citeert alleen het 
laatste deel van dit citaat. 
732   Volgens Van Bavel speelde Phil 3, 13 een belangrijke rol bij de kerkvaders om het verlangen van 
de ziel uit te drukken: de ziel treedt uit zichzelf om de oneindige God te ontmoeten. In T. van Bavel, 
Augustinus over verlangen,  Leuven 2001, 11.  
733   Th. Rutten, Augustinus mysticus, Mystiek, narcisme en echoïsme bij Augustinus geïllustreerd aan 
Confessiones en Enarrationes in Psalmos, Baarn 2003, 281.   
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een vorm van kennen of zien, zonder daarbij beelden te gebruiken; het is een 
intuïtief zien, waarbij de intellectus ziet. De intellectus is het vermogen waarmee 
het wezen van God gezien kan worden.734 God zien is een gave die men in dit leven 
niet blijvend kan bereiken.735  
Dit roept vragen op naar de verhouding tussen het affect en het verstandelijk 
vermogen (cogitatio), het verstand en het inzicht (intellectus) in de beschrijving van 
dit visioen. De liefde die opgeroepen werd door de aanraking in het hart, leidde tot 
het moment van inzicht. Nadat de aanraking in hun hart had plaatsgevonden 
reflecteerden zij op deze ervaring waarbij het denkvermogen actief was. Dit leidde 
tot een moment van inzicht. Tussen de contemplatieve ervaring (Conf. 9.23-24) en 
de reflectie daarop (Conf. 9.10.25) is er een intense wisselwerking tussen het affect, 
het denkvermogen en het intellect. De aanraking van het hart leidde tot kennis van 
God.736  
 
Binnentreden in de vreugde van de Heer 
Het visioen van Ostia leidde niet tot een duurzame vereniging tussen Monnica, 
Augustinus en God. Zij werden niet binnengeleid in de eeuwige vreugde. De 
aanraking van de wijsheid in hun hart leidde hen voor een moment binnen in de 
ontmoeting met God. Hoewel ze tijdens dit moment deel hebben gehad aan dit 
eeuwig geluk, is dit iets waar ze levenslang naar zullen zuchten, maar wat ze nog 
niet ten volle kunnen bezitten. Door het proeven van de smaak van het eeuwig 
leven zijn ze vervuld van het verlangen naar dit geluk, dat slechts te vinden is in de 
vereniging met God. 
Het gesprek aan het raam in Ostia over het eeuwig leven, dat in de context staat 
van het naderende levenseinde van Monnica, heeft door deze aanraking in hun hart 
en de smaak van de vruchten een inhoud gekregen, die reikt over de grenzen van 
haar dood heen. Dit legt ook een verband tussen de binnentuin waar zij op uit kijken 
aan het begin van hun gesprek en het binnentreden in de vreugde van Christus aan 
het einde van de reflectie op de ervaring. De binnentuin wordt dan een metafoor, 
en het binnentreden in de vreugde van de Heer wijst op het paradijs waar Monnica 
deel zal krijgen aan het eeuwig geluk in Christus. Het binnentreden in de eeuwige 

                                                 
734   M. Schrama onderscheidt bij Augustinus drie vormen van kennen of zien: 1. lichamelijk, zien door 
middel van de zintuigen; 2. geestelijk, zien door middel van het bewustzijn; 3. intellectief, de intellec-
tus ziet, waarbij er geen gebruik gemaakt wordt van beelden. M. Schrama, Mystiek in de Augustijnen-
orde, een overzicht tot de 17e eeuw. In: J. Baers e.a. (red.), Encyclopedie van de mystiek, fundamenten, 
tradities en perspectieven, Kampen [ect.] 2003, 607. 
735   De wisselwerking tussen kennis en liefde komt ook naar voren in De trinitate: ‘Hoe vuriger wij God 
beminnen, des te meer zien wij Hem met een grotere zekerheid en een helderder licht’ (trin. 8.9.13). 
Augustinus van Hippo, Over de Drie-eenheid (2005), 242. 
736   T. van Bavel, Augustinus en de mystieke ervaring, a.w. 36-37. 
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vreugde duidt op de opstanding uit de doden,737 waar de gelovigen zullen herrijzen 
in onvergankelijkheid.738 Niet allen zullen getransformeerd worden, alleen de 
gelovigen zullen van gedaante veranderen en het koninkrijk der hemelen binnen-
gaan. Van dit geluk hebben zij beiden een voorproefje ontvangen en Augustinus 
moet erop hebben vertrouwd dat Monnica dit geluk ten deel zal vallen. 
 
3.5.4 Het mystagogisch proces in het visioen van Ostia 
 
De wij-vorm in het visioen van Ostia 
Zoals gezegd, beschrijft Augustinus het visioen van Ostia in de wij-vorm. Hij heeft 
geen onderscheid gemaakt tussen zijn beleving en die van Monnica. Ze deelden 
samen deze ervaring. Monnica was niet zijn meesteres en Augustinus niet haar 
leerling, in tegenstelling tot wat de filosofe Bowery schrijft: ‘Monica functions as 
the feminine face of Christ, in this case, Christ the teacher.’739  
Tijdens het visioen van Ostia was er geen sprake van bemiddeling van Monnica van 
haar zoon Augustinus naar God, maar van een intentionaliteit vanuit God die we 
kunnen opvatten als een inwijding, omdat deze ervaring hen binnenleidde in de 
geheimvolle werkelijkheid van God. 
Er zijn twee momenten waarop deze intentionaliteit sterk aanwezig was, te weten: 
het neerstromen van de hemelse wateren uit de bron van leven (Conf. 9.10.23) en 
de aanraking van wijsheid (Conf. 9.10.24). Deze momenten zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Het genot uit de goddelijke bron wekte verlangen naar omhoog: 
het gebied van wijsheid. Daar raakten ze de wijsheid aan die hen in contact zou 
brengen met de eeuwige vreugde (Conf. 9.10.24). Deze ervaringen leidden tot de 
voltooiing van Monnica’s geestelijke moederschap. 
In de beschrijving bleek al dat deze ervaringen verwijzen naar eerdere articulaties 
van haar geestelijke moederschap. Op basis daarvan zouden we een onderscheid 
kunnen maken tussen Augustinus en Monnica, waarbij we de articulatie van deze 
ervaring relateren aan ieders geestelijke weg. Deze onderscheiden wegen probeer 
ik op het spoor te komen door de mystagogische processen van Monnica en 
Augustinus ieder afzonderlijk te beschrijven. Daarvoor gebruik ik de sporen van het 
geestelijke moederschap van Monnica die in voorgaande teksten aan het licht zijn 

                                                 
737   Conf. 9.10.25: ‘intra in gaudium domini tui’ (treedt binnen in de vreugde van de Heer). Verwijzing 
naar Mt 25, 21: ‘ait illi dominus: “eius euge bone serve et fidelis quia pauca fuisti fidelis super multa 
te constituam intra in gaudium domine tui”’ (de heer zei tegen hem: ‘Uitstekend, goede en trouwe 
dienaar, omdat u mij weinig trouw bent geweest, zal ik u over veel aanstellen. Kom binnen in de 
vreugde van je heer’). 
738   Conf. 9.10.25: ‘An cum omnes resurgimus, sed non omnes immutabimur?’ (zal het zijn als wij allen 
opstaan,  maar niet allen zullen veranderd worden). Verwijzing naar 1 Cor 15, 51: ‘ecce mysterium 
vobis dico omnes quidem resurgemus sed non omnes inmutabimur’ (ziedaar een mysterie, ik zeg 
jullie: wij zullen allen herrijzen, maar niet allen van gedaante veranderen). 
739   A-M. Bowery, Monica: The Feminine Face of Christ, a.w. 87. 
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gekomen en ga ik op zoek naar (reeksen van) transformaties waarin haar geestelijke 
moederschap ter sprake komt. Dezelfde werkwijze gebruik ik voor het mysta-
gogische proces van Augustinus. 
 
De mystagogische functie van het spoor van het geestelijke moederschap van 
Monnica  
 
Inwijding in de levensbron van God  
Tijdens het visioen van Ostia werd de inwijding in het goddelijke leven in gang gezet 
door God, die zich aan Monnica en Augustinus kenbaar maakte als een ‘presentie 
van waarheid’. Deze presentie kunnen we zien in het verlengde van Gods aanwezig-
heid die hen beiden omvatte tijdens Augustinus’ ziekte in Rome (Conf. 5.9.16). Deze 
tegenwoordigheid vond in hun samenzijn (inter nos) aan het venster een ruimte 
(Conf. 9.10.23). 
Tijdens het visioen transformeerde de ‘presentie van waarheid’ in het ‘voedsel van 
waarheid’ dat Monnica en Augustinus samen ontvingen (Conf. 9.10.24). Deze trans-
formatie werd ingeleid door de intentionaliteit van God die zich aan hen open-
baarde door zich uit te stromen (Conf. 9.10.23). De ‘hemelse waterstromen’ wijzen 
op de uitstortende liefde van God in hun harten. Deze liefde wekte verlangen naar 
God die zich kenbaar maakte als het ‘voedsel der waarheid’. Deze voeding is een 
verwijzing naar een ervaring van contemplatie, die hen onbemiddeld werd 
geschonken (Conf. 9.10.24). Deze ervaring was een transformatie van Monnica’s 
bemiddeling van Gods vertroostingen (Conf. 1.6.7). 
Het genot uit de goddelijke levensbron dat verlangen wekte in de harten van 
Monnica en hemzelf, beschreef Augustinus later als ‘te groot om te kunnen 
bevatten met zijn denkvermogen’. Was dat ook voor Monnica het geval? Misschien 
kon zij deze ervaring wel bevatten, zij het eerder met haar hart dan met haar denk-
vermogen. Haar hart was immers omgevormd tot een tempel waar de Geest in-
woning had gevonden (Conf. 2.3.6). Bovendien was haar verlangen gezuiverd (Conf. 
5.8.15). Dit impliceert dat er in haar hart een openheid was om de liefde van God 
te kunnen ontvangen. Het verlangen dat hen deed opstijgen, leidde tot een ont-
hechting van de zintuiglijke en geestelijke dingen. 
De gebeurtenis staat in het teken van het naderende levenseinde van Monnica. Na 
het visioen van Ostia zou ze zeggen: ‘wat mij betreft, mijn zoon, ik vind in dit leven 
al nergens meer genoegen in. Wat ik hier nog moet doen en waarom ik hier nog 
ben, ik weet het niet, want mijn verwachting van deze wereld is ten einde’ (Conf. 
9.10.26). 
De verzadiging in dit gebied van vruchtbaarheid (ubertas) met het ‘voedsel van 
waarheid’ (Jezus Christus), is een transformatie van de vertroostingen die Monnica 
bemiddelde naar haar baby door hem te zogen (uber), (Conf. 1.6.7). De verzadiging 
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met de waarheid als voeding is ook een transformatie van Monnica’s geloofs-
opvoeding waarbij ze de naam van Christus (als melk) bemiddelde naar haar kind 
Augustinus (Conf. 3.4.8). 
 
Inwijding in de eeuwige vreugde  
De inwijding in de eeuwige vreugde slaat op het naderende levenseinde van 
Monnica. Deze inwijding zou zich pas na dit leven voltrekken. Monnica en 
Augustinus vingen daarvan een glimp op, die zij in hun duiding van deze ervaring 
verwoordden als het ‘ene zien’ (Conf. 9.10.25). 
De spirituele ervaring die de aanraking van wijsheid in hen wekte, zette deze inwij-
ding in gang. Dit gebeurde vanuit haar oorsprong, die wijsheid is (Conf. 9.10.24). 
Deze aanraking zou leiden tot het binnentreden in de vreugde van de Heer: de 
verrezen Christus, die de bestemming is van het leven van Monnica. 
De aanraking van wijsheid vond plaats in het hart van Monnica en Augustinus. In 
zijn reflectie op deze ervaring noemde Augustinus deze aanraking een snelflitsende 
gedachte (Conf. 9.10.25). Heeft Monnica deze ervaring ook zo geduid? Haar hart 
was een tempel waarin de Geest inwoning had gevonden (Conf. 2.3.6), waardoor 
zij God kon bemiddelen naar Augustinus en God hem kon bemiddelen naar haar 
(Conf. 3.11.19; 5.8.15; 5.9.16; 5.9.17; 6.1.1). De onmiddellijke aanraking van 
wijsheid lijkt haar bemiddeling te bekrachtigen. 
De aanraking van wijsheid wekte ook verlangen naar het eeuwige geluk (eerste-
ingen van de geest), en sloot aan op de hoop van Monnica, die haar relatie met God 
kenmerkte (Conf. 1.11.17). Ze hoopte dat ook haar zoon dichter bij God zou komen 
(Conf. 2.3.8) en eeuwig heil zou vinden (Conf. 5.9.17). In de negen jaar waarin hij 
aanhanger was van het manicheïsme, bleef zij ‘levendiger hopend’ (Conf. 3.11.20). 
De ervaring van het visioen transformeerde haar hoop tot het uitzien naar de 
deelname aan het eeuwige geluk dat in God te vinden is en dat ze zou verkrijgen bij 
de opstanding uit de doden. 
De ervaring bij het visioen van Ostia mondde uit in het schouwen van Christus dat 
Augustinus het ‘ene zien’ noemt (Conf. 9.10.25). Dit schouwen is een transformatie 
van de dromen, visioenen en antwoorden die Monnica van God ontving en die zij 
bemiddelde naar haar zoon (Conf. 3.11.19; 5.9.17) en naar anderen (Conf. 6.1.1). 
Tijdens het schouwen deelde God zich onmiddellijk mee, zonder tussenschakels, 
waardoor zij samen met Augustinus volkomen gericht raakte op haar Schepper. Dit 
was een ogenblik van volkomen wederkerigheid in de relatie met Christus. Als dit 
moment langer geduurd zou hebben, zouden zij binnengeleid zijn in de eeuwige 
vreugden van de verrezen Christus wat in dit aardse leven niet mogelijk is. 
De vreugde is een transformatie van Monnica’s rouw over Augustinus’ keuze voor 
het manicheïsme (Conf. 3.11.19). Vreugde ervoer ze nadat hij zich had overgegeven 
aan Christus in de tuin van Milaan (Conf. 8.12.29). Toen werd de richtlat waarop hij 
naast haar stond een ontmoetingsplaats tussen hemel en aarde: de belofte die God 
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haar gedaan had, ging in vervulling (Conf. 8.12.30).740 Maar hoewel deze vreugde al 
volkomen was, zou de inwijding in de eeuwige vreugde van Christus pas echt plaats-
vinden bij de opstanding uit de dood. 
 
Het mystagogisch proces van Augustinus  
 
Proces van inwoning  
Bij het visioen van Ostia vond een proces van inwoning plaats in het hart van 
Augustinus. Dit is een vervolg op het gebeuren in de tuin van Milaan waar Christus 
hem aansprak en als een licht zijn hart binnenstroomde (Conf. 8.12.29). Monnica 
had die gebeurtenis bemiddeld: zij had hem aan Christus voorgehouden opdat hij 
hem zou aanspreken en oproepen op te staan (Conf. 6.1.1). De plaats van de 
inwoning in het visioen van Ostia heeft Augustinus wellicht willen uitdrukken in de 
symboliek van de binnentuin, als het binnentreden in het eigen hart. Tijdens het 
visioen van Ostia keerde Augustinus zich in het binnenste van zijn hart, waarbij hij 
een voorproefje kreeg van de smaak van het hemels geluk en een glimp opving van 
het eeuwig leven. 
 
Inwijding in de waarheid die Christus is 
Christus maakte zich kenbaar als een presentie van waarheid die het dragende 
midden werd van hun gesprek (Conf. 9.10.23). Bij Monnica’s aankomst in Milaan 
had Augustinus deze waarheid nog niet gevonden (Conf. 6.1.1). Vanuit zijn neo-
platoons referentiekader duidde hij de waarheid aan als goddelijk licht dat zijn ogen 
verblindde (Conf. 7.10.16). Tijdens het visioen van Ostia vond de waarheid in het 
samenzijn van moeder en zoon ruimte voor inwoning. 
Daar in Ostia wekte de bron van goddelijk leven een spirituele ervaring in Augus–
tinus, waarbij de intentionaliteit uitging van God. De grootsheid van deze ervaring 
ging zijn denkvermogen te boven (Conf. 9.10.23). Hij drukt deze ervaring uit met 
het woord cogitare (denken). Deze uitdrukking zou kunnen duiden op zijn beleving; 
hij had zich tot dan toe sterk laten leiden door in het neoplatoonse gedachtegoed. 
Toch was er ook inwijding: Augustinus deelde het genot uit deze bron van leven, 
het wekte verlangen naar id ipsum (het zelf). De verwoording van de opstijgende 
beweging is weer eerder neoplatoons dan christelijk. Id ipsum duidt hij niet expliciet 
aan als God en past eveneens nog in het neoplatoonse gedachtegoed waarmee 
Augustinus bekend was, in tegenstelling tot Monnica.741 Volgens Van Bavel is 
Augustinus overigens altijd een neoplatoons christen gebleven. 

                                                 
740   H. Burggraaff, Tussen hemel en aarde. In: I. Weeda (red.), Spiritualiteit en wetenschap, Amsterdam 
1996, 281. 
741   Augustinus leerde het neoplatonisme kennen toen hij 32 jaar was (396). ‘Een eerste voorbereiding 
op deze filosofie vond hij in de preken van Ambrosius, die sterk beïnvloed was door Origenes. Van die 
preken leerde hij dat God louter geest is, dat de ziel onlichamelijk en de menselijke wil vrij is. (…) Aan 
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De opstijging naar id ipsum sluit zelfs goed aan op een eerdere transcendentie-
ervaring die Augustinus opdeed na het lezen van het neoplatonisch gedachtegoed, 
waarbij hij trapsgewijs omhoog ging en verschillende niveaus van de werkelijkheid 
doorliep (Conf. 7.17.23). Hattrup ziet tussen de opstijging in Milaan en die in Ostia 
geen wezenlijk onderscheid.742 De overeenkomst tussen beide transcendentie-
ervaringen is het afstand nemen van de uiterlijke wereld, de inkeer in de ziel en de 
ontmoeting met de goddelijke werkelijkheid. De ervaring van Milaan was wel een 
religieuze, maar geen christelijke ervaring. 
Een belangrijk verschil is wel dat Augustinus de ervaring in Milaan op zichzelf, als 
autonoom individu beleefde, terwijl hij het visioen van Ostia onderging in het 
samenzijn met Monnica die in zijn ommekeer naar het christelijke leven een belang-
rijke rol speelde. Een ander verschil is dat de opstijging van Ostia een gevolg was 
van de genadevolle gaven die hij verkregen had aan de goddelijke bron. De 
genieting van deze gaven motiveerde hem op te stijgen en leidde hem tot een 
ervaring van contemplatie waarbij hij Christus als waarheid ervoer.  
 
Inwijding in wijsheid  
In het hart van Augustinus werd verlangen gewekt door de scheppingskracht van 
wijsheid. In de reflectie op deze aanraking in het hart noemt hij deze ervaring rapida 
cogitatio, een snelflitsende gedachte. Daarin komt opnieuw zijn denkvermogen 
naar voren. Het ging echter niet om een conceptueel kennen dat gericht is op het 
verkrijgen van objectieve kennis, maar op een perceptueel kennen, een ervarings-
matig kennen. Dit kennen is gericht op het verkrijgen van inzicht en kennis 
(intellectus) door de ervaring die de aanraking van wijsheid teweeggebracht heeft. 
Ik lees hierin Augustinus’ persoonlijke beleving van deze ervaring. 
Tijdens de dialogen van Cassiciacum (najaar 386) was er nog een spanningsveld 
tussen de filosofische benadering van de wijsheid door Augustinus en de benade-
ring van Monnica voor wie de wijsheid gerelateerd was aan Christus. De aanraking 
van wijsheid tijdens het visioen van Ostia loste dit spanningsveld op. In haar 
aanwezigheid kwam Augustinus in contact met de werkelijkheid die hij wijsheid 
noemt, die ook Christus is. 

                                                 
Plotinus heeft hij vooral een methode van zelfkennis te danken: door inkeer in zichzelf wordt de mens 
aan zichzelf teruggegeven en de overtuiging dat in het diepste van de menselijke geest de relatie met 
het goddelijke gegeven is. Het goddelijke wordt echter niet bereikt als de uitkomst van een logische 
redenering, maar als een eindpunt van een opstijgende beweging, die haar voltooiing vindt in een 
intuïtieve vereniging met het goddelijke.’T. van Bavel, Van rationalisme naar geloof: de bekering van 
Augustinus, a.w. 128. 
742   Volgens Hattrup is er geen verschil tussen de transcendentie-ervaring van de opstijging in Conf. 
7.17.23 en die in Conf. 9.10.24, ondanks het feit dat Augustinus zich bekeerd heeft tot het 
christendom (Conf. 8.12.29) en gedoopt is (Conf. 9.6.14). D. Hatrupp, Die Mystik von Cassiciacum und 
Ostia, a.w. 429-430. 
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Het verlangen dat gewekt werd door de aanraking in het hart staat in het verlengde 
van de geloofsopvoeding van Monnica die zijn hart voedde met de naam van 
Christus (Conf. 3.4.8). Deze ervaringen hebben gemeen dat het om ‘gegeven’ 
ervaring in het hart ging. Ze verschillen erin dat de spirituele ervaring van het kind 
Augustinus bemiddeld werd door Monnica, terwijl de aanraking van wijsheid in het 
hart een onbemiddelde ervaring was die zij samen deelden. Door deze ervaringen 
in elkaars verlengde te plaatsten, kunnen we de aanraking in het hart wel zien als 
een bekrachtiging van de geloofsopvoeding van Monnica. De ervaring die de 
aanraking in Augustinus’ hart teweegbracht staat in verband met het proces van 
inwoning, waarbij het beeld van God zich in Augustinus zou ontvouwen. Deze erva-
ring heeft grote invloed op hem gehad, wat blijkt uit de betekenis die hij aan het 
‘hart’ zou gaan geven in zijn latere werken. Hij beschouwde het hart als de locus 
(plaats) waar we de genade ervaren. 
De aanraking van wijsheid leidde tot een ontmoeting met de werkelijkheid van 
Christus, waarbij Augustinus in contact kwam met de eerstelingen van de geest, die 
we kunnen vergelijken met zijn eigen kindschap van God (Rom. 8, 23). Dit staat in 
de lijn van zijn doop (24 april 387),743 die pas enkele maanden vóór het visioen van 
Ostia had plaatsgevonden (herfst 387). In deze ontmoeting deelde hij in een 
moment van eeuwig geluk in Christus dat bij het eschaton tot vervulling zou komen. 
Opvallend is dat Augustinus pas over het visioen van de eindtijd ging schrijven ná 
het visioen van Ostia (388).744 Ook hieruit leid ik af dat deze ervaring intens door-
gewerkt heeft en diepe sporen heeft nagelaten in zijn geestelijke leven. Deze 
ervaring bracht voor hem een belangrijk onderscheid teweeg tussen het neo-
platoons gedachtegoed en de christelijke ervaring. 
 
De transformatie van de denkweg van Augustinus 
In de beschrijving van het visioen van Ostia gebruikt Augustinus verschillende keren 
cogitare (denken) om zijn relatie tot de intentionaliteit van God te verwoorden. 
Hattrup heeft de woorden aanraken (attingere) en denken (cogitare) onderzocht in 
de Confessiones en ontdekte dat Augustinus deze woorden eerder met elkaar in 
verband bracht. In Boek zeven van de Confessiones schrijft hij, dat hij de eeuwige 
waarheid met zijn denken probeerde aan te raken naar neoplatoons voorbeeld: 
‘poteram iam cogitatione aliquid adtingere’ (ik zou met het denken iets kunnen 
aanraken, Conf. 7.4.6). In Boek 10 echter, waarin Augustinus over zijn geestelijke 
weg schrijft vanuit het moment van schrijven, is er sprake van het aanraken van 

                                                 
743   P. Brown, Augustine of Hippo, a.w. 64. Augustinus schrijft over zijn doop in Confessiones 9.6.14. 
744   Augustinus spreekt voor het eerst over het visioen van de eindtijd in De libero arbitrio (over de 
vrije wilkeuze, 388-395). Dit visioen betrekt hij op Jezus Christus’ (lib.arb. 2.6). Deze thematiek stelt 
hij expliciet aan de orde in De civitate dei. T. van Bavel, L’humanité du Christ comme lac parvulorum 
et comme via dans la spiritualité de Saint Augustin, a.w. 258.  
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God. Dit brengt hij niet in verband met het denken (cogitare), maar met het ver-
langen om God aan te raken: ‘volens te attingere, unde attingi potes’ (in het 
verlangen om u te raken waar u geraakt kunt worden, Conf. 10.12.26). Bij het schrij-
ven van Confessiones was hij in staat tot een wederkerige ontmoeting met God 
waarbij het verlangen, dat een beweging is van zijn hart, centraal stond, en niet 
langer zijn denken. Deze ontwikkeling heeft Augustinus te danken aan Monnica, in 
de woorden van Hattrup: 
  
‘Die Berührung von Ostia hat die historische Wahrscheinlichkeit für sich (…) Sie is das 
Denkmal, dass Augustinus seiner Mutter setzt, die ihn den Weg bis zur Einheit mit dem 
Willen Gottes geführt hat.’745  

 
Deze opmerking versterkt mijn bevinding dat het visioen van Ostia een spirituele 
ervaring in Augustinus teweeggebracht heeft die de eenheid tussen Augustinus’ wil 
en God versterkt heeft, waarbij het hart de plaats van de ontmoeting met God zou 
worden.746 Daarmee werd zijn keuze voor het christelijke geloof in de aanwezigheid 
van Monnica bekrachtigd. 
 
 
3.6 CONCLUSIES 
 
Deze laatste paragraaf bevat de conclusies van mijn onderzoek naar de mysta-
gogische functie van het geestelijke moederschap van Monnica. Deze conclusies 
trek ik op basis van de volgende elementen: de activiteiten van het geestelijke 
moedeschap van Monnica, het proces van inwoning en omvorming (3.6.1); en de 
zelfreflecties over Monnica van Augustinus (3.6.2). Vervolgens onderzoek ik op 
welke laag van het leven van Augustinus de mystagogische functie van Monnica 
betrekking heeft (3.6.3). Tenslotte ga ik in op de vraag in hoeverre Monnica met de 
kerk samenvalt en in hoeverre ze gestalte heeft gegeven aan het moederschap van 
God (3.6.4). 
 
3.6.1 Het geestelijke moederschap van Monnica 
 
Activiteiten van het geestelijke moederschap van Monnica 
De uitdrukkingen van het geestelijke moederschap van Monnica wijzen op haar 
bemiddeling. Zij bemiddelde het christelijke geloof naar het kind Augustinus in haar 
opvoeding; tijdens de periode van Augustinus’ lidmaatschap van het manicheïsme 

                                                 
745   D. Hattrup, Die Mystik von Cassiciacum und Ostia, a.w.  427. 
746   Bij Augustinus duidt het hart op het meest wezenlijke van de mens, waar de ontmoeting plaats-
vindt. Dit komt naar voren in afbeeldingen van Augustinus, waar zijn hart gewond is door een pijl van 
liefde. T. van Bavel, Als je hart bidt … Augustinus’ leer over het gebed, a.w. 73-81. 
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bemiddelde zij hem naar God en God bemiddelde hem naar haar; tijdens het vi-
sioen van Ostia was er sprake van een onbemiddelde Godservaring. Karakteristiek 
voor haar bemiddeling is het woordeloze: het zogen, het baren, het schreien, het 
zuchten. 

1. Bemiddeling die Augustinus inleidde in het christelijk geloof  

 Monnica was een instrument van God door haar baby Augustinus te 
zogen met de vertroostingen van zijn barmhartigheden (Conf. 1.6.7); 

 Ze personifieerde Gods barmhartigheid tijdens de opvoeding door haar 
kind met melk te voeden die hem vertrouwd maakte met de naam van 
Christus (Conf. 3.4.8). Daarmee leidde ze hem in in het christelijk 
geloof. 

2. Bemiddeling van het contact met God, waardoor God betrokken bleef op 
Augustinus die zich als aanhanger van het manicheïsme van God verwijderd 
had. Deze bemiddeling kende drie componenten: 

 Profetische bemiddeling door openbaring. God bemiddelde bood-
schappen aan Monnica in dromen, visioenen en antwoorden die 
betrekking hadden op Augustinus’ leven (Conf. 3.11.19; 5.9.17; 6.1.1; 
8.12.30.  

 Priesterlijke bemiddeling door offergave. Monnica bracht offeranden 
(sacrificere) voor Augustinus (Conf. 5.7.13); ze bood hem aan God aan, 
opdat hij over hem zou beschikken (offerre) hetgeen gericht was op een 
nieuw begin in zijn leven waarbij hij Christus zou vinden (Conf. 6.1.1). 

 Reddende bemiddeling. Monnica’s smeekbeden, tranen en barens-
weeën waren gericht op de redding van Augustinus uit zijn geestelijke 
dood. Door haar bemiddeling zei hij het manicheïsme vaarwel (Conf. 
6.1.1).  

3. Onmiddellijkheid die Monnica’s geestelijke moederschap voltooide: bij het 
visioen van Ostia was er Gods zelfgave aan Monnica en Augustinus: 

 Gods bron openbaarde zich aan Monnica en Augustinus door zijn 
uitstortende liefde; 

 de waarheid als ‘voeding’ leidde tot een ervaring van Christus’ aan-
wezigheid;  

 de aanraking van wijsheid wekte het verlangen naar het eeuwig geluk; 

 het ‘ene zien’ leidde tot het schouwen van Christus. 
 
Inwoning en omvorming 
Augustinus schrijft aan Monnica een proces van inwoning en omvorming toe. God 
vormde haar hart om tot een tempel van de Geest (Conf. 2.3.6) en louterde haar 
verlangen (Conf. 5.8.15). Dit proces van inwoning en omvorming was volgens 
Augustinus geen gevolg van haar inwijding in het christelijk geloof en in de kerk, 
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maar het hield verband met haar bemiddelende functie tijdens de periode waarin 
hij aanhanger was van het manicheïsme. 
Over het algemeen was er een conjunctie tussen Monnica en God, behalve bij 
Augustinus’ vertrek naar Rome, toen er een disjunctie optrad omdat zij Gods leiding 
niet verstond. Dit leidde tot een transformatie van haar verlangen, opdat ze hem 
opnieuw naar God zou bemiddelen. 
 
3.6.2 Zelfreflecties over Monnica van Augustinus  
 
In de besproken teksteenheden lezen we geen zelfreflecties van Monnica op haar 
geestelijke moederschap; alle reflecties zijn van Augustinus op zijn eigen leven in 
zijn dialoog met God. De uitdrukkingen van Monnica’s geestelijke moederschap 
staan in zijn beschrijvingen van gebeurtenissen die raken aan zijn geestelijke weg. 
Hij heeft deze gebeurtenissen op een zodanige wijze met elkaar verbonden, dat er 
een samenhang is ontstaan. 
De betekenis van deze gebeurtenissen komt aan het licht in de gemoedsbewe-
gingen die hij beschrijft in relatie tot Monnica vanuit zijn perspectief als schrijver. 
Deze emoties koppelt hij aan de sporen van Monnica’s geestelijk moederschap en 
ze gaan niet alleen over de innerlijke gesteldheid van Augustinus, maar hij kent ze 
ook toe aan Monnica. Augustinus beschrijft ze immers aan de hand van gebeur-
tenissen in zijn leven waarin zij een rol van betekenis vervulde. Deze gemoeds-
bewegingen kwamen aan het licht bij de confrontaties tussen Augustinus’ leven en 
het geestelijke doel dat Monnica voor haar zoon gesteld had (Conf. 2.3.8), maar ook 
bij de confrontaties tussen Monnica’s geestelijke doel en de werkelijkheid van God 
(Conf. 5.8.15). Bij de analyse van de uitdrukkingen van het geestelijke moederschap 
van Monnica heb ik afgeleid welke betekenis deze gemoedsbewegingen voor de 
schrijver Augustinus hebben gehad. Ze wijzen op zijn relatie met Monnica, maar 
ook op de relatie met God die zowel op Monnica als op Augustinus betrokken was. 
Deze emoties geven de hoogte- en dieptepunten aan in zijn leven. 
Aan de hand van deze gemoedsbewegingen toont zich een samenhang in Augus-
tinus’ geestelijke weg, waarop zijn moeder een belangrijke rol gespeeld heeft. Met 
behulp van deze emoties heeft Augustinus zijn weg ten dode – als aanhanger van 
het manicheïsme – geplaatst tegenover de weg ten leven van Monnica – als katho-
liek christen. Zijn dwaalwegen staan tegenover haar religieuze standvastigheid die 
ertoe bijgedragen heeft dat hij een katholiek christen werd. Deze aandacht voor 
emoties kunnen we toeschrijven aan Augustinus’ deskundigheid in de retorica.747 
Door het gebruik van emoties zou hij zijn lezerspubliek in beweging hebben willen 
brengen, zodat het overtuigd raakte van een bepaald standpunt: het geloof in 
Christus. Hij wilde zijn publiek behoeden voor het manicheïsme. In het midden van 

                                                 
747   M. Willemsem, Denkbewegingen. Inleiding in de filosofie van emoties, a.w. 43-53.  
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het Monnica-deel beschrijft Augustinus haar emoties als negatief (Conf. 5.8.15), en 
hij ontkracht ze door ze te duiden als het erfdeel aan Eva. Misschien wilde hij op 
deze manier zijn vertrek naar Rome rechtvaardigen tegenover zijn lezers.  
Augustinus opende de Monnica-teksten met de eenheidservaringen aan het begin 
van zijn leven (Conf. 1.6.7) en hij sloot ze af met het visioen van Ostia dat leidde tot 
een apostheose in hun samenzijn (Conf. 9.10.23-25). Eerder hebben wij het ver-
moeden uitgesproken dat de openbarende ervaringen, waarbij Monnica de godde-
lijke vertroostingen naar Augustinus bemiddelde, gebaseerd kunnen zijn op de 
getuigenis van zijn vriendin die zijn zoon zoogde. Als zuigeling had Augustinus 
immers zelf geen herinneringen meer aan het gezoogd worden door Monnica en 
de voedsters (Conf. 1.6.7). Het ligt voor de hand dat hij als vader de herinneringen 
aan het zogen van zoon met zich meedroeg. Het is mogelijk dat hij deze evaringen 
op zodanige wijze heeft herschikt dat ze een samenhang vormen met de contem-
platieve ervaring van Ostia. Wanneer we hier van uitgaan betekent dit dat 
Augustinus het borstvoeding geven aan Adeodatus, waarbij zijn vriendin een 
overvloed van gaven ontving, heeft verbonden met de overvloed die Monnica en 
Augustinus samen ontvingen uit de goddelijke bron tijdens het visioen van Ostia 
(Conf. 9.10.23). Dan zou Augustinus met behulp van de getuigenis van zijn vriendin 
een samenhang gereconstrueerd hebben in de gebeurtenissen van zijn leven, 
waarin Monnica een rol van betekenis vervulde. Door deze getuigenis te verbinden 
met het visioen van Ostia ontstaat er namelijk een inclusie. Aan het begin van 
Augustinus’ leven was Monnica het instrument van de goddelijke troost en aan het 
einde van Monnica’s leven deelden zij  gaven van genade uit de goddelijke bron; zij 
ontvingen beide de waarheid als voeding: Christus (Conf. 9.10.23-24). Deze 
ervaringen omsluiten de sporen van het geestelijk moederschap van Monnica. Om 
de betekenis van zijn relatie met Monnica te begrijpen, heeft Augustinus de 
goddelijke voeding op de voorgrond geplaatst.   
 
3.6.3 De mystagogische functie van Monnica voor Augustinus 
 
Monnica’s roeping 
Met dit onderzoek heb ik duidelijk gemaakt dat Monnica een mystagogische functie 
voor Augustinus had. Deze functie vervulde zij vanuit het christelijk geloof waarin 
zij als een katholiek christen ingewijd was en vanuit de kerk waarmee zij verbonden 
was. De vrucht van deze inwijding wordt pietas (vroomheid) genoemd – een 
geestesgave van Christus die werkzaam was in haar gezin (Conf. 1.11.17; 3.4.8; 
5.9.16). Daar kreeg haar roeping tot de geloofsgemeenschap gestalte. Dit concreti-
seerde zich tijdens de praktijk van de dagelijkse zorg voor haar kinderen die over-
vloeide in de rituele praktijk van het christelijk geloof. Daarmee reikte ze haar kind 
Augustinus een christelijk referentiekader aan en wekte bij hem christelijke er-
varing (Conf. 1.6.7; 1.11.17; 3.4.8). Haar relatie met Christus stond in dienst van het 



228 

 
welzijn van haar gezin. In navolging van Christus bij wie opstanding uit de dood 
mogelijk is, zette ze zich in haar zoon als geestelijke dode te redden (Conf. 3.11.19). 
Ze werd een teken van hoop, door de hoop die ze op Christus gesteld had (Conf. 
1.11.17). De openbaring die haar geschonken werd in een droom, deed haar ervan 
getuigen dat God op wie ze haar hoop stelde, met haar was (Conf. 3.11.20). Doordat 
de Geest inwoning in haar had gevonden (Conf. 2.3.6) en in haar werkzaam was 
(Conf. 5.9.16) werkte ze als een lidmaat mee aan de opbouw van de kerk die 
Augustinus het lichaam van Christus noemt.748 Daarin toonde zich haar geestelijke 
moederschap. 
   
Inwijding in het geheim van de scheppingsrelatie  
In de Confessiones (Boek 1-9) beschrijft Augusinus hoe de werkelijkheid van God in 
zijn leven doorbrak. Hij doet dit aan de hand van bepaalde gebeurtenissen waarin 
hij tegelijk sporen van Monnica’s geestelijke moederschap beschrijft. Haar mysta-
gogische functie heeft betrekking op de laag van zijn concrete bestaan, waarbij hij 
zich leerde open te stellen voor Gods betrokkenheid op zijn leven. Monnica ver-
vulde een mystagogische functie door de bemiddeling van vertroostingen die hem 
met zijn Schepper in contact brachten (Conf. 1.6.7), en daarbij reikte ze hem een 
christelijk referentiekader aan (Conf. 1.11.17; 3.4.8). 
In de beschrijving van Augustinus’ weg staan de uitdrukkingen van Monnica’s gees-
telijke moederschap in de polaire spanning tussen de weg ten leven en de weg ten 
dode die leiden tot een wedergeboorte. Dit aspect sluit aan op de inwijding uit oude 
beschavingen. De initiatie verloopt volgens de structuur: leven – dood – weder-
geboorte. Degene die ingewijd wordt, krijgt toegang tot het geestelijke leven, 
waarbij zijn oude leven versterft en hij opnieuw geboren wordt.749 Deze elementen 
vinden we bij de inwijding van Augustinus, waarbij Monnica betrokken was. Ze 
bemiddelde om redding voor hem als geestelijke dode (Conf. 3.11.19; 5.7.13; 
5.8.15; 5.8.16; 5.9.17; 6.1.1). Haar bemiddeling leidde na negen jaar, wat als parallel 
een verwijzing kan zijn naar een zwangerschap van negen maanden, tot zijn weder-
geboorte waarbij Christus hem aansprak vanuit de eeuwigheid (Conf. 8.12.29).  
Augustinus besteedt aan het proces van zijn wedergeboorte in relatie tot Monnica 
opvallend veel aandacht in Confessiones. Deze wedergeboorte werd ingeleid met 
haar offergaven (Conf. 5.7.13). Gods antwoord daarop bracht haar geest in barens-
nood (Conf. 5.9.16). Door haar zoon aan Christus voor te houden (Conf. 6.1.1) sprak 
hij hem aan en begon hij te herleven (Conf. 8.12.29). Daardoor stond hij naast haar 
op dezelfde richtlat van het geloof (Conf. 8.12.30). De elementen leven – dood – 
wedergeboorte kunnen we verstaan als een inwijding in zijn scheppingsrelatie met 

                                                 
748   Volgens Guardini had het moederschap van Monnica een pneumatische werking. R. Guardini, De 
bekering van Aerelius Augustinus, a.w. 178.  
749   M. Eliade, Het heilige en het dagelijks bestaan, een onderzoek naar het wezen van religie, 
Amsterdam 2006. Eliade spreekt over het versterven van het bestaan dat niet essentieel is. 
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God. Deze inwijding werd bekrachtigd door de aanraking van de scheppingskracht 
van wijsheid tijdens het visioen van Ostia (Conf. 9.10.24). 
Betekent deze inwijdingsweg ook dat Monnica hem wedergeboren heeft doen 
worden? Heeft zij de act van de doop bewerkstelligd, door hem in een diepte te 
trekken en hem te baren in het nieuwe christelijk bestaan, zoals Guardini stelt?750 
De vraag of Monnica hem wedergeboren heeft doen worden, kunnen we op grond 
van de resultaten van deze studie bevestigend beantwoorden. Ze heeft hem op-
nieuw gebaard, doordat de Geest in haar werkzaam was. Hierin stemt haar mysta-
gogische functie overeen met die van de kerk, zoals we nog zullen zien (zie 6.3).  
De tweede vraag moeten we vanuit dit onderzoek ontkennend beantwoorden. Ze 
heeft haar zoon niet in een diepte getrokken die tegelijk een graf en een schoot is, 
maar juist uit deze afgronden gered doordat ze op hem betrokken bleef in de 
periode dat hij geestelijk dood was als aanhanger van het manicheïsme (Conf. 
3.11.19; 5.7.13). Haar moederschoot was geen graf waarin hij stierf om te herrijzen 
met Christus – zoals Guardini beweert – maar geboortegrond die het vermogen 
bezat om te zuchten en te kreunen in barensweeën (Conf. 5.8.15-16) opdat hij 
nieuw leven zou vinden. Monnica heeft dus ook de doopact niet bewerkstelligd. Zij 
heeft haar zoon wedergebaard opdat hij God die betrokken op hem was, zou 
ontdekken in zijn leven. Augustinus beschouwde zijn moeder Monnica dus ook niet 
als de kerk, zoals Guardini, Schrama en Van Kempen-van Dijk stellen.  
 
3.6.4 Het moederschap van God en het geestelijke moederschap van Monnica 
 
Bemiddelde Monnica het moederschap van God naar Augustinus? In de stand van 
zaken zagen we dat Augustinus volgens Dutton en Seelbach spreekt van een 
moederlijke God die hem voedt met ‘melk’, die bemiddeld wordt door Monnica als 
geestelijke moeder.751 In dit onderzoek zagen we dat God de gever was van de ver-
troostingen waarmee Monnica en de voedsters de zuigeling Augustinus voeden 
(Conf. 1.6.7). Augustinus beschrijft in deze tekst een voedend aspect van God – een 
aspect dat wijst in de richting van het moederschap van God.  
De voeding van waarheid die Augustinus en Monnica ontvingen in het gebied van 
vruchtbaarheid (Conf. 9.10.24) kan slaan op de voeding voor de geestelijk vol-
wassenen die Paulus ‘vaste spijs’ noemt (1 Kor. 3, 2). Deze voeding wijst op de con-
templatie van de waarheid die Augustinus een ervaring gaf van Gods aanwezigheid 
tijdens het visioen van Ostia. 
Dutton en Seelbach brengen deze voeding van geestelijke volwassenheid helaas 
niet in verband met de contemplatieve ervaring die Augustinus aangeduid heeft 
met de voeding van waarheid. Zij brengen de geestelijke volwassenwording van 

                                                 
750   R. Guardini, De bekering van Aerelius Augustinus, a.w. 178.  
751   M. Dutton, “When I Was a Child”, a.w. 123; L. Seelbach, “Das weibliche Geschlecht is ja kein 
Gebrechen ..”, a.w. 77. 
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Augustinus in verband met de moederlijke God die hem ‘speent’. Volgens Dutton 
gebeurde dit op verschillende momenten in zijn leven, maar tijdens het visioen van 
Ostia werd hij definitief ‘gespeend’ door de aanraking Gods Woord.752 Daarbij 
interpreteert ze Christus als Woord (vaderlijke God) en ‘vaste spijs’ (‘spenen’) 
tegenover Christus als mens (moederlijke God) en ‘melk’ (‘voeden’). Vervolgens 
concludeert ze dat Augustinus ‘gespeend’ werd van de moederlijke God, van 
Monnica en van de melk.753  
Dutton gaat mijns inziens teveel uit van een interpretatiemodel waarmee ze de 
aanraking van wijsheid geduid heeft, 754 en te weinig van de aanwijzingen in de 
formuleringen van Augustinus. Bovendien is de symbolische handeling ‘spenen’ als 
aanduiding van deze aanraking complex. Ten eerste omdat deze symboliek geen 
steun vindt in de Confessiones. Ten tweede omdat er geen overeenkomst is tussen 
de letterlijke betekenis van deze symboliek en de aanraking van wijsheid. De 
letterlijke betekenis van de symboliek van het spenen wijst op het ontwennen van 
melk en het leren eten van vast voedsel. Het contact met de voeding van waarheid 
zou met deze symboliek aangeduid kunnen worden als een verwijzing naar het 
begin van een geestelijke ontwikkeling, waarbij God Augustinus laat delen in de 
contemplatie. In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat Augustinus als verteller 
van de Confessiones, nog lang niet ‘van de melk gespeend is’ (Conf. 4.1.1). Ook in 
die tekst kent Augustinus opnieuw voedende aspecten toe aan God. 
 
3.6.5 De mystagogische functie van het geestelijke moederschap van Monnica  
 
Uit dit onderzoek naar de mystagogische functie van Monnica maken we op dat ze 
behalve de biologische moeder van Augustinus was, ook zijn geestelijke moeder. 

 Zij heeft Augustinus als moeder en als mystagoge ingewijd in de geheimen 
van het bestaan. Deze inwijding betekent dat er in hem een besef groeide 
van de betrokkenheid van God op zijn leven. Monnica heeft haar zoon niet 
ingewijd in de kerk. Als katholiek christen was ze verbonden met de kerk, 

                                                 
752   Dutton beschrijft het spenen als een spiritueel proces dat Augustinus doormaakt in zijn ontwikke-
ling naar  geestelijke volwassenheid. Dit proces beschrijft ze in vier fasen. De eerste fase is de ontmoe-
ting met Continentia die hem aanspoort tot overgave aan God (Conf. 8.11.27); de tweede fase is zijn 
doop waarbij Augustinus binnengaat in het koninkrijk van God; de derde stap is de herinnering aan 
zijn moeder (het portret van Monnica, Conf. 9.8.17-18), de vierde stap is het visioen van Ostia (Conf. 
9.10.23-25). M. Dutton, “When I Was a Child”, a.w. 124-131. Ook Seelbach stelt dat Augustinus tijdens 
de contemplatie van Ostia gespeend werd van de geestelijk melk. L. Seelbach, “Das weibliche 
Geschlecht is ja kein Gebrechen ..”, a.w. 77. 
753   Volgens Dutton zou Augustinus na zijn ‘spening van de moederborst’ tijdens de contemplatie van 
Ostia niet langer de melk van de zuigelingen nodig hebben. Hij zou Gods moederlijke zorg niet meer 
nodig hebben. Hij zou aspecten van een moederlijke God wel gebruiken maar niet in relatie tot 
zichzelf. M. Dutton, “When I Was a Child, a.w. 130. 
754   M. Dutton, “When I Was a Child, a.w. 117-119.   
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maar daarmee viel ze nog niet met de kerk samen, zoals Guardini, Van 
Kempen-van Dijk en Schrama beweren. 

 Monnica gaf gestalte aan het geestelijke moederschap, maar niet aan het 
moederschap van God zoals Dutton en Seelbach beweren. Na de dood van 
zijn moeder werd Augustinus niet gespeend van een moederlijke God, die 
volgens Dutton en Seelbach op één lijn staat met de mens Jezus en 
Monnica. Haar bemiddeling van de goddelijke voeding wijst volgens mijn 
analyse op haar geestelijke moederschap. 

 Het begin van Monnica’s mystagogische functie voor Augustinus wordt 
gemarkeerd door een openbarende ervaring tijdens het zogen van 
Augustinus als zuigeling. Deze functie kwam tot voltooiing tijdens het 
visioen van Ostia waar God zich aan hen beide, moeder en zoon, 
openbaarde. 

 De mystagogische functie van Monnica voor Augustinus wijst op haar 
bemiddeling van het christelijk geloof door Augustinus daarin in te leiden. 
Haar bemiddeling kende ook  soteriologisch aspecten die zich toonden toen 
Augustinus aanhanger van het manicheïsme was. 

 In haar bemiddeling toonde Monnica zich een geestelijke moeder en niet 
een vroedvrouw die haar zoon bijstond bij de zwangerschap en de geboorte 
van zijn geestelijke leven. Haar mystagogische functie toonde zich in haar 
geestelijke moederschap dat gericht was op de hoop en het verlangen naar 
de verlossing van haar zoon. Bij dit mystagogisch proces ging de leiding uit 
van de goddelijke Geest die in haar werkzaam was. 

 De nadrukkelijke intentionaliteit van God tijdens het zogen, die Augustinus 
beschrijft met de zesvoudige herhaling van dabas (u geeft), kan wijzen op 
een getuigenis van zijn vriendin. Aan deze articulatie kan haar moeder-
schap voor zijn zoon Adeodatus ten grondslag liggen, waarvan hij als vader 
getuige was geweest. 
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Onderzoek naar het moederschap van God en het geestelijke 
moederschap in relatie tot Augustinus 
 
 
 
Inleiding 
In de beschrijving van de historische context van het leven van Augustinus is naar 
voren gekomen dat naast Monnica, ook de personificatie Continentia een 
belangrijke rol speelde. Augustinus beschrijft haar in een huwelijksrelatie met de 
Heer, die haar echtgenoot is. Dit is opmerkelijk, want in de christelijke traditie 
wordt de drie-ene God over het algemeen als mannelijk beschouwd  
Continentia wordt beschreven als een vruchtbare moeder van kinderen. Zij is 
betrokken bij de bekering van Augustinus en spoort hem aan tot overgave aan God 
(4.2). Daarnaast spreekt Augustinus over wijsheid die betrokken is bij de incarnatie 
van Jezus Christus, waarbij zij ‘melk’ wordt voor haar ‘kinderen’. 
Wat betekenen deze voor ons ongebruikelijke beelden? Wat is de functie van 
wijsheid bij de incarnatie? Wat is haar relatie met de mens Jezus? Verwijst deze 
relatie naar de wijsheidstraditie van het vroege christendom waarbij Jezus haar 
boodschapper was (zie 1.2.4)? 
Dit onderdeel sluit aan op de tweede thematische lijn van het onderzoek. Het 
begint met een inventarisatie van uitdrukkingen van het goddelijke en het geeste-
lijke moederschap in relatie tot Augustinus (4.1.1-2). Daarbij maak ik een keuze 
voor sporen in sleutelteksten voor nader onderzoek (4.1.3) en beschrijf ik het object 
van dit onderzoek (4.1.4). Vervolgens ga ik over op de analyse van deze sporen en 
onderzoek ik de mystagogische functie ervan. 
 
 
4.1 INVENTARISATIE VAN UITDRUKKINGEN VAN GODS MOEDERSCHAP EN HET GEESTELIJKE 

MOEDERSCHAP 
 
Uitdrukkingen van personificaties, personen en vormen van het goddelijk en het 
geestelijk moederschap in relatie tot Augustinus staan in verschillende geschriften. 
We kunnen ze in drie groepen onderverdelen: die te maken hebben met zijn 
bekering (1), met de reflectie op zijn leven (2) en met zijn pastorale functie (3): 
 

Hoofdstuk 4 
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1. De bekering van Augustinus 

 Enkele uitdrukkingen van het geestelijke moederschap slaan op de kerk en 
staan in de context van zijn bekering van aanhanger van het manicheïsme 
naar het katholieke geloof (ut.cred. 1, 2). Voor zover ze gekoppeld zijn aan 
Monnica heb ik ze reeds behandeld in hoofdstuk 3. 

 Een spoor van het moederschap van God is gekoppeld aan wijsheid (Conf. 
7.18.24) en gaat over zijn bekering van het neoplatoons denken naar het 
christelijk geloof (zie 2.3.2). Een andere uitdrukking komt aan het licht in de 
personificatie van Continentia als moeder en staat in de context van de 
bekering die hij verwoord heeft aan de hand van de Paulijnse tegenstelling 
tussen ‘vlees’ en ‘geest’ (Conf. 8.12.27). 

 
2. Augustinus’ reflectie op zijn leven 

 De reflectie op zijn leven vinden we in de laag van de verteller Augustinus 
in de Confessiones. In deze teksten noemt hij vermogens, activiteiten en 
eigenschappen van het moederschap die cirkelen rond de thematiek van 
de terugkeer naar God aan wie hij zich bekent. Deze uitdrukkingen staan in 
de Proloog (Conf 1.1.1-1.5.5), in de reflectie op zijn leven (Boek 1-9) en in 
Boek 10, bij het schrijven van de Confessiones. 

 
3. Augustinus pastorale handelen 

 Ik heb diverse sporen van het geestelijke moederschap van Augustinus 
gevonden rond zijn pastoraal handelen. Deze sporen staan in zijn In 
epistulam Iohannis (407, commentaar op de Eerste brief van Johannes) en 
in De catechizandis rudibus (399, over het eerste geloofsonderricht). 

 
4.1.1 Uitdrukkingen van het goddelijke en het geestelijke moederschap in de 
Confessiones  
 
In de Confessiones stelt Augustinus zijn relatie met God centraal. Aan zijn God kent 
hij moederlijke vermogens en eigenschappen toe, die wijzen op sporen van het 
moederschap van God. Deze uitdrukkingen staan in de verhaallaag waarin Augus-
tinus over zijn verleden vertelt en in de laag waarin hij over het heden schrijft. 
In de verhaallaag over het verleden gebruikt hij uitdrukkingen van het moederschap 
van God. Een uitdrukking staat in verband met wijsheid die ‘melk’ is geworden voor 
‘onze kinderlijkheid’ bij de incarnatie van het Woord (Conf. 7.18.24). Een andere 
uitdrukking wijst op de personificatie van Continentia die Augustinus beschreven 
heeft als een vruchtbare moeder van kinderen (Conf. 8.11.27). Zij speelde een 
belangrijke rol bij de bekering van Augustinus. Zijn bekering wordt eerder in 
verband gebracht met het kind dat roept: neem en lees (tolle – lege), dan met 
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Continentia. Sommige auteurs gaan zelfs geheel aan haar voorbij.755 In de psycho-
analytische literatuur heeft men geen oog voor haar personificatie en stelt men dat 
Augustinus zich bij zijn bekering overgaf aan zijn moeder Monnica (zie 1.6.2).756 
Ook waar Augustinus over het heden schrijft, gebruikt hij uitdrukkingen van het 
moederschap van God en het geestelijke moederschap. Zo beschrijft hij zichzelf als 
een kind dat drinkt van Gods ‘melk’ (Conf 4.1.1). Hij duidt de kerk aan als een ‘nest’ 
waarin de gelovigen die aangeduid zijn als ‘kleinen’ gevoed worden (Conf. 4.16.31). 
Hij kent aan God het vermogen toe van een moederschoot: haar schoot is de plaats 
waar degenen die afgekeerd zijn van God naar terug mogen keren en waar ze 
getroost zullen worden (Conf. 5.2.2). De liefde duidt hij aan als een moeder die de 
misstappen van haar kinderen verdraagt (Conf. 5.5.9). De heilige Schrift brengt hij 
tot uitdrukking als een schoot die gelovigen kan opnemen (Conf. 6.5.8). 
 
4.1.2 Uitdrukkingen van het geestelijke moederschap in andere werken  
 
Sommige sporen van het geestelijke moederschap hebben betrekking op 
Augustinus als geestelijk kind en als pastor. In De utilitate credendi (392, Over het 
belang van geloven) beschrijft hij de ervaring van zijn bekering van het mani-
cheïsme naar de katholieke kerk die hij als een moeder aanduidt. Bij zijn terugkeer 
verlangde hij naar de kerk waar zijn verlangen verzadigd werd.757 Verder noemt 
Augustinus zijn pastorale zorg een vorm van moederliefde: 
 
‘Want niet zonder reden blijft een moeder bezorgd voor ons, ook al verheugen zich de 
anderen. Die moeder noem ik liefde, want zij zelf woonde in het hart van Johannes toen hij 
deze woorden sprak’ (ep.Io.tr. 1, 11).758  

 
 

                                                 
755   C. Mayer, De Confessiones: het meest gelezen werk van Augustinus, a.w. 77. B. Koet, Door dromen 
van Rome naar Jeruzalem, a.w. 42-44. P. van Kempen-van Dijk, Monnica: Augustinus’ visie op zijn 
moeder, a.w. 47. 
756   R. Nauta, Vervreemding en verandering, a.w. 170-173. 
757   Ut.cred. 1, 2 (CSEL 25, 5): ‘Sed de me quid dicam, qui iam catholicus christianus eram? Quae nunc 
ubera post longissimam sitim paene exhaustus atque aridus tota aviditate repetivi eaque altius flens 
et gemens concussi et expressi, ut id manaret, quod mihi sic adfecto ad recreationem satis posset et 
ad spem reducendam vitae ac salutis.’ (Maar wat zal ik over mijzelf zeggen die al een katholiek christen 
was? Toen ik na een lange dorst bijna uitgeput en uitgedroogd was, verlangde ik opnieuw met een 
hevige begeerte naar de moederborst van de katholieke kerk. Huilend en diep zuchtend heb ik haar 
geschud en uitgeperst, opdat ze zou stromen en mij voldoende zou geven om weer op te leven en 
terug te brengen naar de hoop van het leven en het heil).  
758   Ep.Io.tr. 1, 11 ‘Non sine causa mater sollicita est de nobis, cum alii gaudent: matrem dico 
charitatem; ipsa enim habitabat in corde Ioannis cum ista diceret’. De Nederlandse vertaling is uit: 
Preken over de eerste brief van Johannes (1992), 18.  
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4.1.3 Verantwoording en keuze voor de teksteenheden van dit onderzoek759  
 
Voor dit onderzoek kies ik teksteenheden uit de Confessiones. Het eerste argument 
voor deze keuze is, dat Augustinus in dit werk zijn relatie met God centraal stelt, 
aan wie hij moederlijke vermogens en eigenschappen toekent. Het tweede 
argument is dat deze sporen in een reeks van teksten staan in dit werk en dat 
betekent dat de symboliek van het moederschap hem bij het schrijven van de 
Confessiones erg bezig hield.  
Het genre van de Confessiones als spirituele autobiografie heb ik reeds besproken 
(zie 3.1.2). Bij de bestudering van de sporen van het goddelijke en het geestelijke 
moederschap uit dit werk ga ik steeds uit van twee verhaallagen: de laag waarop 
Augustinus terugblikt op belangrijke gebeurtenissen uit zijn verleden, en de laag 
waarin hij vertelt over het heden vanuit zijn relatie met God.  
In zijn werk De utilitate credendi gaat het slechts om een enkele uitdrukking van het 
geestelijke moederschap van de kerk in relatie tot Augustinus. Daarom bespreek ik 
die passages niet als sleutelteksten.  
Van Bavel wees erop dat Augustinus met beelden van het moederschap zijn relatie 
tot de gelovigen als pastor en bisschop uitdrukte.760 Deze beelden kunnen 
verwijzen naar zijn geestelijk moederschap. Deze aanwijzingen zal ik in de volgende 
hoofdstukken bespreken, die gaan over de relatie tussen een geestelijke moeder 
en de gelovige mens (zie de hoofdstukken 5 en 6).  
 
De keuze van de teksteenheden 
    1.     Het moederschap van Continentia (Conf. 8.11.27), (4.2). 
    2.     Melk: voedsel van leven in Christus (4.3): 

 Wijsheid die ‘melk’ wordt (Conf. 7.18.24), (6.3.1);  

 Drinken van Gods ‘melk’ (Conf. 4.1.1), (6.3.2); 

 De kerk als ‘nest’ van gelovigen (Conf. 4.16.31), (4.3.3). 
    3.     De moederschoot van God (Conf. 5.2.2), (4.4.1).  
 
4.1.4. Het object van dit onderzoek 
 
Moederschap van God 
Wat gebeurt er precies tussen de personificatie van het goddelijke moederschap 
en Augustinus? Hoe openbaart deze personificatie zich aan Augustinus? Welke 
werking gaat er van de personificatie uit? Hoe ervaart Augustinus zelf deze personi-
ficatie? Ik bestudeer de articulatie van het gebeuren: hoe brengt de schrijver de 
personificatie van het goddelijke moederschap tot expressie? Hoe verwoordt 

                                                 
759   De werkvertalingen van de sleutelteksten zijn gemaakt met medewerking van Peter Commandeur. 
760   T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, a.w. 286-290. 
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Augustinus de ontmoeting met deze gestalte en de ervaring die ze teweeg brengt? 
Aan de hand van welke vermogens, activiteiten en eigenschappen van het bio-
logische moederschap beschrijft hij deze ontmoeting en ervaring? Welke sym-
bolische betekenis hebben ze? 
Bij het onderzoek naar het moederschap van God gaat het om (minstens) twee 
actanten: God en Augustinus. Wanneer er sprake is van een goddelijke bemidde-
ling, kan het gaan over meerdere actanten vanuit de goddelijke werkelijkheid: God, 
de personificatie van het goddelijke moederschap, de goddelijke personen. 
Augustinus heeft zelf ook een dubbelrol: hij is de schrijver en hij was het kind, de 
jongeman, de man die carrière maakte, over wie hij schrijft. 
Er zijn meerdere relaties denkbaar: tussen een personificatie van het goddelijke 
moederschap en de jongeman; tussen God en de jongeman; tussen een personi-
icatie van het goddelijke moederschap en de schrijver Augustinus; tussen God en 
de schrijver Augustinus, e.d. Hoe positioneert de personificatie van Gods moeder-
schap zich tegenover Augustinus, en andersom, hoe positioneert hij zich tegenover 
deze gestalte? Verhouden ze zich complementair, in de betekenis van dat ze elkaar 
aanvullen? Of bestaat er een disjunctief verschil en is er dus een tegenstelling of 
een contrast? 

 
Geestelijk moederschap 
Mijn onderzoek richt zich op wat er gebeurt tussen een persoon of een vorm die 
het geestelijke moederschap gestalte geeft, Augustinus en God, en op de manier 
waarop dit gebeuren wordt verwoord. Welke personen en vormen hebben Augus-
tinus naar God bemiddeld? Hoe brengt Augustinus deze bemiddeling als schrijver 
tot uiting? Welke activiteiten, vermogens en eigenschappen van het biologisch 
moederschap gebruikt hij om de bemiddeling tussen God en zichzelf te articuleren? 
In het geestelijke moederschap zie ik vier actanten. Een persoon of een vorm die 
het geestelijk moederschap gestalte geeft (1), Augustinus als jongeman (2) en als 
schrijver (3) en God (4), en die staan in een dynamisch proces tot elkaar in de 
relaties die ik hierboven noemde.  
 
 
4.2 HET MOEDERSCHAP VAN CONTINENTIA (CONF. 8.11.27) 
 
Inleiding 
In Boek acht van Confessiones beschrijft Augustinus zijn bekering als een tweestrijd 
tussen twee willen. Zijn ene wil was gehecht aan het wereldse en liet zich leiden 
door begeerte (vlees); zijn andere wil spoorde hem aan Christus na te volgen (geest) 
en werd gewekt door voorbeelden van christelijk leven: de bekering van Victorinus 
en van de Egyptische monnik Antonius. In zijn beschrijving van deze tweestrijd voert 
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Augustinus twee allegorische figuren op: Consuetudo (de gewoonte) en Continen-
tia (de zelfbeheersing). Consuetudo brengt hij in verband met zijn oude wil, die zich 
laat leiden door het vlees. Zij duidt op de wet van de zonde, in bijbelse taal: de oude 
wet (Rom. 8, 2-3). Daaraan was Augustinus onderworpen: ‘Wie had dus mij, ramp-
zalige, uit het lichaam van deze dood kunnen verlossen, tenzij uw genade door 
Jezus Christus, onze Heer’ (Conf. 8.5.12).761 Continentia brengt hij in verband met 
de wet van de Heer. Hij beschrijft haar als een moeder en als een echtgenote van 
de Heer, hetgeen een zeer opmerkelijk beeld is in de traditie van de christelijke 
spiritualiteit.  
 
Werkvertaling Conf. 8.11.27 
‘Maar dit zei ze – de gewoonte – nog maar heel lauw. Aan die kant namelijk, waarheen ik 
het gezicht gericht had en waarheen ik sidderde om naartoe te gaan, daar werd onthuld de 
kuise waardigheid van Continentia, helder (vriendelijk) en vrolijk op niet lichtzinnige wijze, 
op eervolle wijze mij bekorend om te komen en niet te aarzelen en naar mij uistrekkend, 
om mij te ontvangen en te omarmen, haar handen die gevuld waren met talloze goede 
voorbeelden. Daar waren zoveel jongens en meisjes, daar was veel jeugd en elke leeftijd en 
ernstige (waardige) weduwen en oude maagden, en in allen de Continentia zelf, in het 
geheel niet onvruchtbaar, maar zij de vruchtbare moeder van de kinderen762 van de 
vreugden van haar echtgenoot, van u, o Heer. En ze lachte om mij met een aansporende 
bespotting, alsof ze zei: “Zou jij niet kunnen wat die jongens en meisjes kunnen? Of kunnen 
die jongens en meisjes het dan werkelijk door zichzelf en niet door de Heer, hun God? De 
Heer, hun God, heeft mij aan hen gegeven. Wat sta je in jezelf en wat sta je niet in jezelf? 
Werp je weg in Hem, en wees niet bang. Hij zal zich niet terugtrekken, zodat jij valt. Werp 
je weg, onbezorgd, hij zal je opvangen en je genezen.” En ik werd zeer rood van schaamte, 
omdat ik het gemompel van die nietigheden nog altijd hoorde en aarzelend bleef hangen. 
En wederom was het alsof ze zei: “word doof voor die onreine delen van jou op de aarde, 
opdat ze gedood worden. Ze vertellen jou genoeglijke dingen, maar niet zoals de wet van 
de Heer, je God.” Deze tegenspraak in mijn hart was niet alleen maar een tegenspraak van 
mijzelf tegen mijzelf. Alypius daarentegen bleef gekluisterd aan mijn zijde en wachtte 
stilzwijgend wat de afloop van mijn ongewone bewogenheid zou zijn.’763 

                                                 
761   De vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 176.  
762   Het meervoud van het Latijnse filius betekent niet alleen zonen maar ook kinderen.  
763   Conf. 8.11.27 (CCL 27, 130): ‘Sed iam tepidissime hoc dicebat. Aperiebatur enim ab ea parte, qua 
intenderam faciem et quo transire trepidabam, casta dignitas continentiae, serena et non dissolute 
hilaris, honeste blandiens, ut venirem neque dubitarem, et extendens ad me suscipiendum et 
amplectendum pias manus plenas gregibus bonorum exemplorum. Ibi tot pueri et puellae, ibi iuventus 
multa et omnis aetas et graves viduae et virgines anus, et in omnibus ipsa continentia nequaquam 
sterilis, sed fecunda mater filiorum gaudiorum de marito te, domine. Et inridebat me inrisione 
hortatoria, quasi diceret: “Tu non poteris, quod isti, quod istae? An vero isti et istae in se ipsis possunt 
ac non in domino deo suo? Dominus deus eorum me dedit eis. Quid in te stas et non stas? Proice te 
in eum, noli metuere; non se subtrahet, ut cadas: proice te securus, excipiet et sanabit te.” Et 
erubescebam nimis, quia illarum nugarum murmura adhuc audiebam, et cunctabundus pendebam. Et 
rursus illa, quasi diceret: “Obsurdesce adversus immunda illa membra tua super terram, ut 
mortificentur. Narrant tibi delectationes, sed non sicut lex domini dei tui”. Ista controversia in corde 
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Analyse en beschrijving 
 
Continentia 
Augustinus personifieert Continentia, de zelfbeheersing, als een moeder. In Neder-
landse vertalingen wordt zij vertaald met ‘onthouding’, terwijl dat eerder 
abstinentia zou zijn.764 Het woord continentia komt van contineo: bijeenhouden, in 
een bepaalde toestand houden, en we zouden het dus beter met ‘zelfbeheersing’, 
of ‘ingetogenheid’ kunnen vertalen.765 In haar zuivere waardigheid zonder los-
bandige vrolijkheid roept de personificatie Continentia volgens de filosofe Bowery 
associaties op met Monnica.766 Hoewel Augustinus Monnica presenteert als een 
zuivere en ingetogen weduwe (Conf. 5.9.17), beschrijft hij haar niet als de echt-
genote van de Heer maar van Patricius (Conf. 9.13.37). 
De naam Continentia kan verwijzen naar de ascetische traditie van het christendom 
in de derde en vierde eeuw, waarin zelfbeheersing de toon zette,767 en seksuele 
onthouding kan betekenen. Deze ascetische traditie - die overigens niet op de Bijbel 
gebaseerd was - zette zich af tegen de Griekse en Romeinse cultuur waarin de om-
gang met seksualiteit gebonden was aan andere normen. Welke functie heeft 
Continentia in deze tekst? Houdt zij een pleidooi voor een ascetische levens-
houding? Roept zij Augustinus op tot seksuele onthouding?768 Wie is deze 
Continentia?  
 
Bijbelse bronnen van Continentia 
Zijn er aanwijzingen van Continentia te vinden in de Bijbel? Alhoewel Augustinus 
niet naar de Bijbel verwijst, kunnen we enkele bijbelteksten wel met haar in 

                                                 
meo non nisi de me ipso adversus me ipsum. At Alypius affixus lateri meo inusitati  motus mei exitum 
tacitus opperiebatur.’   
764   A. Augustinus, Belijdenissen, vertaald door G. Wijdeveld, (1988), 187; vertaald door W. Sleddens, 
2009, 187. 
765   Volgens Zumkeller zijn abstinentia en continentia synoniemen. Hij geeft aan dat typerend voor 
haar personificatie Continentia de deugd van haar seksuele onthouding is, omdat ze zich toont in haar 
kuise waardigheid. A. Zumkeller, Abstinentia – continentia. In: C. Mayer u.A. (Hg.), Augustinus-Lexikon, 
Vol I, Basel 1986, 35. Het Latijnse castus betekent niet alleen kuis, maar ook rein en vroom. 
Laatstgenoemde betekenis zagen we bij Monnica die met haar zuivere hart bereid was Augustinus te 
dopen (Conf. 1.11.17). 
766   A.M. Bowery, Monica: The Feminine Face of Christ, a.w. 85. De vereenzelviging van Continentia 
met Monnica is ook te vinden bij: V. Burrus, Confessing Monica. In: J. Stark (ed.), Feminist 
Interpretations of Augustine, a.w. 128-129.   
767   P. Brown, Lichaam en maatschappij; man, vrouw en seksuele onthouding in het vroege christen-
dom, 50 na C. – 450  na C., a.w. 267-334.  
768   Volgens Van Kempen-van Dijk symboliseert Continentia seksuele onthouding. P. van Kempen-van 
Dijk, Monnica, Augustinus’ visie op zijn moeder, a.w. 30 
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verband brengen. In de Vulgaat wordt een vrucht van de heilige Geest aangeduid 
als continentia (Gal. 5, 23).769 Augustinus schrijft vruchtbaarheid aan haar toe.  
Een andere verwijzing staat in Deut. 33, 2-4 over de zegen van Mozes. Elementen 
uit de beschrijving van Continentia wizen op deze tekst uit de Vulgaat, waarin 
verteld wordt dat de Heer heiligen in zijn hand heeft (Dt 33, 2-4a).770 Er zijn verschil-
lende overeenkomsten tussen Continentia en de Heer. Zowel Continentia als de 
Heer dragen een grote menigte in hun handen, beiden hebben ze hun mensen lief 
en wijzen op de wet. Continentia wijst in haar gesprek met Augustinus op de wet 
van de Heer, die gebaseerd is op de wet van Mozes (Dt 33, 4a).  
Er zijn ook verschillen met deze tekst uit de Vulgaat. Augustinus spreekt over de 
vruchtbaarheid van Continentia en over haar echtgenoot: de Heer. Dit is opmer-
kelijk want nergens in de Bijbel wordt er gesproken over een goddelijk echtpaar. 
Recente studies speculeren over een goddelijk echtpaar op grond van Deut. 33, 2-
3, waar Asjerah genoemd wordt als gemalin van JHWH.771 Volgens deze studies 
wijst de wet op Asjera, de godin van de vruchtbaarheid, die zeer geliefd was in 
Israël.772 Zou Asjera in verband gebracht kunnen worden met Continentia? Zij 
hebben gemeenschappelijk hun vruchtbaarheid en beiden worden in verband 
gebracht met de wet. Toch ligt het niet voor de hand dat Continentia en Asjera 
dezelfden zijn, omdat Continentia ook eigenschappen heeft van de Heer. 
Bovendien heeft Augustinus de wet niet door Continentia vervangen; evenals de 
Heer (Dt 33, 2) wijst zij hem op de wet van Christus. Mogelijk baseerde hij zich voor 

                                                 
769   Gal 5, 22-23: ‘fructus autem Spiritus est caritas gaudium pax longanimitas bonitas benignitas fides 
modestia continentia’ (de vruchten van de Geest zijn liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, 
goedheid, goedgunstigheid, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing). 
770   Dt 33, 2-4a: ‘et ait Dominus de Sina venit et de Seïr ortus est nobis, apparuit de monte Pharan et 
cum eo sanctorum milia, in dextera eius ignea lex, dilexit populos omnes sancti in manu illius sunt, et 
qui adpropinquant pedibus eius accipient de doctrina illius, legem praecepit nobis Moses’ (en hij zei: 
de Heer is gekomen van de Sinaï en is vanuit Seir over ons opgegaan. Hij is verschenen vanuit het 
Pharangebergte en met hem duizenden heiligen. In zijn rechterhand was de vurige wet. Hij heeft de 
volkeren liefgehad en alle heiligen zijn in zijn hand. Zij naderen zijn voeten, en ontvangen zijn leer, 
nemen kennis van de wet die Mozes ons heeft voorgeschreven). 
771   Volgens Dijkstra kan er op grond van zijn vertaling van Deut. 33, 2-3 gesproken worden van de 
godin Ashera: ‘JHWH is van Sinai gekomen, hij is opgegaan uit Seir, zijn bezit; hij is verschenen van het 
gebergte Paran, ja gekomen temidden der tienduizenden van Qodesj. Rechts van hem zijn eigen 
Asjera, evenals de lieveling der stammen en al zijn heiligen links van hem. M. Dijkstra, El, de God van 
Israël – Israël, het volk van JHWH. In: B. Becking e.a. (red.), Één God alleen …? Over monotheïsme in 
Oud-Israël en de verering van de godin Asjera, Kampen 1998, 59-92, hier 84.  
772   Overeenkomstig twee inscripties van Kuntillet el-Agrud is het mogelijk dat Ashera de echtgenote 
is van JHWH. Een van deze teksten uit Hosea is vermoedelijk afkomstig uit de tijd van Hosea’s polemiek 
tegen de syncretistische cultus van JHWH. Voor Hosea is de vrouw van JHWH niet Asjera maar Israël. 
H. Simian Yofre, Hosea. In: E. Eynikel e.a. (red.), Internationaal commentaar op de Bijbel, band 2, 
Kampen 2001, 1286.  De andere inscriptie zou gebaseerd zijn op Deut. 33, 2-3. In: M. Dijkstra, Één God 
alleen …? a.w. 83-84.  
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de beschrijving van Continentia op deze tekst uit de Vulgaat (Dt 33, 2-4a), echter 
niet wat betreft het goddelijk echtpaar.  
 
Het goddelijk echtpaar 
Het goddelijk echtpaar in deze tekst is opmerkelijk, ook al gaan de commentaren 
eraan voorbij: O’Donnell noemt het echtpaar niet,773 en Van Hooff en Schrama 
richten hun aandacht op de onthouding die Continentia personifieert.774 Waar 
verwijst Augustinus naar als hij dit goddelijke echtpaar noemt? Baseert hij zich toch 
op de Bijbel die zijn inspiratiebron was? Verwijst hij dan naar psalm 113 (112), 
waarin sprake is van de Heer en een blijde moeder van zonen? Verwijst Continentia 
naar de moeder uit deze psalm?775 Beide moeders staan in relatie met de Heer, die 
hun ‘kinderen’ schenkt, al doet God dat op verschillende wijze. 
In deze psalm gaat het over een biologisch moederschap, terwijl het moederschap 
van Continentia van een goddelijke orde is. De kinderen zijn aan Continentia 
gegeven, doordat zij zich overgegeven hebben aan haar echtgenoot, de Heer. 
Een andere overeenkomst is hun vruchtbaarheid. In deze psalm schenkt God 
vruchtbaarheid.776 Hoewel het moederschap van Continentia ook gekenmerkt 
wordt door vruchtbaarheid, wordt niet gezegd dat haar echtgenoot, de Heer, de 
schenker is van haar vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid is geen eigenschap van de 
Heer, maar van Continentia. Zij is zelf de draagster van vruchtbaarheid. Deze psalm 
geeft dan ook geen verklaring voor het goddelijk echtpaar in deze tekst. 
 
De onthulling van Continentia aan Augustinus  
De schrijver Augustinus plaatst de personages Consuetudo en Continentia in de 
context van de tweestrijd van zijn wil. Consuetudo brengt hij in verband met zijn 
oude wil: 
 
‘Want uit verkeerdheid van de wil is de wellust ontstaan en door het dienen van de wellust 
en bij gebrek aan weerstand tegen de gewoonte de dwingende noodzaak’ (Conf. 8.5.10).777  

 

                                                 
773   J. O’Donnell, Augustine Confessions III, a.w. 53-54. 
774   A. van Hooff, Die Dialektik der Umkehr. In: In: N. Fischer u.A. (Hg.), Die Confessiones des Augustinus 
von Hippo, a.w. 375.  M. Schrama, Augustinus, De binnenkant van zijn denken, a.w. 25. 
775   Conf. 8.12.27: ‘sed secunda mater filiorum’ (maar zij de vruchtbare moeder van kinderen). 
Verwijzing naar Ps 112 (113), 9: ‘qui habitare facit sterilem in domo matrem filiorum laetantem’ (die 
de onvruchtbare doet wonen in het huis, een blijde moeder van zonen). Augustinus neemt het laatste 
deel over en verandert het woord: laetantem in filiorum. 
776   De bijbelse mensen beschouwen God als gever van vruchtbaarheid. Ze weten zich afhankelijk van 
zijn zegen. Zonder die zegen blijft de moederschoot gesloten. P. Schelling, Werkwoorden in de Bijbel, 
a.w. 564. 
777   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 174-175. 
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Hij beschrijft haar als een slavernij, die hem gekluisterd hield en waaruit hij zichzelf 
niet kon bevrijden. Hij kon haar niet voldoende weerstand bieden en brengt haar 
in verband met zijn vriendinnen van oudsher, die aan het kleed van zijn vlees 
trokken. Enerzijds was hij bezig afstand van hen te nemen, anderzijds hadden zij 
nog invloed op hem: 
 
‘Met dat al maakten ze dat ik trager ging en dat ik aarzelde mij uit de voeten te maken, mij 
van hen los te rukken en de sprong te doen naar waar ik werd geroepen’ (Conf. 8.11.26).778  

 
Augustinus ervoer in het gesprek met Consuetudo haar geweld. In deze tekst-
eenheid beschrijft hij de kracht die van haar uitgaat als mat, ze ijverde niet meer 
om zijn wil te boeien, waardoor er ruimte ontstond zich om te keren. Hij bevond 
zich als het ware in een tussengebied. Vanuit de werkelijkheid, waarnaar hij zich 
toekeerde, werd Continentia aan hem onthuld.779 Augustinus noemt het aperire 
(openen) en niet apparere (verschijnen).780 Het gaat in deze tekst blijkbaar eerder 
om een onthulling dan om een verschijning. Wat houdt dit openen in? Het werk-
woord moet een speciale betekenis hebben want in het vervolg van deze tekst 
gebruikt hij het nog drie keer.  
In de context van Continentia gebruikt Augustinus de passieve vorm (aperiebatur) 
om haar onthulling aan hem aan te duiden. Wie de handeling van het onthullen 
verrichtte wordt niet duidelijk in de tekst, ook niet waar ze precies vandaan kwam. 
Zij trad zijn leefwereld binnen en onthulde zich aan de grens van zijn bestaan, een 
grens die hij met al zijn goede bedoelingen en inspanningen niet zelf kon over-
schrijden: 
 
 ‘“Vooruit nu moet het gebeuren!” (…) En weer deed ik een poging en het scheelde iets 
minder of ik was er, en nog iets minder, en ja, ja, ja, ik raakte het, ik had het vast, en neen, 
ik was er niet en raakte het niet en ik had het niet vast: ik bleef aarzelen om te sterven voor 
de dood en te leven voor het leven’ (Conf. 8.11.25).781  

 

                                                 
778   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 186-187. 
779   Het Latijnse woord aperio betekent enerzijds ontbloten, zich tonen, zichtbaar worden en in 
overdrachtelijke zin: onthullen, openbaren, anderzijds openen en in overdrachtelijke zin openstellen 
en toegankelijk maken. 
780   Volgens Augustinus duidt het woord apparere op het plotseling verschijnen van iets, zonder dat 
het verwacht wordt: Van iets dat niet voorzien kan worden, heet het dat het verschijnt. Volgens de 
Bijbel verschijnt iets dat we niet voelen aankomen, als onze blik er ineens door getroffen wordt. Of 
wij God zien is afhankelijk van God: ‘het ligt niet in ons vermogen om God te zien, maar Hij beslist of 
Hij wel of niet verschijnt’ (ep. 147. 6.17-18). T. Rutten, Augustinus mysticus, a.w. 280.   
781   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 186.  
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Continentia onthulde zich aan hem over deze grens heen, vanuit een werkelijkheid 
buiten hem. Daardoor ontstond er een mogelijkheid door deze grens heen te bre-
ken. Dit riep niet zozeer verlangen op maar angst: hij sidderde om naar haar toe te 
gaan.  
Continentia nodigde hem uit naar haar toe te komen waarbij zij hem zou opvangen 
(suscipere). Zij vroeg hem de sprong te wagen en zich aan haar toe te vertrouwen 
waarbij zij hem zou omarmen, hetgeen een heel moederlijk beeld is. Daarnaast 
spoorde ze hem aan zich over te geven aan haar echtgenoot de Heer, die hem zou 
opvangen (excipere). Het opgevangen worden heeft betrekking op hem als sterfelijk 
mens die zich laat leiden door zijn begeerte (concupiscientia). Wanneer hij zich zou 
‘wegwerpen in de Heer’ zou God hem genezen. Deze genezing heeft betrekking op 
heel zijn mens-zijn inclusief zijn tekortkomingen (oude mens).  
Augustinus gebruikt in deze tekst hetzelfde werkwoordenpaar als in zijn beschrij-
ving van zichzelf als zuigeling die onderhevig was aan de erfzonde en die op-
gevangen werd door de vertroostingen van Gods barmhartigheden (Conf. 1.6.7). 
De teksten hebben gemeen dat Augustinus’ wil niet afgestemd is op God en dat hij 
een grens moet overschrijden waarbij hij opgevangen zal worden. De grens tussen 
God en de zuigeling Augustinus werd overschreden doordat hij opgevangen werd 
(passief) door de goddelijke vertroostingen. Bij deze gebeurtenis nodigde Continen-
tia Augustinus uit zelf (actief) deze grens over te gaan, het risico te nemen en zich 
toe te vertrouwen aan haar Heer die verhuld en onzichtbaar is. 
 
Communicatie 
Het gesprek van Continentia met Augustinus wordt twee keer ingeleid met quasi 
(alsof). De eerste keer is aan het begin van de eerste dialoog: ‘zou jij niet kunnen 
wat die jongens en meisjes kunnen’; de tweede keer is aan het begin van de tweede 
dialoog: ‘en wederom was het alsof ze zei’. Het woord quasi wordt als inleiding 
gebruikt van een vergelijking waarvan de inhoud als niet-werkelijk wordt voor-
gesteld. Augustinus brengt tot uitdrukking wat zij communiceerde en wat in haar 
presentie werkzaam was. 
De wijze waarop Continentia Augustinus bejegende was tegelijkertijd spottend en 
aansporend, en slaat op de werkelijkheid van zijn bestaan. Het eerste deel van deze 
communicatie verwijst naar de voorbeelden die zij in haar handen hield, waarbij isti 
en istae de eerder genoemde jongens en meisjes (pueri en puellae) zijn. Augustinus 
zag aan hen dat het leven in relatie met Continentia vruchtbaar was, omdat ze zich 
hadden overgeven aan haar echtgenoot en hun ‘kinderen’ waren geworden. Deze 
jongens en meisjes kunnen verwijzen naar het vervolg waar de stemmen van een 
meer jongens of meisjes Augustinus aanspoorden de Schrift te lezen (Conf. 
8.12.29). Hoewel deze voorbeelden zijn verlangen hadden kunnen wekken naar de 
navolging van Christus, gebeurde dit niet. Hij werd er niet door bewogen. 
Continentia spoorde hem aan zich over te geven aan de Heer. Ze sprak hem aan op 
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zijn ambivalentie: ‘Wat sta je in jezelf en wat sta je niet in jezelf’.782Augustinus stond 
echter nog op zichzelf en leefde nog niet vanuit zijn relatie met God, die de grond 
was van zijn bestaan. Het nog niet kunnen staan in deze grond doet denken aan de 
droom van Monnica, waarin zij hem zag staan op dezelfde regel (meetlat) van het 
geloof als waar zij op stond (Conf. 3.11.19). In het vervolg van deze teksteenheid 
staat hij er wel op (Conf. 8.12.30), tijdens deze communicatie met Continentia nog 
niet. Continentia sprak het verlangen aan, waarover hij schrijft in de inleiding van 
Boek acht:  
 
‘Wat ik verlangde was niet, meer zekerheid over u te krijgen, maar vaster in u gevestigd te 
worden’ (Conf. 8.1.1).783  

 
Zonder zich over te geven kon Augustinus niet staan in God en bleef hij in de 
beslotenheid van zijn eigen bestaan. De overgave waartoe Continentia hem opriep 
houdt een geloofsact in.784  
Volgens Miles roept deze tekst beelden op van een kind dat leert lopen. Zij brengt 
de angst van Augustinus in verband met concupiscientia, begeerte. Door terug te 
keren naar het stadium van het kind, zou hij dit patroon kunnen doorbreken. Over 
zijn leven als zuigeling schrijft Augustinus, dat hij zich liet leiden door zijn begeerte 
(Conf. 1.6.8; 1.7.11). Hoewel begeerte een neiging is van iedere mens, was deze 
neiging bij Augustinus tot een gewoonte geworden, die bij hem de overhand had 
en waardoor hij geen contact kreeg met zijn verlangen, aldus Miles.785 
De spot van Continentia riep bij Augustinus schaamte op, zij bracht iets aan het licht 
wat eigenlijk verborgen had moeten blijven. Dit zou kunnen verwijzen naar wat hij 
eerder schreef, namelijk dat God bezig was hem te confronteren met zichzelf: 
 
‘U haalde mij weg van achter mijn rug, waar ik mij had neergezet, niet van zins naar mezelf 
te kijken; u zette mij vóór mijn gezicht neer, zodat ik zien moest, hoe lelijk ik was, hoe 
misvormd en hoe smerig, hoe vol vlekken en zweren’ (Conf. 8.7.16).786  

 

                                                 
782   Deze uitspraak kan gebaseerd zijn op Is 7, 7: ‘Haec dicit Dominus Deus non stabit en non erit istud’ 
(dit zegt de Heer der Heerscharen: hij zal niet staan en dat zal hij niet zijn). Volgens O’Connell berust 
deze uitspraak op Is 7, 9: ‘si non credideritis non permanebitis’ (als jullie niet geloven, zullen jullie 
geen stand houden). In het Hebreeuws hebben de werkwoorden standhouden en  vertrouwen 
(geloven) dezelfde wortel (אמו). R. O’Connell, Isaiah’s Mothering God in St. Augustine’s Confessions, 
a.w. 190. De vertaling van de Hebreeuwse tekst van Jesaja 7, 9 luidt: ‘Als jullie geen vertrouwen 
hebben, zullen jullie zeker geen stand houden.’  
783   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 167. 
784   T. van Bavel, Van rationalisme naar geloof: de bekering van Augustinus, a.w. 125-139.  
785   M. Miles, Infancy, Parenting, and Nourishment in Augustine’s Confessions, a.w. 355. ‘This strong 
imagery suggest, (…) that what is necessary is a return to the earliest psychic condition of anxiety, a 
stripping of the cumulative object-orientation which, in adulthood, has become ingrained behaviour.’ 
786   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 179. 
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In zijn gesprek met Continentia onthult de schaamte zijn begeerte in ‘het gemompel 
van de nietigheden’. De emotie betekent dat hij zich liet leiden door zijn oude wil, 
waardoor hij zich niet kon overgeven. 
De oproep van Continentia om zijn begeerte te vernietigen, verwijst naar Augus-
tinus’ oude wil, en naar Paulus’ oproep tot versterving van de leden op aarde (Col. 
3, 5).787 Augustinus voegt daaraan toe dat deze leden ‘onrein’ zijn wat betrekking 
heeft op zijn toestand als ongedoopte. Zijn onreinheid die hem genoeglijke dingen 
vertelde (Ps. 119, 85),788 slaat op de mens die geleid wordt door het vlees. Hij liet 
zich bepalen door zijn begerend vermogen dat ontsnapt aan de controle en macht 
van de wil (libido en concupiscientia). Zijn begeerte vormde een tegenstelling met 
Continentia als personificatie van de zelfbeheersing. Augustinus zat gevangen in 
zijn oude wil, in de woorden van Paulus: de wet van de zonden (Rom. 7, 22).789 
Zolang hij zich daardoor liet boeien, was het voor hem onmogelijk God lief te 
hebben met een onverdeelde wilskracht en zich aan hem over te geven: ‘want het 
streven van het vlees staat vijandig tegenover God: aan de wet van God onderwerpt 
het zich niet, en kán het ook niet’ (Rom. 8, 11). 
 
Het aanreiken van de wet van de Heer 
Continentia wees Augustinus op de wet van de Heer, die contrasteerde met de 
genoeglijke dingen (de oude wil, de vleselijke mens). Paulus brengt deze wet in 
relatie met het werk van de heilige Geest en beschrijft haar als tegengesteld aan de 
menselijke natuur waardoor hij uitgeleverd was aan de zonde (Rom. 7, 14). 
Augustinus volgt deze lijn. Zolang zijn begeerte en zijn hart nog met elkaar in tegen-
spraak waren, zat hij gekluisterd in de boeien van zijn zonden en was er tweedracht 
in hem. Dit spanningsveld kon doorbroken worden door een goddelijk initiatief 
waarbij Augustinus zich over zou geven aan Christus. Dan kon er eendracht in zijn 
wil teweeggebracht worden – een eendracht die hij verderop beschrijft als een licht 

                                                 
787   Conf. 8.11.27: ‘Obsurdesce adversus immunda illa membra tua super terram, ut mortificatur’ 
(wordt doof voor die onreine delen van jou op aarde, opdat ze gedood worden). Verwijzing naar Col 
3, 5: ‘Mortificare ergo membra vestra quae sunt super terram: fornicationem, inmunditiam, libidinem, 
concupiscientiam malam en avaritiam quae simulacrorum servitus’ (laat dus leden van jullie op aarde 
versterven: ontucht, onreinheid, begeerte, kwade begeerlijkheid, hebzucht die afgoderij is). 
Augustinus spreekt over het doof worden en voegt het woord immunda (onrein) toe. 
788   Conf. 8.11.27: ‘narrant tibi delectationes, sed non sicut lex domini dei tui’ (ze vertellen jou genoeg-
lijke dingen, maar niet zoals de wet van de Heer,  je God). Verwijzing naar Ps 118, 85 (119): ‘narrave-
runt mihi iniqui fabulationes sed non ut lex tua’ (de vijanden hebben mij praatjes verteld, maar niet 
volgens uw wet). Augustinus spreekt niet over  vijanden maar over genoegens.  
789   Rm 7, 22-23: ‘Condelector enim legi Dei secundum interiorem hominem, video autem aliam legem 
in membris meis, repugnantem legi mentis meae et captivantem me in lege peccati quae est in 
membris meis’ (want ik heb behagen in de wet van God naar de innerlijke mens, maar ik zie in mijn 
leden een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij een gevangene maakt in 
de wet van de zonde die ik in mijn leden heb). In tegenstelling tot Paulus spreekt Augustinus niet over 
de wet van het verstand. 
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van zekerheid dat zijn hart binnenstroomde, waarbij al de duisternis van zijn twijfel 
vluchtte (Conf. 8.12.29). Deze ervaring werkte op hem in en deed zijn hart richten 
op Christus. Deze ervaring wekte hem tot leven en was de vervulling van het gebed 
van Monnica voor haar zoon (Conf. 6.1.1). In deze dialoog met Continentia was 
Augustinus nog niet toe aan deze overgave, omdat hij nog gevangen zat in zijn oude 
wil. Slechts de wet van Christus kon hem daaruit bevrijden, in de woorden van 
Paulus: ‘Want de wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u 
vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood’ (Rom. 8, 2). Deze wet van Christus 
reikte Continentia hem aan, waardoor de wil uit de zonde bevrijd kon worden. Door 
dit initiatief werd er een ‘ongewone bewogenheid’ in hem gewekt. 
Hoe dit initiatief van Continentia doorwerkte beschrijft Augustinus in het vervolg. 
Daarin vertelt hij dat er een geweldige storm in hem losbrak, waarbij hij languit op 
de grond ging liggen, ‘En de beken van mijn ogen braken los, een welbehaaglijke 
offerande voor u’ (Conf. 8.12.28).790 Deze bewegingen brengt Miles in verband met 
de terugkeer naar zijn kindschap.791 Zij beschrijft zijn bekering als een terugkeer 
naar de conditie van een kind, waarbij zijn begeerte (concupiscientia) doorbroken 
werd. Dit kindschap moet niet zozeer letterlijk maar eerder symbolisch verstaan 
worden: het kindschap dat ontvankelijk is voor Gods koninkrijk (Marc. 10, 10-13). 
De terugkeer naar dit kindschap wijst op zijn oorspronkelijke status als mens. Deze 
terugkeer werd in gang gezet met de wet van Christus die Continentia hem aan-
reikte, en de stap kon pas effectief worden wanneer daar een totale levenshouding 
aan beantwoordde. De oude mens Augustinus moest gezuiverd worden, opdat hij 
deze wet kon toelaten; hij moest terugkeren uit de vervorming die de gewoonte 
van de begeerte in hem teweeggebracht had (oude wet). 
De zuivering leidde tot een toenadering tot de heilige Schrift, waarbij de schrijver 
Augustinus het woord aperire (openen, onthullen) drie keer in de actieve vorm 
gebruikt. Eerst nadat een stem van de jongen of van een meisje riep: ‘neem en 
lees!’ Deze woorden verstond hij als komend van God en ze riepen hem op de 
Schrift te openen: 
 
‘De enige verklaring die ik kon geven was deze, dat ik van Godswege het bevel kreeg om het 
boek te openen (aperirem) en de eerste passage waar mijn oog op viel te lezen’ (Conf. 
8.12.29).792 

 
 Vervolgens als hij zich het orakel herinnert door wie Antonius zich bekeerd had. 
Deze herinnering zette hem ertoe aan het boek te openen (aperui) en de passage 
waar zijn ogen op vielen zwijgend te lezen (Rom. 13, 13-14). En de derde keer nadat 

                                                 
790   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 188.  
791   M. Miles, Infancy, Parenting, and Nourishment in Augustine’s Confessions, a.w. 356. 
792   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 188. 
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Alypius hem de passage die volgde op wat hij gelezen had (Rom. 14, 1) opende 
(aperuit), wat hier ‘uitleggen’ betekent (Conf. 8.12.30).  
Dit ‘openen’ leidde tot een ontmoeting met de heilige Schrift, en die kunnen we in 
verband brengen met het initiatief van Continentia, die aan hem onthuld werd 
(aperiebatur) en hem de wet van Christus aanreikte, waardoor Augustinus de wen-
ding naar de Schrift kon maken.793 Met het woord aperire geeft Augustinus het ver-
band aan tussen de manifestatie van Continentia en de gebeurtenissen die daarop 
volgden: het openen van de heilige Schrift (codex) en zijn overgave aan Christus 
(Conf. 8.12.29).  
Drecoll, die de genadeleer bij Augustinus bestudeerde, gaat zowel voorbij aan de 
samenhang die Augustinus met het Latijnse aperire oproept als aan de aanwijzing 
van de wet door Continentia. Drecoll denkt dat Augustinus’ communicatie met 
Continentia een gesprek met zichzelf is. Daarmee reduceert hij deze communicatie 
tot een imaginaire dialoog en zoomt hij vervolgens in op de stem van het kind dat 
roept tolle, lege en op het lezen van Rom. 13, 13-14.794  
Is Augustinus inderdaad alleen maar in gesprek met een deel van zichzelf, of met 
een goddelijke personificatie? Op deze vraag kunnen we geen antwoord geven. Het 
goddelijke licht bereikte Augustinus na zijn ontmoeting met Continentia. Terwijl 
Drecoll het goddelijke handelen bij Augustinus’ bekering ontkent,795 komt uit mijn 
analyse van de tekst naar voren dat het handelen gebeurt door de persoon van 
Continentia.796 Zij spoorde hem aan zich over te geven aan God en deze overgave 
vestigde hem in het licht van de genade (Conf. 8.12.29). 
 
De tuin in Milaan   
Continentia onthulde zich aan Augustinus in een tuin in Milaan – een verwijzing 
naar het paradijs waar Adam en Eva vertoefden vóór de zondeval. Deze tuin staat 
symbolisch voor de plaats van de ommekeer: hier kwam Augustinus in contact met 
zijn onverdeelde wil die gericht was op God.  
Augustinus verwoordt het spanningsveld van deze ommekeer met suscipere en 
excipere. Doordat Continentia hem de Wet van Christus aanreikte, werd er verlan-
gen in hem gewekt (een ongewone bewogenheid), waardoor zijn oude wil werd 
doorbroken en de oversteek naar haar mogelijk werd waarbij zij hem zou opvangen 
(suscipere). Daardoor werd hij geopend voor de woorden uit de Schrift die hem in 
contact brachten met Christus, die hem opving (excipere) door als een licht zijn hart 

                                                 
793   Koet brengt het openen van de Schrift en de Wet in verband met de dromen van Monnica en gaat 
geheel voorbij aan Continentia en haar aanbeveling van de Wet van God. B. Koet, Door dromen van 
Rome naar Jeruzalem, a.w. 42-44.   
794   V. Drecoll, Die Entstehung des Gnadenlehre Augustins, Tübingen 2009, 320. 
795   V. Drecoll, Die Entstehung des Gnadenlehre Augustins, a.w. 321.  
796   Volgens Cooper is er sprake van een mysterieuze tussenkomst bij Augustinus’ bekering, die hij 
echter niet in verband brengt met Continentia. S. Cooper, Augustinus voor amateurtheologen, 
Averbode 2008, 146. 
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binnen te stromen (Conf. 8.12.29). Doordat hij zich aan hem overgaf en zij hem 
opvingen, verkreeg hij het geestelijk kindschap.  
Betekent de wet van Christus een permanente seksuele onthouding? Augustinus’ 
oog viel bij het openen van de Schrift op:  
 
‘Niet in brasserij en dronkenschap, niet in slaapkamers of in oneerbaarheden, niet in twist 
en naijver, maar bekleed je met de Heer Jezus, en laat de zorg voor het vlees niet betekenen 
dat u begeerten koestert’ (Rom. 13, 13-14; Conf. 8.12.29).  

 
In deze tekst wordt seksualiteit als zodanig niet bestreden, maar wel staan zelf-
beheersing en respect voor anderen centraal in de radicale keuze voor Christus. 
 
Mystagogische functie van het moederschap van Continentia 
De mystagogische functie van Continentia wijst op een bemiddeling tussen de 
werkelijkheid van Christus (aangeduid als Heer) en Augustinus. Continentia func-
tioneerde niet namens Christus maar als zijn echtgenote, zelfstandig en in relatie 
tot God; haar activiteit kunnen we niet reduceren tot een werktuig in Gods hand.797 
Ze communiceerde met Augustinus en nam een buitenpositie in ten opzichte van 
zijn innerlijk. Ze functioneerde niet als een vroedvrouw (maieut) die zich aan hem 
aanpaste en alle initiatief aan God overliet.798 Zij wachtte zijn bekeringsproces niet 
af, maar confronteerde hem met zijn begeerte en daarmee doorbrak ze de twee-
strijd in zijn wil. 
Continentia’s confrontatie leidde tot schaamte en daarmee de noodzaak tot 
bevrijding van zijn oude wil. Haar confrontatie wekte bij Augustinus ook een besef 
van verlangen naar God. Van Hooff spreekt over een gebed dat Continentia in hem 
teweegbracht,799 waarbij zij hem een perspectief aanreikte voor het vervolg van zijn 
bekering. Van Hooff ziet echter geen verband met aperire waarmee Augustinus 
juist de intentionaliteit van de onthulling van Continentia aangeeft, en de ketting-
reactie die dat in hem teweegbracht zoals blijkt uit de herhaling van dit werkwoord 
(Conf. 8.12.29).800 Doordat zij het verlangen naar God in hem had vrijgemaakt, kon 
hij zich bekleden met Jezus Christus.  
Mogelijk ziet Augustinus zelf een verband tussen Continentia en de personificatie 
van Wijsheid (Sirach 24). De overeenkomsten van Continentia met Wijsheid zijn: 
haar personificatie als moeder en haar vruchtbaarheid, de wet waarop ze wijst, 
haar uitnodiging, haar bemiddeling, de verbintenis met haar echtgenoot, de Heer. 
Al deze aspecten worden in het boek Jezus Sirach 24 aan de Wijsheid toegekend:  

                                                 
797   G. Groener, Ingewijd en toegewijd, a.w. 350.  
798   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking,  a.w. 79. 
799   A. van Hooff, Die Dialektik der Umkehr, a.w. 375-376.  
800   O’Donnell vestigt de aandacht niet op de herhaling van het Latijnse aperire in de beschrijving van 
de bekering van Augustinus. J. O’Donnell, Augustine Confessions III, a.w. 53-69. 
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 De personificatie van Continentina als moeder sluit aan op moeder Wijsheid in 
Sirach 24, 24 (Vulgaat).801 

 De huwelijksrelatie tussen Continentia en de Heer kan verwijzen naar de 
uitgebreide Griekse tekst van Sirach 24,802 waarin sprake is van een relatie 
tussen Wijsheid, de Heer en de kinderen (Sir. 24, 18).803 Hoewel deze relatie 
niet voorkomt in de Vulgaat, noch in teksten van de Vetus Latina,804 die 
Augustinus naast de Vulgaat gebruikte,805 heeft Augustinus deze tekst wellicht 
toch onder ogen gehad omdat ook de Griekse tekst functioneerde binnen de 
vroegchristelijke kerken. 

 De vruchtbaarheid van Continentia komt overeen met die van Wijsheid (Sir. 24, 
17-23, Vulgaat).806 De vruchtbaarheid van Wijsheid is – evenals bij Continentia 
– een eigenschap van haarzelf en niet van de Heer. De vruchtbaarheid van 
Continentia en van Wijsheid gaat op voor degenen die op haar uitnodiging zijn 
ingegaan.  

 De uitnodiging van Continentia aan Augustinus staat in het verlengde van 
Wijsheid die allen uitnodigt die naar haar verlangen (Sirach 24, 26, Vulgaat).807 
Hoewel in dit vers begeren (concupiscere) staat, wijst dit niet op de begeerte 
van de mens die betrokken is op zichzelf. Zowel Continentia als Wijsheid willen 
graag met de mens in relatie te treden.  

 De wet van de Heer waarop Continentia wijst, verwijst naar die van Mozes 
(Deut. 33, 2.4) en staat ook in verband met wijsheid die de wet van Mozes 
belichaamt. Wijsheid is zelf de wet (Bar. 4, 1) 

                                                 
801   Sir 24, 24: ‘Ego mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei’ (Ik ben de 
moeder van de schone liefde, van de vrees en het inzicht, en van de heilige hoop). 
802   De Griekse vertaling van het boek Jezus Sirach bestaat uit twee Griekse tekstvormen. De eerste 
(afgekort Gr I) wordt beschouwd als de vertaling van de originele Hebreeuwse tekst van Jezus Sirach 
door zijn kleinzoon. De tweede Griekse tekstvorm (afgekort Gr II) is een uitgebreide vertaling die 
ongeveer 300 regels meer bevat dan Gr I.  P. Beentjes, De wijsheid van Jezus Sirach, a.w. 67.  
803   Sirach 24, 18: ‘δίδωμι δὲ σὺν πᾶσι τοῖς τέκνοις μου ἀειγενεῖς τοῖς λεγομένοις ὑπ’ αὐτοῦ’. W. 
Thiele, Sirach, Ecclesiasticus. In: P. Sabatier (Hg.), Vetus Latina, die Reste des Altlateinische Bibel, Band 
11/2, Freiburg 1987, 694-695. Een mogelijke vertaling is: ‘ik geef mijzelf aan al mijn kinderen, altijd 
blijvend bij hen die door hem worden genoemd.’ Volgens Wagner is er sprake van een onverschillige 
tekstoverlevering waardoor dit vers meerduidig is. C. Wagner, Die Septuaginta-Hapaxlegomena im 
Buch Jesus Sirach, Berlin [etc.] 1999, 331. Een opmerking over de de Griekse tekst staat in noot 909. 
804   Sir 24, 24a ( Vulgaat): ‘ego mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei’. 
Teksten uit de Vetus latina laten Sirach 24b weg.  
805   M. Dulay, Hoe Augustinus de Bijbel leest. In T. van Bavel e.a. (red.), Sint-Augustinus, a.w. 108.  
806   Sir. 24, 15-17 (NBV). In deze tekst wordt een toespeling gemaakt op het scheppingsverhaal: vanuit 
Jeruzalem breidt wijsheid zich uit over heel de schepping. Zij biedt haar vruchten aan iedereen die op 
haar uitnodiging wil ingaan. P. Beentjes, De wijsheid van Jezus Sirach, a.w. 121-122.  
807   Sir 24, 26: ‘Transite ad me omnes qui concupiscitis me, et a generationibus meis implemini’ (komt 
tot mij, allen die naar mij verlangen en u zult vervuld worden door mijn vruchten). 
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 Deze wet wordt in het boek Jezus Sirach verbeeld als stromende rivieren, te 
weten: de Pison en de Tigris (Sir. 24, 33.35, Vulgaat).808 Deze rivieren uit het 
paradijs voor de mens in zijn oorspronkelijke staat, de mens vóór de zondeval. 
Deze rivieren kunnen verwijzen naar de beken die openbraken nadat de com-
municatie met Continentia had plaatsgevonden (Conf. 8.12.28). De samenhang 
van de wet met wijsheid wordt in de proloog van het boek Wijsheid van Jezus 
Sirach bevestigd. Iemand is wijs als hij zich houdt aan de geboden van de 
Torah.809  

 De wet van de Heer die Continentia aanreikt, past wel in de bijbelse traditie 
maar niet in de ascetische traditie van de vroege kerk. Continentia gebiedt 
Augustinus tot overgave aan Christus, niet tot seksuele onthouding. 

 De goddelijke signatuur van Continentia ligt in het verlengde van Wijsheid, die 
zowel te midden van haar volk woont als in de gemeenschap van de Aller-
hoogste (Sir. 24, 1-2), wat haar in staat stelt om te bemiddelen tussen haar volk 
en God. Continentia bemiddelt tussen Augustinus en haar Heer (haar echt-
genoot).  

 
Heeft Augustinus Continentia gemodelleerd naar de personificatie van Wijsheid als 
moeder uit Sirach 24? Op deze vraag komen we terug bij de bespreking van de 
uitdrukkingen van Gods moederschap (zie 6.6.1). 
 
Het mystagogisch proces van Augustinus 
Een spoor van Gods moederschap komt aan het licht in Augustinus’ beschrijving 
van de tweestrijd tussen zijn twee willen, die enerzijds geleid wordt door het vlees 
en anderzijds door de geest. Hoewel dit spanningsveld ook aanwezig was tussen 
Monnica en Augustinus, waarbij zijn moeder de geest vertegenwoordigde (Conf. 
2.3.6; 3.11.19; 5.9.16) en hij het vlees (Conf. 2.3.6; 5.8.15-16), heeft Monnica dit 
pleit niet doorbroken. Dit gebeurde pas door Continentia, een gestalte buiten zijn 
werkelijkheid, die verbonden is met de werkelijkheid van God. Door dit goddelijk 
initiatief werd dit spanningsveld getransformeerd tot een nieuwe eenheid. 
 
 

                                                 
808   Sir 24, 33 ‘legem mandavit Moses in praeceptis iustitiarum’ (Mozes heeft de wet neergelegd in de 
voorschriften van gerechtigheid); Sir 24, 35: ‘implet quasi Phison sapientiam et sicut Tigris in diebus 
novorum’ (die wijsheid geeft, overvloedig als de Pison en als de Tigris in de dagen van de eerstelingen). 
Het tussenliggende vers (Sir 24, 34) suggereert dat koning David wijsheid geeft. In het eerste 
tekstkritische apparaat van de Vulgaat beschouwden de uitgevers dit vers niet als een oorspronkelijke 
tekst. W. Thiele, Sirach, Ecclesiasticus, a.w. 702. Volgens de redactie van de Petrus Canisiusvertaling 
is vers 34 een zinspeling op de messiaanse belofte en schijnt het een latere toevoeging te zijn. Petrus 
Canisiusvertaling, Utrecht [etc.] 1939, 789. Wanneer vers 34 weggelaten wordt, geeft Wijsheid 
gestalte aan de wet van Mozes. Dit past binnen het geheel van hoofdstuk 24.  
809   C. den Heyer, Wie is werkelijk wijs. In: Herademing, 22 (2014) 1, 30-34. 
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4.3 GODDELIJKE VOEDING 
 
In deze paragraaf ga ik in op uitdrukkingen van het moederschap van God en het 
geestelijke moederschap die in verband staan met voedsel. In de proloog van de 
Confessiones kent Augustinus verschillende handelingen en vermogens toe aan de 
drie-ene God waarvan er een voeden is (Conf. 1.4.4). Wat betekent deze handeling? 
Welke personificatie van God voedt? Welke functie heeft dit voedsel? Waarnaar 
verwijst het?  
De paragraaf opent met een tekst over wijsheid die ‘melk’ wordt bij de incarnatie 
van het Woord. Deze voeding kon de neoplatonist Augustinus niet bevatten. 
Vervolgens bespreek ik twee teksten uit Boek vier; in de eerste tekst beschrijft 
Augustinus zichzelf als een kind dat Gods ‘melk’ drinkt (Conf. 4.1.1). Welke bete-
kenis heeft zijn kindschap hier en welke functie heeft deze ‘melk’? In de tweede 
tekst spreekt Augustinus over het nest van de kerk waar de ‘kleinen’ gevoed 
worden met het ‘voedsel’ van een gezond geloof (Conf. 4.16.31). Dit nest is een 
spoor van het geestelijke moederschap. 
 
4.3.1 Wijsheid die ‘melk’ wordt (Conf. 7.18.24) 
 
Inleiding 
In Boek zeven van de Confessiones beschrijft Augustinus een fundamentele veran-
dering in zijn leven. Hij had afstand genomen van het manicheïsme en oriënteerde 
zich op het katholieke geloof. In Milaan (386) kwam hij in aanraking met de 
neoplatoonse geschriften van de platonische denkers (Conf. 7.9.13-7.17.23) en 
kwam hij opnieuw met wijsheid in contact. Deze geschriften openden voor hem een 
denkweg die hem leerde zich in te keren en stapsgewijs op te stijgen naar de 
goddelijke werkelijkheid. Het Woord van God kwam op één lijn met de wijsheid te 
staan: ‘Dat uw enig geboren Zoon vóór alle tijden en boven alle tijden onverander-
lijk blijft, mede-eeuwig met u, en dat de zielen ontvangen uit zijn volheid en 
daardoor gelukkig zijn, en dat door deelname aan de in zichzelf blijvende wijsheid 
de zielen hernieuwd worden en daardoor wijs zijn: dat staat daar wel te lezen’ 
(Conf. 7.9.14).810 In de neoplatoonse geschriften had hij echter niet gelezen over 
het geheim van de incarnatie van Jezus Christus (Joh. 1, 1-14) en de betekenis van 
zijn nederigheid (Filip, 2, 6-8). Deze heilsgebeurtenissen maken het verschil met de 
neoplatoonse visie op de werkelijkheid. Door de menswording van Jezus is er 
genade beschikbaar gekomen voor de nederige mensen (Conf. 7.9.13). Deze weg 
had Augustinus nog niet gevonden: daarover gaat deze tekst. Hoe kan Augustinus 
leren van God te genieten? In deze tekst staat dat wijsheid ‘melk’ voor de ‘zuige-
lingen’ wordt bij de incarnatie van het Woord. Wat betekent deze beeldspraak? 

                                                 
810   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 155. 
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Werkvertaling van Conf. 7.18.24 
‘En ik zocht een weg om kracht te verkrijgen die geschikt zou zijn om u te genieten, en ik 
vond hem niet, totdat ik de middelaar van God en mensen zou omarmen, de mens Christus 
Jezus, die boven alles de gezegende God is in de eeuwen der eeuwen, en die roept en zegt: 
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven,” en die het voedsel, waarvoor ik te zwak was om 
het op te nemen, mengt met vlees, aangezien het woord vlees is geworden, opdat uw 
wijsheid, waardoor u alles hebt geschapen, melk zou worden voor onze kinderlijkheid. Want 
ik hield mij nog niet, als nederige, vast aan mijn God, de nederige Jezus, ik wist niet van 
welke zaak zijn zwakheid de leermeester was. 
Want uw Woord, de eeuwige waarheid, uitstekend boven de hoogste delen van uw schep-
ping, richt de onderworpenen op tot zichzelf, maar in de laagste delen heeft zij zich een 
nederig huis gebouwd van onze klei, waarmee zij degenen die onderworpen moesten 
worden van hun persoon zelf naar beneden kon halen en tot zich trekken, terwijl ze de op-
geblazenheid genas en de liefde voedde, opdat zij niet in vertrouwen op zichzelf te ver 
zouden voortgaan, maar veeleer zwak zouden zijn, aangezien ze voor hun voeten de god-
heid zagen die zwak was door deelneming aan onze kleding van huiden en zich vermoeid 
voor haar op de grond zouden werpen, terwijl zij dan zou oprijzen en hen omhoog zou 
nemen.’811  

 
Analyse en beschrijving 
 
Wijsheid en ‘voedsel’  
Augustinus zocht een weg naar de kracht om de drie-ene God te genieten. Deze 
weg zou hij niet vinden bij het neoplatonisme waarin wijsheid alleen door natuur-
lijke kracht wordt bereikt, maar pas wanneer hij de mens Jezus zou omarmen.812 Hij 
beschrijft Jezus Christus als een middelaar van God en mensen, hetgeen verwijst 
naar 1 Tim. 2, 5.813 Anders dan in dit bijbelcitaat, schrijft Augustinus een affectieve 
dimensie toe aan zijn ontmoeting met Jezus. Deze omarming had echter nog niet 

                                                 
811   Conf. 7.18.24 (CCL 27, 108): ‘Et quaerebam viam comparandi roboris, quod esset idoneum ad 
fruendum te, nec inveniebam, donec amplecterer mediatorem dei et hominum, hominem Christum 
Iesum, qui est super omnia deus benedictus in saecula, vocantem et dicentem: Ego sum via et veritas 
et vita, et cibum, cui capiendo invalidus eram, miscentem carni, quoniam verbum caro factum est, ut 
infantiae nostrae lactesceret sapientia tua, per quam creasti omnia. Non enim tenebam deum meum 
Iesum humilis humilem nec cuius rei magistra esset eius infirmitas noveram. Verbum enim tuum, 
aeterna veritas, superioribus creaturae tuae partibus supereminens subditos erigit ad se ipsam, in 
inferioribus autem aedificavit sibi humilem domum de limo nostro, per quam subdendos deprimeret 
a se ipsis et ad se traiceret, sanans tumorem et nutriens amorem, ne fiducia sui progrederentur 
longius, sed potius infirmarentur videntes ante pedes suos infirmam divinitatem ex participatione 
tunicae pelliciae nostrae et lassi prosternerentur in eam, illa autem surgens levaret eos.’ 
812   C. van Lierde, The Teaching of St. Augustine on the Gifts of the Holy Spirit from the Text of Isaiah 
11, 2-3. In: F. van Fleteren a.o. (red.), Augustine: Mystic and Mystagogue, Collectanea Augustiniana, 
New York [ect.] 1994, 5-110. Hier: 23. 
813   Conf. 7.18.24: ‘donec amplecterer mediatorem dei et hominum, hominem Christum Iesum’. 
Verwijzing naar 1Tim 2, 5: ‘unus enim Deus, unus et mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus’ 
(want God is één, één is ook de middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus). 
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plaatsgevonden. In deze tekst benadrukt de schrijver Augustinus niet alleen Chris-
tus’ mensheid, maar ook zijn Godheid die ‘boven alles de gezegende God is in alle 
eeuwen’ (Rom. 9, 5).814 Als zodanig heeft God zelfs niets gemeenschappelijks met 
de mens.  
Door de incarnatie van het Woord wordt de oneindige afstand tussen God en 
mensen overbrugd en is de mens Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven 
(Joh. 14, 6).815 Deze weg verwijst naar de incarnatie van het Woord en de nederig-
heid van de mens Jezus en verwijst naar de weg die Augustinus zocht. Hij voegt er 
een element aan toe: voedsel. Voor dit voedsel was hij te zwak. Wanneer hij dit 
voedsel zou vinden, zou hij de kracht verkrijgen om de drie-ene God te genieten. 
Volgens O’Donnell wijst dit voedsel op de eucharistie waaraan Augustinus als cate-
chumeen nog niet toe was.816 Augustinus brengt dit voedsel echter zelf niet in ver-
band met de eucharistie. Eerder in Boek zeven schrijft hij over het voedsel van de 
volwassenen waarmee hij in contact kwam bij een neoplatoonse opstijging. Daarbij 
sprak een goddelijke stem tot hem: 
 
‘Ik ben het voedsel van de volwassenen: groei en je zult mij eten. En je zal mij niet doen 
veranderen in jou, zoals het voedsel van jouw vlees, maar je zult in mij veranderen’ (Conf. 
7.10.16).817  

 
Bij deze opstijging kwam Augustinus tot een inzicht in de waarheid. Dit inzicht 
betekende echter voor hem dat God hem een spiegel voor hield: 
 
 ‘En ik heb gezien dat u de mens vanwege zijn ongerechtigheid de les leest en dat u mijn ziel 
hebt doen verschrompelen als een spinnenweb’ (Conf. 7.10.16).818  
 
Door deze ervaring besefte hij dat hij te zwak was om deze voeding van de 
geestelijke volwassenen te kunnen bevatten. 
Bij een andere neoplatoonse opstijging kon hij in een flits de goddelijke werkelijk-
heid schouwen. Toch kon hij zijn blik niet gevestigd houden op wat hij schouwde en 

                                                 
814   Conf. 7.18.24: ‘hominem Christum Iesum, qui est super omnia deus benedictus in saecula’ (de 
mens Christus Jezus, die boven alles de gezegende God is in de eeuwen der eeuwen). Verwijzing naar 
Rm 9, 5: ‘quorum patres et ex quibus Christus secundum carnem, qui est super omnia Deus benedictus 
in saecula, amen’ (van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt de Christus voort naar het vlees. God 
die boven alles verheven is, zij gezegend tot in eeuwigheid, amen). 
815   Conf. 7.18.24: ‘ego sum via et veritas et vita’. Verwijzing naar Io 14, 6a: ‘dicit ei Jesus: ego sum via 
et veritas et vita’ (Jezus zei hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven). 
816   J. O’Donnell, Augustine Confessions II, Commentary on Books 1-7,  a.w. 461. 
817   Conf. 7.10.16 (CCL 27, 103-104) ‘tamquam audirem vocem tuam de excelso: “cibus sum grandium: 
cresce et manducabis me. Nec tu me in te mutabis sicut cibum carnis tuae, sed tu mutaberis in me.”’ 
818   Conf. 7.10.16 (CCL 27, 104): ‘et cognovi quoniam pro iniquitate erudisti hominem, et tabescere 
fecisti sicut araneam animam meam.’ 
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van God genieten, omdat hij geconfronteerd werd met zijn onvermogen en zwak-
heid (Conf. 7.17.23).819 Zijn zwakheid en zijn verlangen om God te genieten ver-
wijzen naar deze sleuteltekst over zijn zoektocht naar de kracht om van God te ge-
nieten. Met de elementen zwakheid en kracht creëert hij een tegenstelling die hij 
als jongeman met al zijn inspanningen niet zelf kon doorbreken. 
 
Wijsheid: ‘voedsel’ dat ‘melk’ wordt 
In deze tekst brengt Augustinus wijsheid in verband met God: sapientia tua, uw 
wijsheid. Dit impliceert dat wijsheid goddelijk is en toebehoort aan de drie-ene God. 
Enerzijds wijst wijsheid op het scheppingsvermogen van het Woord (Joh. 1, 3), 
anderzijds op het ‘melk-worden’ bij de incarnatie van het Woord. Wijsheid heeft 
betrekking op het Woord in het begin en op het Woord dat vlees wordt. Augustinus 
schept ook een samenhang van wijsheid met de incarnatie waarbij ‘melk’, het ‘men-
gen met vlees’ en ‘kinderlijkheid’ belangrijke elementen zijn. Daarbij valt op dat hij 
zowel spreekt over het ‘mengen met vlees’ als over het Woord dat ‘vlees is gewor-
den’. Hij beoogt met het vermengen met vlees blijkbaar iets anders dan met het 
vlees worden van het Woord. Toch slaan beide beelden op de menswording van 
Jezus Christus. 
Wat bedoelt Augustinus met uw wijsheid die ‘melk’ wordt? Het Latijnse lactescere 
zet ons op een spoor. Het heeft de betekenis van het omzetten in melk. Dit roept 
de vraag op wat omgezet wordt in ‘melk’. Wordt het ‘voedsel’ waarover Augustinus 
spreekt in deze tekst veranderd in ‘melk’? Dit sluit aan op andere teksten waarin hij 
de omvorming van ‘voedsel’ in ‘melk’ uitdrukt in de symboliek van het moeder-
schap: het voedsel dat een moeder opneemt in haar lichaam (vlees) wordt omgezet 
in borstvoeding waarmee zij haar kind kan zogen. Aan de hand van deze symboliek 
vertelt hij hoe wijsheid ‘vast voedsel’ transformeert in vloeibare ‘melk’ (en.Ps. 33, 
6, s.1; Io.eu.tr. 98, 6).820  
Hoewel Augustinus deze symboliek in deze sleuteltekst niet expliciet noemt, is zij 
impliciet aanwezig in het Latijnse lactescere dat wijst op de vermenging van 
‘voedsel’ met het vlees van een moeder waarbij het ‘voedsel’ omgezet wordt in 
‘melk’. Deze vermenging en omzetting wijzen op een moederlijk vermogen van 
wijsheid dat het melk worden (lactescere) wordt genoemd. In een verhandeling 
kent Augustinus dit vermogen toe aan Wijsheid die hij personifieert als een 
moeder: mater sapientia (Io.eu.tr. 98, 6). Daarbij duidt hij de ‘vaste spijs’ die 

                                                 
819   K. Ruhstorfer, Die Platoniker und Paulus, Augustins neue Sicht auf das Denken, Wollen und Tun 
der Wahrheit. In: N. Fischer u.A. (Hg.), Die Confessiones des Augustinus von Hippo, a.w. 319-320. 
820   Deze symboliek kent Augustinus ook toe aan Christus en God (en.Ps. 30, 9, s. 2; en.Ps. 119, 2; 
en.Ps. 130, 9; s. 117, 16; s. 335K, 4). Deze symboliek komt aan de orde in de hoofdstukken 5 en 6. 



254 

 
wijsheid omzet in ‘melk’ ook aan als wijsheid. Het moederlijke vermogen van 
wijsheid ‘melk’ te worden, sluit aan op de personificatie van Wijsheid als moeder.821  
Augustinus spreekt zowel over het Woord dat vlees is geworden als over de 
vermenging met het vlees. Beide goddelijke handelingen vinden plaats bij de 
incarnatie. Dan wordt het Woord niet alleen vlees, maar wordt ‘voedsel’ ook 
vermengd met vlees en omgezet in ‘melk’.  
Bij de incarnatie en de menswording van Jezus Christus gebeurt er blijkbaar iets dat 
niet alleen betrekking heeft op het Woord, maar ook op wijsheid. Doordat wijsheid 
‘melk’ bereidt bij de incarnatie, roept dit de vraag op of deze goddelijke voeding 
aanwezig is in de mens Jezus. Wat betekent deze voeding die symbolisch wordt 
uitgedrukt als ‘melk’? Is ‘melk’ een verwijzing naar de genadegaven die bestemd 
zijn voor de mens? In verschillende preken geeft Augustinus aan dat ‘melk’ genade 
betekent (s. 25, 1; s. 32, 7; s. 335K, 4). Dan wijst in deze sleuteltekst de ‘melk’ van 
wijsheid in de richting van de genade die beschikbaar komt bij de menswording van 
Jezus Christus. 
Deze genadegaven zijn bestemd voor de gelovigen die kinderlijk (infantia) worden 
genoemd; zij zijn kinderen van God geworden. Doordat wijsheid het ‘voedsel’ om-
gezet heeft in ‘melk’, kunnen zij deze goddelijke voeding ontvangen. Zij staan open 
voor de heilsgaven die in de mens Jezus aanwezig zijn. 
Dit sluit aan op wat Augustinus eerder heeft verteld over de geheimen van de 
christelijke weg. Deze geheimen houdt God verborgen voor de wijzen en God 
openbaart ze aan de ‘kleinen’ (Conf. 7.9.13-14);822 ze gaan over de weg van de mens 
Jezus en verwijzen naar de genadegaven die hij vertegenwoordigt. Deze gaven zijn 
bestemd voor de gelovigen die deze weg hebben gevonden. Op deze weg worden 
ze met genade gevoed. 
De door het neoplatonisme beïnvloede Augustinus had zelf nog geen toegang tot 
deze heilsgaven, omdat hij de weg naar de nederige Christus nog niet gevonden 
had. Augustinus brengt deze gaven niet in verband met de eucharistie zoals 
O’Donnell beweert, maar met de incarnatie van de mens Jezus. Dit mysterie kon hij 
nog niet bevatten. De secundaire literatuur over deze tekst besteedt hoegenaamd 
geen aandacht aan wijsheid die ‘melk’ wordt bij de incarnatie van het Woord.823 
Niet alleen gaat Drecoll in zijn studie over de genadeleer bij Augustinus voorbij aan 
de genade van wijsheid, maar ook de Augustinuskenners Mayer, Schrama en 

                                                 
821   Van Bavel brengt Wijsheid in deze tekst in verband met het moederschap van God. T. van Bavel, 
Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, a.w. 257-258. 
822   Mt. 11, 25cd: ‘quia abscondisti haec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis’ (omdat 
u dit verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen en dit geopenbaard hebt aan kinderen). 
823   O’Donnell becommentarieert het ‘melk worden’ (lactesceret), maar brengt dit niet in verband met 
de wijsheid. J. O’Donnell, Augustine Confessions II, a.w. 462. Ook Rufstorfer gaat niet op deze 
symboliek in. K. Rufstorfer, Die Platoniker und Paulus, Augustins neue Sicht auf das Denken, Wollen 
und Tun der Wahrheit, a.w. 292. 
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Blans.824 We vinden alleen een verwijzing naar Paulus (Conf. 7.21.27) en naar de 
nederigheid van Jezus, niet naar de ‘melk’ die verwijst naar de genade. 
   
De nederigheid van Jezus  
De weg van de nederigheid van Jezus Christus verwijst naar de afdaling bij zijn 
incarnatie. Augustinus creëert tussen zijn godheid en zijn mensheid een zo groot 
mogelijke afstand: het Woord, de eeuwige waarheid, steekt boven de hoogste 
delen van de schepping uit en daalt af naar de laagste delen van de schepping. 
Augustinus brengt de incarnatie van het Woord in verband met een nederig huis. 
Hoogstwaarschijnlijk verwijst dit naar Wijsheid die een huis gebouwd heeft (Spr. 9, 
1).825 Dit huis verwijst naar de menswording van Jezus Christus die onder de mensen 
een woning vond (Joh. 1, 14). We zien hier dat Wijsheid vervangen is door het 
Woord, waarbij haar huis toebehoort aan de mens Jezus die haar plaats heeft 
overgenomen. Doordat hij een woning heeft gevonden in de schepping kan hij de 
mensheid verlossen, in de woorden van Augustinus: ‘om degenen die onderworpen 
zijn tot zichzelf te richten’. Dit contrasteert met de neiging van degenen die hoog-
moedig zijn en die alles aan zich willen onderwerpen. Augustinus beschouwde de 
hoogmoed (en begeerte) als de wortel van het kwaad, die de menselijke natuur 
aantast.826 De hoogmoed van de mens contrasteert met de nederigheid van de 
mens Jezus, die de relatie van mens tot God kan herstellen. 
Dit herstel brengt Augustinus in verband met de zwakheid van de leermeester Jezus 
Christus. Over het geheim van deze zwakheid schrijven de neoplatonisten niet. Het 
geheim van de zwakheid van Jezus Christus wijst op de liefde van God die zich 
geïdentificeerd heeft met de zwakke mens. Deze identificatie vindt plaats door zijn 
deelname aan het menselijk leven. Augustinus citeert hier Gen. 3, 21,827 waar God 
Adam en Eva bekleedde met huiden – hier bekleedt Christus zich met ‘onze kleding 
van huiden’. Daarin toonde Christus zijn bereidheid zich te identificeren met de 
mensheid en deelde hij in de zwakheid van de mens, te weten: het lot erfgenaam 
te zijn van Adam, die gevallen is door zijn hoogmoed. 
 
 

                                                 
824   V. Drecoll, Entstehung der Gnadelehre Augustins, a.w. 296.  C. Mayer, De Confessiones: het meest 
gelezen werk van Augustinus, a.w. 77. B. Blans, Incarnatie en de betekenis van nederigheid bij 
Augustinus. In: E. Berns e.a. (red.), Het lichaam van God, 55-82. M. Rutten, Augustinus mysticus, a.w. 
396. M. Schrama, Augustinus, de binnenkant van zijn denken, a.w. 22. 
825   Conf. 7.18.24: ‘in inferioribus autem aedificavit sibi humilem donum de limo nostro’ (in de laagste 
delen heeft zij zich een nederig huis gebouwd van onze klei). Verwijzing naar Prv 9, 1: ‘sapientia 
aedificavit sibi domum excidit columnas septem’ (wijsheid heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen 
heeft ze uitgekapt). Het eerste deel van  dit vers komt overeen met de tekst van Augustinus.  
826   B. Bruning, Hoogmoed versus deemoed. In: T. van Bavel e.a. (red.), Sint-Augustinus, a.w. 273-285.  
827   Gn 3, 21: ‘fecit quoque Dominus Deus Adam et uxori eius tunicas pellicias et induit eos’ (God de 
Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleding van huiden en trok hun die aan).  
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Genezen en voeden  
Christus buigt zich bij zijn menswording naar mensen toe om hen te genezen van 
de hoogmoed – waarvoor zij zich moeten buigen naar de nederige Jezus. Dit buigen 
is niet zozeer een onderschikking, het is eerder een ingaan op zijn uitnodiging. Deze 
toekeer naar Jezus brengt niet alleen een ervaring van liefde teweeg, maar confron-
teert hen ook met hun opgeblazenheid en daarmee de noodzaak tot een genezing. 
Zijn opgeblazenheid blokkeerde Augustinus bij het vinden van zijn weg die hem de 
kracht zou geven om God te genieten. De weg van God vond hij niet bij de neo-
platonisten, maar bij Jezus Christus bij het lezen van de brieven van Paulus:  
 
‘En ik begon te lezen en ik ontdekte, dat alles wat ik bij die anderen aan waarheid had 
gelezen ook hier gezegd werd, met een uitdrukkelijke vermelding van uw genade: daardoor 
gaat degene die ziet zich niet beroemen (…) – daardoor wordt hij niet alleen aangespoord 
om u, die steeds dezelfde bent, te zien, maar wordt hij tevens genezen om u te kunnen 
vasthouden; daardoor wandelt iemand die uit de verte niet vermag te zien toch over de 
weg, waarlangs hij kan komen en dan kan zien en vasthouden’ (Conf. 7.21.27).828  
 

In deze ontmoeting omarmde Augustinus de weg van Jezus, waarbij de genade zich 
kenbaar maakte. Deze genade wijst in de richting van wijsheid die de ‘melk’ bereid 
heeft. Hoewel hij als neoplatonist te zwak was om het voedsel op te nemen dat 
hem de kracht zou geven waardoor hij van de drie-ene God kon genieten, ontvangt 
hij in deze ontmoeting met Jezus de genade (‘melk’) die bestemd is voor zijn 
‘kinderlijkheid’. Daarvoor was hij toen hij zich liet beïnvloeden door het neo-
platonisme nog niet ontvankelijk.  
Het verband tussen Gods wijsheid en genade kan verwijzen naar het boek Wijsheid 
van Jezus Sirach waarin moeder Wijsheid vertelt dat ‘in haar de genade van heel 
het leven en de waarheid is’ (Sir 24, 25, Vulgaat).829 Het is mogelijk dat Augustinus 
deze tekst gebruikt heeft om de samenhang tussen Gods wijsheid en genade te 
verwoorden. Het boek werd gebruikt bij het onderricht aan catechumenen in de 
vroege kerk en ook als pastor en bisschop zal hij het hebben gekend.  
 
De mystagogische functie van wijsheid 
De mystagogische functie van Gods wijsheid wijst op haar vermogen dat Augustinus 
symbolisch formuleerde als het omzetten van ‘voedsel’ in ‘melk’. Deze symboliek 
verwijst naar een transformatie van de genade die beschikbaar komt bij de incar-
natie van het Woord. Het Woord als scheppingsvermogen heeft Augustinus ook 
wijsheid genoemd. Dankzij deze incarnatie kan de mens Jezus de genade die wijs-
heid omgezet heeft tegenwoordig stellen. De bereide heilsgaven zijn bestemd voor 

                                                 
828   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 165. 
829   Sir 24, 25: ‘in me gratia omnis vitae et veritatis, in me omnis spes vitae et virtutis’ (In mij is de 
genade van heel het leven en de waarheid; in mij is alle hoop op leven en deugdelijkheid). 
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de christenen van wie het geloof kinderlijk wordt genoemd. Hoewel zij het ‘voedsel’ 
nog niet kunnen bevatten, zijn ze open voor de genade (‘melk’). Wanneer zij zich 
toekeren naar de mens Jezus, maakt deze genade zich aan hen kenbaar en worden 
ze genezen van hoogmoed. 
 
Het mystagogisch proces van de schrijver Augustinus 
Augustinus beschrijft een spoor van Gods moederschap in de polaire spanning 
tussen het neoplatoonse gedachtegoed en de christelijke visie op de werkelijkheid. 
Hij plaatst de neoplatoonse weg van de opstijging naar het Woord tegenover de 
christelijke weg van de afdaling bij de incarnatie van het Woord en de nederigheid 
van Jezus Christus. Terwijl Augustinus via zijn menselijke geest wist op te stijgen 
naar de goddelijke werkelijkheid, vond hij niet de weg naar de kracht om de drie-
ene God te genieten. Het spoor van het goddelijke moederschap heeft te maken 
met een verschuiving in zijn leven waarbij de incarnatie van Jezus Christus in het 
centrum zou komen te staan. Dit spoor wijst op het vermogen van wijsheid genade 
(‘melk’) te bereiden. Deze genade is slechts toegankelijk voor de nederige mens en 
(nog) niet voor Augustinus die zich opblies in hoogmoed.830 Wanneer hij de weg van 
de mens Jezus zou omarmen, zou hij de genade ontvangen die zijn geloof voedt. 
 
4.3.2 Drinken van Gods ‘melk’ (Conf. 4.1.1)  
 
Inleiding 
Augustinus opent Boek vier met een reflectie op de periode waarin hij zich liet 
leiden door de wetenschappen van de vrije kunsten (artes liberales),831 en het 
manicheïsme (373-382). Zijn visie op de werkelijkheid was materialistisch gekleurd. 
Hij was toen nog niet bezig met de neoplatoonse denkers die hem met de werkelijk-
heid van de geest in contact brachten.  
In de proloog van Boek vier reflecteert hij op deze periode van zijn leven en stelt hij 
de vraag naar de mens zelf (Conf. 4.1.1); aan het einde van dit Boek stelt hij deze 
vraag opnieuw (Conf. 4.16.31). In beide teksten komen uitdrukkingen voor die 
kunnen wijzen op Gods moederschap. In het eerste deel van de proloog reflecteert 
Augustinus kritisch op de manichese opvatting over voedsel. Wilde hij gezuiverd 
worden van onvolmaaktheden dan moest hij als toehoorder etenswaar meenemen 
voor de zogenaamde uitverkorenen (electi). In de ‘werkplaats van hun maag’ 
moesten zij dan voor hem de lichtdeeltjes die daarin verborgen zitten door de maag 

                                                 
830   Augustinus’ hoogmoed duidt op het streven op te gaan in God, waarbij het onderscheid tussen 
God en hem uitgewist werd. K. Ruhstorfer, Die Platoniker und Paulus, Augustins neue Sicht auf das 
Denken, Wollen und Tun der Wahrheit, a.w. 320. 
831   De artes liberalis vormde de inhoud van het studieprogramma van de antieke scholen vanaf de 
eerste eeuw na Chr. Ze omvatten de disciplines: grammatica, dialectiek, retoriek, aritmetica (reken-
kunde), geometrie, astronomie en muziek. In: K. Bartels u.A. (Hg.), Das Lexikon der alten Welt, Zürich-
Stuttgart 1965, 339.  
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en spijsvertering uitzuiveren (Conf. 4.1.1).832 Tegenover deze praktijken plaatst 
Augustinus zichzelf als een kind dat ‘uw melk zuigt en u geniet als voedsel’ (Conf. 
4.1.1). De symboliek van ‘melk’ en ‘voedsel’ komt overeen met de vorige tekst 
waarin hij een weg zocht om kracht te krijgen om God te genieten (Conf. 7.18.24). 
Wat betekent deze symboliek in deze tekst? Deze teksteenheid omvat de tweede 
alinea van Conf. 4.1.1. 
 
Werkvertaling van Conf. 4.1.1  
‘Dan mogen degenen die verwaand zijn met mij spotten, en zij die nog niet tot hun eigen 
heil tegen de grond zijn geworpen en stukgeslagen zijn (vermorzeld) door u, mijn God, ik wil 
u toch mijn onterende daden belijden tot uw lofprijzing. Sta mij toe, smeek ik, en geef dat 
ik de wegen van mijn dwaling, die voorbij zijn gegaan, naga, die aanwezig zijn in mijn 
herinnering, en dat ik u een offer van jubelzang breng.  
Want wat ben ik voor mijzelf zonder u anders dan een gids de afgrond in? Of wat ben ik, 
wanneer het goed met mij is anders dan iemand die zuigt van uw melk, of die u geniet als 
voedsel, dat niet bedorven wordt?  
En wat voor mens is welke mens dan ook, wanneer hij een mens is? Maar de sterken en de 
machtigen mogen met ons spotten, maar laat ons zwakken en machtelozen u belijden.’833  

 
Analyse en beschrijving 
 
Spotten en belijden 
In deze teksteenheid creëert Augustinus een tegenstelling tussen de spotters en 
zichzelf.  De spotters duidt hij aan als adrogantes (verwaanden) omdat zij God niet 
erkennen als degene van wie ze het heil mogen ontvangen. Wanneer God hun 
hoogmoed zou breken die hen nederig zou maken, zouden zij hem pas aanvaarden. 
Tegenover hen plaatst Augustinus zichzelf als degene die God belijdt en prijst. Het 
belijden (confitere) en de lofprijzing (laus) brengt hij dicht bij elkaar.834 Het loven 

                                                 
832   Augustinus doelt hier op de manichese sacrale maaltijd. De toehoorders boden iedere dag aan de 
uitverkorenen vegetarisch voedsel aan, opdat de lichtdeeltjes die daarin verborgen zitten – de delen 
van de goddelijke substantie, van God zelf – door maag en spijsvertering uitgezuiverd zouden worden. 
J. van Oort, Augustinus’ Confessiones, Gnostische en christelijke spiritualiteit in een diepzinnig 
document, Turnhout 2002, 15. 
833   Conf. 4.1.1 (CCL 27, 40): ‘Inrideant me adrogantes et nondum salubriter prostrati et elisi a te, deus 
meus, ego tamen confitear tibi dedecora mea in laude tua. Sine me, obsecro, et da mihi circumire 
praesenti memoria praeteritos circuitus erroris mei et immolare tibi hostiam iubilationis. Quid enim 
sum ego mihi sine te nisi dux in praeceps? Aut quid sum, cum mihi bene est, nise sugens lac tuum aut 
fruens te cibo, qui non corrumpitur? Et quis homo est quilibet homo, cum sit homo? Sed inrideant nos 
fortes et potentes, nos autem infirmi et inopes confiteamur tibi.’ 
834   In de klassieke Oudheid betekende confitere in de eerste plaats: voor het gerecht strafbare feiten 
bekennen en toegeven. Voor christenen was er ook de confessio fidei, het belijden van het geloof. 
Mayer merkt op dat de betekenis van het substantief in de woordgroep confessio laudis niet zozeer 
ontleend is aan het klassieke Latijn, maar aan het Bijbelse Hebreeuwse woord jada, dat zowel 
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(liefhebben) wijst op het besef dat hij mag leven in relatie met de drie-ene God 
(Conf. 1.1.1). Vanuit dit besef herinnert hij zich de daden waardoor hij van God 
losraakte. Het belijden van zijn zonden gaat over in het brengen van een offer van 
jubelzang (Ps. 27, 6).835 Deze offers draagt hij aan God op uit dankbaarheid. Het 
woord jubelen wijst op de vreugde die hij ervaart in het hart. 
Het spotten en het belijden komen overeen met de twee wegen die Augustinus aan 
de orde stelt aan de hand van twee vragen: wie is hij zonder God (quid enim sum) 
en wie is hij met God (aut quid sum)? De eerste vraag verwijst naar de bewust-
wording van zijn dwaalwegen: zijn verleiding door de wetenschappen (artes 
liberales) en het manicheïsme. Achteraf beseft hij dat hij daardoor de afgrond in 
liep. Deze afgrond noemt hij praeceps, dat hij ook gebruikte in de beschrijving van 
zijn verwijdering van God waarbij hij verblind voortliep (Conf. 2.3.7). Het Latijnse 
praeceps betekent ijlings, blindelings, in snelle vaart de afgrond in lopen, het 
verderf tegemoet treden. Op deze dwaalwegen was hij voor zichzelf een gids, door-
dat hij leefde volgens eigen inzichten en vertrouwde op eigen kracht. De tweede 
vraag verwijst naar de weg die hij gaat waarbij hij op God betrokken is. Deze vraag 
brengt hij in verband met zichzelf als verteller die bij het terugblikken op zijn leven 
zijn slechte daden voor God brengt. 
Aan het einde van deze teksteenheid stelt Augustinus de vraag naar de mens, 
waarbij hij deze twee wegen opnieuw naar voren brengt. De mens kan alleen zich-
zelf zijn wanneer hij op God betrokken is.836 Dan is hij op de goede weg. Augustinus 
schept een contrast tussen degenen die sterk en machtig zijn en degenen die zwak 
en machteloos zijn. De sterken en machtigen zijn niet bij God en daarom ook niet 
betrokken op zichzelf. De zwakken en machtelozen verwachten het heil van God.837  
 
‘Melk’ en ‘voedsel’   
Augustinus brengt zijn betrokkenheid op God tot uiting in ‘uw melk zuigen’ en ‘u 
genieten als voedsel’. De symbolen ‘melk’ en ‘voedsel’ verwijzen naar de vorige 
sleuteltekst (Conf. 7.18.24). Wanneer we deze symbolen in die sleuteltekst met 
deze teksteenheid vergelijken, blijkt dat hij zich als schrijver anders verhoudt tot 

                                                 
bekennen als danken, loven en prijzen betekent. C. Mayer, De Confessiones, het meest gelezen werk 
van Augustinus, a.w. 71-72. 
835   Conf. 4.1.1: ‘et immolare tibi hostiam iubilationis’ (en U een offer van jubelzang te brengen). 
Verwijzing naar Ps 26 (27), 6cd: ‘et immolavi in tabernaculo eius hostiam vociferationis cantabo et 
psalmum dicam Domino’ (en ik heb een offer gebracht in zijn tent met luide stem, en ik zal zingen en 
een psalm zeggen voor de Heer).  
836   W. Erb, Die Wahrnehmung der eigenen Ortlosigkeit und die Suche nach einum Zugang zur Welt 
und zu Gott. In: N. Fischer u.A. (Hg.), Die Confessiones des Augustinus von Hippo, a.w. 167.  
837   Conf. 4.1.1: ‘nos autem infirmi et inopes confiteamur tibi’ (maar laat ons, zwakken en machte-
lozen, U belijden). Verwijzing naar Ps 73 (74), 21: ‘ne avertatur humilis factus confusus pauper, et 
inops laudabunt nomen tuum’ (laat de geschonden nederige zich niet afwenden, de armen en 
machtelozen zullen uw naam loven). 
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deze symbolen dan als jongeman. Als verteller is hij in staat de ‘melk’ (genade) tot 
zich te nemen. Daarbij heeft hij de weg gevonden om kracht te verkrijgen om God 
te genieten. Ook staan deze symbolen nu niet in relatie met wijsheid maar met de 
drie-ene God tot wie hij zich richt. Hij spreekt hier niet over een moederlijk ver-
mogen van wijsheid die ‘voedsel’ omzet in ‘melk’; de ‘melk’ (lac) is nu afkomstig 
van God en het ‘voedsel’ (cibus) wordt verkregen in relatie tot God. Hij herleidt deze 
symbolen niet tot elkaar, maar plaatst ze naast elkaar. Beide teksten benadrukken 
dat de hoogmoed de mens verhindert om betrokken te zijn op God, en de genade 
(‘melk’) te ervaren. 
 
Uw ‘melk’ zuigen  
Augustinus brengt zijn relatie tot God tot uitdrukking in de beeldspraak: het zuigen 
van uw ‘melk’. Het woord zuigen geeft aan dat hij op een perceptuele wijze met 
God in contact is. Door te spreken over uw ‘melk’ geeft hij aan dat deze voeding 
hem geschonken wordt door God tot wie hij zich richt in zijn belijdenis. Daarmee 
geeft hij aan de ‘melk’ een goddelijke connotatie en verwijst die naar de genade die 
God hem schenkt als een antwoord op zijn belijdenis. Met deze genade schenkt 
God hem vergeving. 
De symboliek ‘melk zuigen’ is ook een bijbels beeld. In de context van de zegen van 
Mozes wordt gesproken over de volkeren, die de overvloed van de zee opzuigen als 
melk (Dt 33, 19, Vulgaat).838 In deze tekst uit de Vulgaat is de melk afkomstig van 
de overstromingen van de zee, die een verwijzing zijn naar de zegen die het volk 
geschonken zal worden. De beeldspraak ‘melk zuigen’ wordt in verband gebracht 
met het brengen van offers en komt overeen met het offer van  Augustinus in deze 
teksteenheid. Deze overeenkomst wijst op de relatie met God waarbij degenen die 
offeren een overvloed aan ‘melk’ ontvangen, die verwijst naar de genade. 
De uitdrukking ‘melk zuigen’ komt ook voor in het boek Jesaja. Daarin wordt de 
stad Jeruzalem  gepersonifieerd als een moeder. Haar kinderen mogen zuigen aan 
haar moederborst (Jes. 66, 11).839 Doordat God zich aan deze stad verbonden heeft, 
is zij een bron waaraan degenen die betrokken op haar zijn, zich mogen laven, op 
dezelfde manier als wanneer Augustinus bij het zuigen van Gods melk, betrokken is 
op God. Alleen kent hij aan God geen moederborst toe die hem zoogt. 
De beeldspraak ‘melk zuigen’ komt ook voor in Boek een van de Confessiones, 
waarin Augustinus zichzelf beschreef als een zuigeling die slechts wist te zuigen 

                                                 
838   Dt 33, 19: ‘populos ad montem vocabunt ibi immolabunt victimas iustitiae, qui inundationem 
maris quasi lac sugent et thesauros absconditos harenarum’ (zij zullen de volkeren naar de berg 
roepen. Daar zullen ze offers van gerechtigheid brengen en zij zullen de overstromingen van de zee 
opzuigen als melk en de verborgen schatten in het zand).  
839   Is 66, 11: ‘ut sugatis et repleamini ab ubere consolationis eius, ut mulgeatis et deliciis affluatis ab 
omnimoda gloria’ (opdat jullie mogen zuigen en verzadigd zullen worden aan de borst van haar 
vertroosting, opdat jullie mogen overvloeien met geneugten van allerhande roem).  
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(Conf. 1.6.7). Hij werd gezoogd met de vertroostingen van de melk die van godde-
lijke afkomst waren. De overeenkomst tussen deze twee teksten is dat God de 
gever is van de gaven aan Augustinus. Het verschil is dat zijn moeder en voedsters 
deze gaven als vertroostingen naar hem als zuigeling bemiddelden,840 terwijl hij 
later deze gaven als genade zelf ontvangt in relatie met God.  
 
U genieten als ‘voedsel’  
Augustinus brengt de betrokkenheid van God op hem tot uiting in de beeldspraak: 
‘u genieten als voedsel’. Als neoplatonist vond hij niet de weg naar de kracht om 
van God te genieten. Toen hij de weg van de mens Jezus gevonden had, was hij in 
staat de genadegaven te ontvangen die hem genazen en zijn liefde voedden (Conf. 
7.18.24). ‘Het genieten van u als voedsel’ verwijst echter niet naar de genade die 
God hem schenkt, maar naar God die een ervaring van genieten bij hem teweeg-
brengt. Augustinus plaatst dit genieten in een samenhang met het ‘voedsel’ dat 
hem geschonken wordt. Dit ‘voedsel’ wijst op goddelijke voeding, voeding die niet 
bederft (Joh. 6, 27).841 Hij ervaart deze genieting niet met de zintuigen, maar 
innerlijk als liefde die in hem is. Deze voeding een zelfgave van God en wordt 
geschonken door de heilige Geest. Daarmee wekt de Geest liefde in het hart van 
Augustinus. 
 
Een moederlijke God? 
Zijn de goddelijke gaven die de verteller Augustinus uitdrukt in ‘melk’ en ‘voedsel’ 
afkomstig van een moederlijke God? Het geestelijk voedsel dat hij tot uitdrukking 
brengt in de symbolen ‘melk’ en ‘voedsel’ staan in verband met God die ervan de 
gever is. De ‘melk’ is van goddelijke afkomst en zou in verband gebracht kunnen 
worden met wijsheid in wie genade is (Sir 24, 25, Vulgaat) zoals we hebben gezien 
bij de bespreking van de voorgaande sleuteltekst (Conf. 7.18.24). Dit zou betekenen 
dat Augustinus de moederlijke functie van wijsheid (lactescere) overgeheveld heeft 
naar de drie-ene God tot wie hij zich richt in zijn belijdenis. Het ‘voedsel’ dat hij 
ontvangt om God te genieten, staat in relatie tot de drie-ene God en niet met een 
moederlijke God die hem genade schenkt. Wanneer Augustinus deze goddelijke 
voeding ontvangt, heeft hij een wederkerige relatie met God en dan is zijn geloof 
niet afhankelijk van de genade die hem geschonken wordt als een antwoord op zijn 
belijdenis.   

                                                 
840   Volgens Dutton ontving Augustinus als zuigeling deze ‘melk’ en niet als verteller. Daaruit blijkt dat 
ze geen onderscheid gemaakt heeft tussen de verhaallagen in de Confessiones. M. Dutton, “When I 
was a Child”, a.w. 120.  
841   Conf. 4.1.1: ‘aut fruens te cibo, qui non corrumpitur?’ (of die u geniet als voedsel, dat niet be-
dorven wordt). Verwijzing naar  Io 6, 27: ‘operamini non cibum qui perit sed qui permanet in vitam 
aeternam, quem Filius hominis vobis dabit, hunc enim Pater signavit Deus’ (werkt niet om het voedsel 
dat vergaat maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Mensenzoon jullie zal 
geven, want hem heeft God de Vader bezegeld).  
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De mystagogische functie van God 
De mystagogische functie van God komt tot uitdrukking in het schenken van 
goddelijke voeding in de gedaanten van ‘melk’ en ‘voedsel’; God heeft een voedend 
aspect. Wanneer Augustinus zijn zonden bekent, antwoordt God door hem genade 
(‘melk’) te schenken die mogelijk bemiddeld wordt door Jezus Christus. Deze ge-
nade wijst op de ervaring dat God betrokken is op het leven van Augustinus. God 
schept een relatie door hem innerlijk te laten genieten. Deze genieting verkrijgt hij 
in een persoonlijke communicatie met God die zich aan hem schenkt. 
 
Het mystagogisch proces van de schrijver Augustinus 
Een spoor van het moederschap van God komt te voorschijn in het spanningsveld 
tussen het wel en niet betrokken zijn op God. Augustinus heeft zijn betrokkenheid 
op God gearticuleerd als ‘uw melk zuigen’ en ‘u genieten als voedsel’. Met deze 
articulaties beschrijft hij een geestelijke ontwikkeling en groei als gelovige. De 
‘melk’ wijst op zijn geestelijk kindschap, waarbij Augustinus vanuit zijn perspectief 
kijkt naar zijn leven. De genade (‘melk’) bracht bij hem de ervaring teweeg dat God 
betrokken op hem was. Het ‘voedsel’ wijst op zijn geestelijke volwassenheid die 
hem in staat stelt om van de drie-ene God te genieten. 
 
4.3.3 De kerk als nest van de gelovigen (Conf. 4.16.31) 
 
Inleiding 
Aan het begin van Boek vier stelt Augustinus de vraag naar zichzelf, aan het einde 
stelt hij deze vraag opnieuw: wat is de mens die zich verheugt in kennis zonder zich 
te bekommeren om God (Conf. 4.16.31)? Deze vraag plaatst hij in de context van 
zijn terugkeer naar God. Daarin gebruikt hij het beeld van het ‘nest’ van de kerk, 
waar de gelovigen die ‘kleinen’ worden genoemd, ‘veren’ krijgen en gevoed worden 
met een gezond geloof. Dit ‘nest’ is een uitdrukking van het geestelijke 
moederschap van de kerk.  
 
Werkvertaling van Conf. 4.16.31 
‘Maar wat baatte het mij, die in de mening verkeerde dat u, Heer God en waarheid, een 
lichtend en onmetelijk lichaam was, en ikzelf een brokstuk van dat lichaam. Het was vol-
komen verkeerd. Maar ik was zo en ik schaam mij niet, mijn God, aan u te belijden van uw 
barmhartigheden jegens mij en u aan te roepen, ik, die mij toen niet heb geschaamd mijn 
godlasteringen te verkondigen aan de mens en tegen u te blaffen. Wat baatte het mij dus 
toen het verstand, dat in die wetenschappen gemakkelijk een weg vond en zonder steun 
van menselijke leermeesters zoveel (de meest) ingewikkelde boeken ontwarde, wanneer ik 
in de leer van de vroomheid zo schandelijk en heiligschendend dwaalde. 
Of wat kon zozeer uw kleinen schaden, die een veel trager verstand hadden, wanneer ze 
niet ver van u weggingen, opdat ze in het nest van uw kerk veilig veren zouden krijgen en 
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de vleugels van liefde zouden voeden met het voedsel van een gezond geloof? O Heer onze 
God, laat onder de omhulling van uw vleugelen ons hopen en bescherm ons en draag ons. 
U zal ons dragen en u zal de kleinen dragen en tot aan de grijze haren zult u ons dragen, 
want wanneer u onze sterkte bent, dan is het sterkte, maar wanneer de kracht onze kracht 
is, is het zwakheid. Bij u leeft altijd ons goed, en omdat wij ons daarvan hebben afgekeerd 
zijn wij verkeerd geworden.  
Mogen wij dan terugkeren, Heer, om niet te gronde gericht te worden, want bij u leeft 
zonder ook maar te verminderen ons goed en dat goed bent u zelf. En wij vrezen niet dat 
ons goed niet zal zijn waarheen wij gaan, omdat wij wel vandaar omlaag zijn gestort, maar 
ons huis, uw eeuwigheid, stort niet omlaag, ook al zijn wij er niet.’842  

 
Analyse en beschrijving 
 
Verkeerde visie op God  
In zijn reflectie op de tijd dat hij de vrije kunsten (artes liberalis) bestudeerde en 
aanhanger was van het manicheïsme, beseft Augustinus dat zijn visie op God 
volkomen verkeerd was. Hij dacht dat God een substantie was die hij met behulp 
van aristotelische begrippen kon begrijpen. Dit baseerde hij op het werk De tien 
categorieën dat toegeschreven is aan Aristoteles (Conf. 4.16.28).843 God als een 
lichtend en onmetelijk lichaam waarbij hijzelf, Augustinus, een stuk van dat lichaam 
was, sluit aan op het materialistische godsbeeld van het manicheïsme.844  
In zijn reflectie op deze periode plaatst hij zichzelf, snel van begrip, tegenover de 
gelovigen die hij ‘klein’ noemt en die een traag verstand hadden. Het snelle begrip 
slaat op zijn menselijke geest waarmee hij feilloze redeneringen kon maken en de 
aristotelische werken zelfstandig kon begrijpen. Het trage verstand van de gelovi-
gen slaat op de zintuiglijke en affectieve vermogens waarmee ze het geloof leerden 
kennen. Terwijl hun trage verstand deze gelovigen niet schaadde, schaadde zijn 

                                                 
842   Conf. 4.16.31 (CCL 27, 22): ‘Sed quid mihi hoc proderat putanti, quod tu, domine deus veritas, 
corpus esses lucidum et immensum et ego frustum de illo corpore? Nimia perversitas! Sed sic eram 
nec erubesco, deus meus, confiteri tibi in me misericordias tuas et invocare te, qui non erubui tunc 
profiteri hominibus blasphemias meas et latrare adversum te. Quid ergo tunc mihi proderat ingenium 
per illas doctrinas agile et nullo adminiculo humani magisterii tot nodosissimi libri enodati, cum 
deformiter et sacrilega turpitudine in doctrina pietatis errarem? Aut quid tantum oberat parvulis tuis 
longe tardius ingenium, cum a te longe non recederent, ut in nido ecclesiae tuae tuti plumescerent et 
alas caritatis alimento sanae fidei nutrirent? O domine deus noster, in velamento alarum tuarum 
speremus, et protege nos et porta nos. Tu portabis et parvulos et usque ad canos tu portabis, quoniam 
firmitas nostra quando tu es, tunc est firmitas, cum autem nostra est, infirmitas est. Vivit apud te 
semper bonum nostrum, et quia inde aversi sumus, perversi sumus. Revertamur iam, domine, ut non 
evertamur, quia vivit apud te sine ullo defectu bonum nostrum, quod tu ipse es, et non timemus, ne 
non sit quo redeamus, quia nos inde ruimus; nobis autem absentibus non ruit domus nostra, 
aeternitas tua.’ 
843   Hoogstwaarchijnlijk is het werk De tien categorieën niet geschreven door Aristoteles. A. Sizoo, 
Toelichting op Augustinus’ Belijdenissen, a.w. 98.  
844   J. van Oort, Augustinus’ Confessiones, a.w. 17. 
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visie op God als een lichamelijk wezen hem wel. Ondanks hun trage verstand werd 
bij hen gebouwd aan een heilzaam geloof, dat bij Augustinus niet tot stand kwam.  
De verkeerdheid (perversitas) van zijn visie op God als een lichamelijk wezen werkt 
hij uit aan de hand van de thematiek ‘terugkeer’ (Conf. 4.10.15-4.15.27). Op basis 
van dit inzicht keert hij tot God die hem barmhartig is wanneer hij hem zijn 
verkeerdheid belijdt.845  
Er is een samenhang tussen het belijden, het aanroepen en de barmhartigheden 
van God. Doordat God Augustinus barmhartig is kan hij hem nu openlijk zijn 
godslasteringen belijden.846 Het barmhartige handelen van God gaat aan zijn belij-
denis en zijn aanroep vooraf. In Gods barmhartigheid schuilt zijn bedoeling met 
Augustinus en diens terugkeer en belijdenis. 
 
Het ‘nest’ van uw kerk  
Augustinus plaatst de gelovigen die als hij ‘klein’ noemt in de context van het ‘nest’ 
van de kerk. Een nest heeft iets moederlijks; het is een besloten ruimte waar jonge 
vogels worden omringd met moederlijke zorg: een vrouwtjesvogel broedt haar 
eieren uit en vervolgens voeden de vogelouders  hun jongen.  
Het beeld van het nest komt ook in de Bijbel voor, in psalm 84, 4,847 waar de tortel-
duif haar kleintjes neerlegt bij het altaar en hen opdraagt aan God. Hoewel beide 
zich afspelen in een religieuze context, gaat het in de psalm over een altaar, bij 
Augustinus over de kerk.  
Bij het ‘nest’ van de kerk denken we ook aan de teksten over de mens Jezus die als 
een kloek haar kuikens verzamelt onder haar vleugels (Mat. 23, 37; Luc. 13, 34).848 
Hoewel in deze teksten geen nest voorkomt, sluit het beeld van de kuikens (pullos) 
daar wel op aan. Augustinus noemt Jeruzalem niet, alleen de kerk.  

                                                 
845   Conf. 4.16.31: ‘confiteri tibi in me misericordias tuas’ (aan u te belijden van uw barmhartigheden 
jegens mij). Verwijzing naar Ps 106 (107), 8, 15, 21, 31: ‘confiteantur Domino misericordiae eius’ (laten 
zij de Heer en zijn barmhartigheden belijden).  
846   Conf. 4.16.31: ‘et latrare adversum te’ (en tegen u te blaffen). Verwijzing naar Jdt 11, 15de (11, 
19): ‘et habebis omnem populum Israhel sicut oves quibus non est pastor et non latrabit vel unus 
contra te’ (en jij zult het hele volk Israël in handen hebben, zoals de schapen die geen herder hebben, 
en niemand zal tegen je blaffen). 
847   Conf. 4.16.31: ‘ut in nido ecclesiae tuae tuti plumescerent’ (zodat ze in het nest van uw kerk veilig 
veren kregen). Verwijzing naar Ps 83, 4 (84): ‘etenim passer invenit sibi: domum et turtur nidum sibi, 
ubi ponat pullos suos altaria tua Domine virtutum rex meus et Deus meus’ (en zeker – immers de mus 
vindt voor zichzelf een huis en de tortelduif een nest, waar zij haar kleintjes neerlegt bij uw altaar Heer 
van de deugden, mijn koning, mijn God).  
848   Mt 23, 37: ‘Hierusalem Hierusalem quae occidus prophetas et lapidas eos qui ad te missi sunt, 
quotiens volui congregare filios tuos, quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas et noluisti’ 
(Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb 
ik uw kinderen willen verzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt. Maar u 
hebt het niet gewild). Zie ook Lc 13, 34. 
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In een andere tekst uit de Confessiones vertelt Augustinus over een ‘voedend nest’ 
(nutritorias cunas) waar het geloof opgebouwd wordt (Conf. 12.27.37). Dit ‘voeden-
de nest’ komt overeen met ‘het nest van de kerk’ waar de ‘kleinen’ gevoed worden 
en ‘veren’ en ‘vleugels’ krijgen.849 In beide teksten staat ook dat deze gelovigen in 
de beslotenheid van het ‘nest’ dienen te blijven en niet ver van God weg mogen 
gaan (Conf. 4.16.31). Het gevaar bestaat dat ze, wanneer ze buiten het nest reiken, 
vallen omdat ze nog niet kunnen vliegen. Ze hebben immers nog geen vleugels 
(Conf. 12.27.37). Anders dan in de aangehaalde passage, personifieert Augustinus 
het ‘nest’ hier niet, maar is het de plaats waar de ‘kleinen’ samenkomen. 
De ‘kleinen’ verwijzen naar de doopleerlingen. Zij waren nog geen volwaardige 
gelovigen omdat ze nog niet alle etappes van de geloofsweg afgelegd hadden. In 
het voorgaande schreef Augustinus over de ‘kleinen’ die uw gelovigen (fidelibus 
tuis) zijn (Conf. 4.15.26). Dat zij al aan God toebehoren, danken ze aan hun inwijding 
in het mysterie van God tijdens de doopritus. Wanneer we de ‘kleinen’ in samen-
hang met ‘uw gelovigen’ verstaan, dan gaat het om de neofieten.850 In het  ‘nest’ 
van de kerk werd het geloof van de neofieten gevormd tijdens het Paasoctaaf, 
opdat ze volwaardige christenen zouden worden. 
 
‘Veren’ en ‘vleugels’ 
In het ‘nest’ van de kerk maken de neofieten een groei en een ontwikkeling door 
die Augustinus symbolisch uitdrukt in het krijgen van ‘veren’ en ‘vleugels’ van 
liefde.  
Veren en vleugels horen bij elkaar vanuit hun letterlijke betekenis en concrete 
functie. Met veren krijgt de vleugel profiel, en kan de vogel vliegen. Deze ontwik-
keling maakt een vogel door in het nest. Jonge vogels die net uit het ei zijn gekomen 
en van wie de huid nog bekleed is met dons, moeten nog veren krijgen.  
Met de symboliek van het krijgen van ‘veren’ verwijst Augustinus naar de neofieten 
die wedergeboren waren tijdens de doopritus in de Paasnacht. Ze droegen witte 
kleding als symbool van de ‘nieuwe mens’. In de acht dagen na de doopritus werd 
het geloof van de neofieten gevestigd in een vernieuwing van het leven. Dit gebeur-
de tijdens de verkondiging in de liturgie en de catechese in de acht dagen na Pasen. 
De geloofsgroei die zij tijdens deze etappe van de geloofsweg doormaakten, drukt 
Augustinus uit in de symboliek ‘veren krijgen’, die hij wellicht ontleend heeft aan 
Job 39, 26;851 hoewel hij de beeldspraak ‘veren’ ook uit Phaedrus van Plato kan 

                                                 
849   J. O’Donnell, Augustine Confessions III, a.w. 337.  
850   Volgens O’Donnell verwijzen ‘uw gelovigen’ naar de gedoopte christenen. J. O’Donnell, Augustine 
Confessions II, a.w. 262.  
851   Conf. 4.16.31: ‘ut in nido ecclesiae tuae tuti plumescerent et alas caritatis alimento sanae fidei 
nutrirent’ (zodat ze in het nest van uw kerk veilig veren kregen en de vleugels van de liefde voedden 
met het voedsel van een gezond geloof). Verwijzing naar Iob 39, 26: ‘numquid per sapientiam tuam 
plumescit, accipter expandens alas suas ad ustrum’ (krijgt niemand door uw wijsheid veren? De havik 
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hebben overgenomen. Daarin gaat het immers ook over de ‘veren’ van de ziel die 
gevoed worden met de goddelijke dingen (246de),852 en brengt Plato de ‘veren’ – 
net als in deze sleuteltekst – in verband met ‘vleugels’ van de ziel (246cd). 
Volgens de zielleer van Plato verliest de menselijke ziel die van oorsprong onster-
felijk en goddelijk is, bij het afdalen naar de wereld haar ‘vleugels’ (243e) en bij het 
aannemen van een aards lichaam haar ‘veren’ (246c). Zij krijgt haar veren terug bij 
het beoefenen van wijsbegeerte waarbij zij zich herinnert wat zij vroeger gezien 
heeft toen ze vertoefde in de goddelijke werkelijkheid (249abc). Augustinus daaren-
tegen brengt het krijgen van ‘veren’ in verband met de inwijdingsweg van het 
christelijk geloof. Deze inwijding vindt plaats in het ‘nest’ van de kerk, en dan gaat 
het om een vernieuwing die teweeggebracht wordt in het innerlijk van degenen die 
ingewijd worden. In een uiteenzettingen (en.Ps. 38) brengt Augustinus ‘vleugels’ in 
verband met de innerlijke mens: 
 
‘Als je aan je lichaam denkt hebben voeten, een ladder en vleugels elk een andere 
betekenis. Maar als het om je innerlijk gaat, zijn zowel voeten, een ladder en vleugels 
gevoelens van je goede wil. Laat ons daar dan mee lopen, daarmee naar boven gaan en 
daarmee vliegen’ (en.Ps. 38, 2).853  

 
Vleugels wijzen hier op de innerlijke mens die kan vliegen. Dit sluit aan op deze 
sleuteltekst waarin de ‘vleugels’ bedoeld zijn om het nest uit te vliegen. 
 
‘Voedsel’ van een gezond geloof 
De ontwikkeling en groei in de vorm van het krijgen van ‘veren’ en ‘vleugels’ worden 
mogelijk door het ‘voedsel’; alimentum houdt verband met alere (voeden) en 
alescere (groter worden). Deze voeding wijst op een gezond geloof waarmee  de 
neofieten gevoed werden na de doopritus. Deze geestelijke voeding werd hen ge-
schonken tijdens het Paasoctaaf, als ze dagelijks bijeenkwamen in de kerk, samen 
met de geloofsgemeenschap. 
Augustinus liet dan de verrijzenisverhalen uit de evangeliën voorlezen en preekte 
daarover.854 In deze verhalen versterkte Jezus Christus met zijn verschijningen het 
geloof van zijn volgelingen. Daarmee voedde Christus hun geloof met de troost en 
met het vertrouwen dat hij met hen was. In zijn preken benaderde Augustinus Jezus 

                                                 
spreidt zijn vleugels uit om naar het zuiden te keren). Augustinus gebruikt het werkwoord veren 
krijgen: plumescere uit dit vers.   
852   Plato, Phaedrus, De wetten, Epinomis. In: Verzameld werk, deel 4, Kapellen/Baarn 1990.  
853   Deze vertaling is uit: Zoals het hart verlangt: Preken over de psalmen (2001), 76.  
854   S. Poque, Augustin d’Hippone: Sermons pour la Pâque.  In: Source Chrétienne 116, Paris 1966, 85-
115. Poque geeft aan dat Augustinus vier ordes van lezingen had voor het Paasoctaaf, waarin iedere 
dag een verrijzenisverhaal centraal stond: over de vrouwen bij het graf (Mt 28, 1-10; Mc 16, 1-8), over 
Maria Magdalena (Io 20, 1-18; over de Emmausgangers (Lc 24, 13-35), verschijning aan de leerlingen 
(Io 20, 1-18; 19-23), over Petrus (Io 21, 15-25), 85- 115.  
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Christus als degene die zichtbaar, hoorbaar en tastbaar is over de grens van de dood 
heen, maar ook als Christus die God is. In deze wisselwerking kon het geloof van de 
neofieten groeien, waarbij ze door te geloven gingen begrijpen dat Jezus Christus 
Woord was.  
De groei van het geloof van de neofieten werd ook bewerkstelligd door hun 
deelname aan de eucharistie, die Augustinus in het verlengde van het sacrament 
van de doop stelde. Volgens zijn gedachtegoed werden zij door de doop ledematen 
van het lichaam van Christus, dat één brood is (1 Kor. 10, 17). Dit brood verwijst 
naar de verrezen Christus die bij het breken van het brood herkend werd door de 
Emmaüsgangers (s. 235, 2). Ze herkenden hem vanuit het hart en werden gegrond-
vest in zijn liefde. De verrijzenisverhalen, de preken daarover en de deelname aan 
de eucharistie verdiepten het geloof van de doopleerlingen en leidden tot de 
voltooiing van het sacrament van de doop op de achtste dag na Pasen. 
 
Vleugels van liefde  
Bij de groei in het geloven vindt er een transformatie plaats van het geloof van de 
neofieten in de mens Jezus die zij op affectieve en zintuiglijke wijze (vleselijk) 
hadden leren kennen, naar het geloof in de godheid Christus die ze op een geeste-
lijke wijze gaan verstaan. Deze groei is uitgedrukt met de symboliek ‘veren’ en 
‘vleugels’ van liefde krijgen. De neofieten krijgen ‘veren’ door te geloven in Jezus 
Christus. Augustinus kent aan de ‘vleugels’ liefde toe die hij caritas noemt: de liefde 
die in God is en die wijst op de heilige Geest die Gods liefde in onze harten uitstort 
(trin. 15.18.32). Deze liefde manifesteert zich in de ‘vleugels’ van de neofieten.855 
Dat betekent dat Gods liefde werkzaam is bij deze transformatie. Vanuit God is er 
een intentionaliteit die naar hen uitstroomt en die hun geloof fundeert in de liefde. 
In de brief aan de Efeziërs vertelt Paulus dat de Geest de innerlijke mens met kracht 
zal versterken, waarbij door het geloof Christus een huis zal vinden in het hart van 
hen die geworteld en gegrondvest zijn in de liefde (Ef. 3, 16-17).856 Wanneer de 
harten van de neofieten verankerd zijn in Gods liefde kunnen ze de breedte, de 
lengte, de hoogte en de diepte van dit mysterie bevatten (Ef. 3, 18).857 Deze ont-
wikkeling leidt tot de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat (Ef. 3, 19), 
waarbij hun hart gegrondvest is in de liefde die de werkelijkheid van God omvat. 
 

                                                 
855   Caritatis wijst op een genetivus subiectivus, en is het subject van de vleugels. 
856   Eph 3, 16-17: ‘ut det vobis secundum divitias gloriae suae, virtute corroborari per Spiritum eius in 
interiore homine; habitare Christum per fidem in cordibus vestris in caritate radicati et fundati’ (opdat 
hij aan jullie mag geven volgens de rijkdom van zijn glorie, met de kracht versterkt mogen worden 
door de Geest in de innerlijke mens en dat door het geloof de Christus mag wonen in uw harten, bij u 
die in de liefde bent geworteld en gegrond).  
857   Eph 3, 18: ‘ut possitis conprehendere cum omnibus sanctis, quae sit latitudo et longitudo et 
sublimitas et profundum’ (opdat jullie in staat zullen zijn met alle heiligen te bevatten wat de breedte, 
de lengte, de hoogte en de diepte is).  
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Hopen onder de vleugels en dragen  
In een gebed spreekt Augustinus niet alleen over de ‘kleinen’ maar ook over ‘ons’, 
dus inclusief zichzelf. Hij plaatst zichzelf niet meer tegenover deze gelovigen zoals 
hiervoor. In dit gebed spreekt hij opnieuw over ‘vleugelen’ waaronder hij mag 
hopen. Deze hoop brengt hij in verband met God de Heer. De omhulling van vleu-
gels die Augustinus toekent aan God, komt in enkele psalmen voor (Ps. 61, 5; 63, 
8).858 Het dragen wijst op de betrokkenheid van God op de gelovigen. Dat zijn zowel 
de ‘kleinen’ die nog bezig zijn met de geloofsvorming, als de gelovigen die alle 
etappes van de geloofsweg afgelegd hebben. God draagt hen vanaf de moeder-
schoot (Jes. 46, 3) tot aan hun ouderdom (Jes. 46, 4).859 Hoewel zij door hun leeftijd 
veranderen, blijft God steeds dezelfde door betrokken op hen te zijn. Wanneer 
mensen leven vanuit hun relatie met God, worden ze gedragen. Wanneer ze dat 
niet doen, beschikken ze zo over hun eigen leven dat er geen ruimte meer is voor 
het goede dat van God is. Deze afkeer beschrijft Augustinus twee keer achter 
elkaar: aversi (afgekeerd), en perversi (verkeerd). De terugkeer beschrijft hij ook 
twee keer, met revertamur (mogen terugkeren) en non evertamur (niet te gronde 
gericht worden). De omkeer en terugkeer zijn mogelijk omdat Christus zelf het 
goede is.860 Met dit goed verwijst Augustinus naar ‘ons huis’, de kerk waar de Geest 
van God werkzaam is.  
 
De mystagogische functie van het ‘nest’ van de kerk 
Het ‘nest’ verwijst naar het onderdeel van de kerk waar het geloof van de neofieten 
gevoed werd na de doopritus tijdens het Paasoctaaf. Als mystagogische vorm wijst 
het ‘nest’ op de gemeenschap van de kerk die betrokken was bij de geloofsvorming 
van de doopleerlingen en is het een uitdrukking van het geestelijke moederschap. 
De gemeenschap van de kerk vervulde een mystagogische functie door de bemid-
deling van het ‘voedsel van een gezond geloof’, in de vorm van de verkondiging van 

                                                 
858   Conf. 4.16.31: ‘in velamento alarum tuarum speremus, et protege nos et porta nos’ (laat onder 
de omhulling van uw vleugelen ons hopen, en bescherm ons en draag ons). Verwijzing naar Ps 60 (61), 
5: ‘inhabitabo in tabernaculo tua in saecula protegar in velamento alarum tuarum’ (ik zal wonen in 
eeuwigheid in uw tent, mag ik beschermd worden in de omhulling van uw vleugels). Augustinus neemt 
het tweede deel van dit vers over en spreekt evenals de psalm over velamento (omhulling) en 
beschermen. Verwijzing naar Ps 62 (63), 8: ‘quia fuisti adiutor meus et in velamento alarum tuarum 
exultabo’ (want u was mij tot hulp, in de omhulling van uw vleugels zal ik juichen). Augustinus neemt 
het tweede deel van dit vers over en spreekt evenals de psalmist over velamento (omhulling).  
859   Conf. 4.16.31: ‘tu portabis et parvulos et usque ad canos tu portabis’ (u zal de kleinen dragen en 
tot aan de grijze haren zult u ons dragen). Verwijzing naar Is 46, 4: ‘usque ad senectam ego ipse et 
usque ad canos ego portabo, ego feci et ego feram et ego portabo et salvabo’ (tot aan de ouderdom 
blijf ik dezelfde en tot aan de grijsheid zal ik je dragen, ik heb gedaan en ik zal doen en ik zal je dragen 
en ik zal je redden).  
860   Conf. 4.16.31: ‘quod tu ipse es’ (en dat goed bent u zelf). Verwijzing naar Ps 102 (101), 28: ‘tu 
autem idem ipse es et anni tui non deficiet’ (en u zelf bent dezelfde en uw jaren zullen niet afnemen). 
Zie ook Hbr 1, 12. 
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de Schrift en de viering van de sacramenten. Het ‘voedsel’ verwijst naar de genade 
die een geloofsgroei bewerkstelligt bij de neofieten die Augustinus het krijgen van 
‘veren’ noemt. Daarbij is er ook een beweging vanuit God die in het hart van de 
neofieten een vernieuwing teweegbrengt door het geloof te funderen in de liefde. 
Deze liefde manifesteert zich in hun ‘vleugels’. Hoewel deze symboliek eerder 
platoons is dan christelijk, gaat het niet om een platoonse inwijding waarbij de ziel 
in contact komt met wat eeuwig is doordat zij zich herinnert wat zij eerder al 
geschouwd heeft. Op de inwijdingsweg van het christelijk geloof verwijst deze 
symboliek naar de werkzaamheid van Gods liefde in de gelovige mens.  
 
Het mystagogische proces van de schrijver Augustinus 
Een uitdrukking van het geestelijke moederschap van de kerk komt te voorschijn in 
de tegenstelling tussen Augustinus’ Godsbeeld dat bepaald werd door zijn ontolo-
gische denkkader, en het gezonde geloof waarmee de gelovigen met een traag 
verstand gevoed worden. Het besef van deze verkeerdheid doet hem keren naar 
God. Daarin ervaart hij de goedheid van God die hem draagt met zijn vleugels. Deze 
goedheid wijst in de richting van de heilige Geest.861  
 
 
4.4 DE MOEDERSCHOOT VAN GOD (CONF. 5.2.2) 
 
Inleiding  
In de proloog van Boek vijf reflecteert Augustinus op een keerpunt in zijn leven 
(Conf. 5.1.1-5.2.2). Op dit keerpunt begon hij afstand te nemen van het manicheïs-
me en ging hij zich opnieuw oriënteren op het katholieke geloof. In deze proloog 
spreekt hij over het offer van zijn belijdenissen aan zijn Schepper naar wie hij is 
teruggekeerd (Conf. 5.1.1). Deze belijdenissen gaan over zijn afkeer van God. In het 
vorige hoofdstuk zagen we dat God op hem betrokken bleef, terwijl hij zich als 
aanhanger van het manicheïsme van God had afgewend. Aan het einde van deze 
proloog vertelt hij over de verwijdering van zichzelf en van God (Conf. 5.2.2). Tussen 
deze autobiografische elementen spreekt Augustinus over de ongerechtigen die 
zich van God verwijderd hebben. Bij de beschrijving van de terugkeer maakt hij 
gebruik van de symboliek ‘moederschoot’ (sinus) die hij aan de Schepper toekent. 
Deze symboliek zie ik als een spoor van Gods moederschap.   
 
 

                                                 
861   In zijn werk De vera religione (over de ware godsdienst) spreekt hij over God die in hoge mate 
goed is. Uit deze context komt naar voren dat Augustinus met deze goedheid van God in het bijzonder 
de heilige Geest voor ogen had, die hij ook als de gave Gods aanduidt (vera rel. 55, 113). J. Verhees, 
Heiliger Geist und Inkarnation in der Theologie des Augustinus von Hippo. In: Revue des Études 
Augustiniennes 22 (1976) 234-253. Hier 246.    
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Werkvertaling van Conf. 5.2.2 
‘Wie ongerechtig zijn, mogen in hun onrust van u heengaan, van u vluchten en u ziet hen 
en onderscheidt hen als schaduwen en zie: met hen erbij is het geheel schoon en zijzelf zijn 
lelijk. En wat hebben ze u voor schade toegebracht? Of waarin hebben ze uw rijk ontsierd, 
dat van de hemelen tot aan het uiterste gerechtig is en ongeschonden?  
Want waar zijn ze heen gevlucht, toen ze vluchtten van uw Aanschijn? Of waar ontdekt u 
hen niet? Maar ze zijn gevlucht om u niet te zien, die hen wel ziet; ze zijn gevlucht om blind 
op u te botsen – omdat u niet iets in de steek laat van wat u geschapen hebt – op u te botsen 
als ongerechtigen, en terecht worden ze gekweld, omdat ze zich aan uw mildheid 
onttrokken en botsten op uw gerechtigheid en op uw hardheid zijn gevallen.  
Blijkbaar weten ze niet, dat u overal bent, die door geen plaats begrensd kan worden en dat 
u alleen aanwezig bent, zelfs bij hen, die ver van u wegraken. Laten zij omgekeerd worden 
en zoeken naar u, want u hebt uw schepsel niet verlaten, zoals zij hun Schepper verlaten 
hebben. Laten zij omgekeerd worden, en zie, u bent daar in hun hart, in het hart van hen 
die u erkennen, en die zich naar u uitstrekken en die in uw schoot huilen na hun moeilijke 
wegen. En u droogt gewillig hun tranen, en zij huilen nog meer en zij verheugen zich in 
tranen. Omdat u, Heer, niet een of andere mens, geen vlees en bloed, maar u, Heer, die hen 
gemaakt hebt, hen herschept en hen troost. 
En waar was ik, toen ik u zocht en u was vóór mij. Ik echter was van mijzelf weggegaan, en 
ik vond mijzelf niet eens, hoeveel te minder u!’862  
 

Analyse en beschrijving  
 
Afkeer van God  
Augustinus opent deze sleuteltekst met de ongerechtigen die zich van God af-
gewend hebben. Hij beschrijft de relatie tussen God en deze zondaars van twee 
kanten. Vanuit de kant van degenen die onrecht bedrijven is die relatie er eigenlijk 
niet, omdat zij zich van God verwijderd hebben en gevlucht zijn (Ps. 68, 2).863 

                                                 
862   Conf. 5.2.2 (CCL 27, 57-58): ‘Eant et fugiant a te inquieti iniqui. Et tu vides eos et distinguis umbras, 
et ecce pulchra sunt cum eis omnia et ipsi turpes sunt. Et quid nocuerunt tibi? Aut in quo imperium 
tuum dehonestaverunt a caelis usque in novissima iustum et integrum? Quo enim fugerunt, cum 
fugerent a facie tua? Aut ubi tu non invenis eos? Sed fugerunt, ut non viderent te videntem se atque 
excaecati in te offenderent – quia non deseris aliquid eorum, quae fecisti – in te offenderent iniusti et 
iuste vexarentur, subtrahentes se lenitati tuae et offendentes in rectitudinem tuam et cadentes in 
asperitatem tuam. Videlicet nesciunt, quod ubique sis, quem nullus circumscribit locus, et solus es 
praesens etiam his, qui longe fiunt a te. Convertantur ergo et quaerant te, quia non, sicut ipsi 
deseruerunt creatorem suum, ita tu deseruisti creaturam tuam. Ipsi convertantur, et ecce ibi es in 
corde eorum, in corde confitentium tibi et proicientium se in te et plorantium in sinu tuo post vias 
suas difficiles: et tu facilis terges lacrimas eorum, et magis plorant et gaudent in fletibus, quoniam tu, 
domine, non aliquis homo, caro et sanguis, sed tu, domine, qui fecisti, reficis et consolaris eos. Et ubi 
ego eram, quando te quaerebam? Et tu eras ante me, ego autem et a me discesseram nec me 
inveniebam: quanto minus te!’  
863   Conf. 5.2.2: ‘fugiant at te inquieti iniqui’ (de ongerechtigden vluchten van u in hun onrust). 
Verwijzing naar Ps 67 (68), 2b: ‘et fugiant qui oderunt eum a facie eius’ (en zij vluchten die zich 
afgekeerd hebben van zijn aanschijn). 
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Augustinus spreekt over inquieti iniqui: de onrust van de ongerechtigen die over-
eenkomt met het onrustige hart van de mens die een getuigenis meedraagt van zijn 
zonden (Conf. 1.1.1), waar hij zijn belijdenissen mee begint. Deze onrust komt tot 
uitdrukking in de vlucht van deze mens voor Gods aanschijn (Ps. 139, 7),864 en slaat 
op zondaars die blind en hard zijn geworden. Zij hebben geen toegang tot Gods 
gerechtigheid. Augustinus gebruikt hiervoor offendere: zij stoten op God. Deze be-
schrijving van de ongerechtigen geldt ook voor Augustinus’ eigen afkeer van God 
tijdens de periode waarin hij aanhanger was van het manicheïsme. 
God echter is wel betrokken op degenen die onrecht begaan – God ziet en onder-
scheidt. Gods zien slaat op zijn scheppingsrelatie met de mens. Als Schepper blijft 
hij fundamenteel gericht op wat hij geschapen heeft.865 Hij heeft de mens immers 
in het leven geroepen. Hoewel God op degenen die onrecht doen gericht blijft, 
staan zij niet open voor de blik van God, waardoor ze zich aan zijn mildheid ont-
trekken en blind en hard zijn geworden.  
Het onderscheiden van God slaat op de tegenstelling tussen goed en kwaad. Het 
kwaad heeft Augustinus verbeeld als schaduwen. Deze schaduwen verwijzen naar 
Augustinus’ daden die strijdig waren met de waarheid van Gods ordening (Conf. 
5.9.16) – ze harmonieerden niet met het rijk van God, omdat ze contrasteerden 
met de gerechtigheid en schoonheid van dit rijk. Door de afkeer van de oorspronke-
lijke gerichtheid op de Schepper, werd wat gaaf was beschadigd en verborg zich het 
goede. 866  
 
Terugkeer naar God 
Het Godsbeeld van Augustinus in deze tekst is een scheppende God die betrokken 
blijft op de schepselen die hij in het bestaan heeft geroepen. Deze God beschrijft 
hij als een alomvattende werkelijkheid die niet aan één plaats is gebonden. Zijn 
aanwezigheid kan overal ervaren worden, ook bij mensen die ver van God ver-
wijderd zijn geraakt.867  
Augustinus uit zijn wens dat degenen die zich afgewend hebben van hun relatie met  
God, omgekeerd worden. Dit verlangen spreekt hij twee keer uit, waardoor het 

                                                 
864 Conf. 5.2.2: ‘Quo enim fugerunt, cum fugerunt a facie tua?’ (Waar zijn ze heen gevlucht, toen ze 
vluchtten van uw aanschijn). Verwijzing naar Ps 138 (139), 7a: ‘quo ibo ab spiritu tuo et quo a facie 
tua fugiam’ (waar zal ik heen om uw geest en uw aanschijn te ontvluchten). 
865 Conf. 5.2.2: ‘quia non deseris aliquid eorum, quae fecisti’ (omdat u niet iets in de steek laat van 
wat u geschapen hebt). Verwijzing naar Sap 11, 25: ‘Diligis enim omnia quae sunt et nihil odisti horum 
quae fecisti nec enim odiens aliquid constituisti’ (want alles wat bestaat hebt u lief en u verafschuwt 
niets van wat u gemaakt hebt en als u iets verafschuwt, had u het niet tot stand gebracht). 
866 A. Raffelt, ‘Pie quaerere’- Augustins Weg des Wahrheitssuche  In: N. Fischer u.A. (Hg.), Die 
Confessiones des Augustinus von Hippo, a.w. 205-206. 
867 Conf. 5.2.2: ‘qui longe fiunt a te’ (die ver van u wegraken). Verwijzing naar Ps 72 (73), 27a: ‘quia 
ecce qui elongant se a te peribunt’ (zie, wie ver van u af zijn, komen om). Augustinus verwijst aan het 
eerste deel van dit vers.  
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wordt versterkt. Met convertantur: omgekeerd worden (passivum) geeft hij aan dat 
de omkering van God uitgaat. De eerste keer plaatst hij deze omkering in een 
samenhang met het zoeken naar God, waarbij God een ommekeer bewerkstelt. 
Degenen die omgekeerd worden, zoeken naar God (quaerant te). Deze intentiona-
liteit wijst op de relatie van de Schepper met zijn schepselen. Terwijl de mens zijn 
Schepper verlaat, verlaat God hem niet.868  
De tweede keer verbindt Augustinus het omgekeerd worden met de ervaring van 
Gods presentie in het hart. Deze intentionaliteit wekt een verlangen die hen doet 
uitstrekken naar God.869 Het uitstrekken is een inkeer in het hart waar ze de 
aanwezigheid van God ervaren. Zijn aanwezigheid maakt deze inkeer mogelijk.  
 
Inkeer in het hart 
De inkeer die Augustinus beschrijft, verwijst naar de opvatting over de zelfkennis 
van Plotinus door wie hij beïnvloed werd. Volgens deze opvatting is zelfkennis de 
opdracht van de mens die zijn innerlijkheid moet terugvinden. Dit gebeurt langs de 
weg van reminiscentie waarbij de ziel zich bewust wordt van haar wezen.870 Deze 
weg heeft te maken met de herinnering van wat al aanwezig is in de ziel. Op deze 
wijze vindt de ziel zichzelf terug.  
De inkeer in het hart die Augustinus in deze tekst beschrijft, is ook een weg die in 
relatie staat met de Schepper. Deze weg voert naar binnen en naar buiten. Deze 
weg naar buiten drukt hij uit in het zich uitstrekken naar de Schepper. Deze weg is 
niet te herleiden tot het innerlijk. Dit uitstrekken leidt tot een contact met de 
werkelijkheid van God die zowel inwonend is als overstijgend.  
 
De moederschoot van God 
Het contact met de werkelijkheid van God drukt Augustinus uit als in de schoot van 
de Schepper.871 Omdat sinus bij Augustinus moederschoot kan betekenen, is het 

                                                 
868 Conf. 5.2.2: ‘quia non, sicut ipsi deseruerunt creatorem suum, ita tu deseruisti creaturam tuam’ 
(want u hebt uw  schepsel niet verlaten, zoals zij hun Schepper hebben verlaten). Verwijzing naar Ps 
9, 11: ‘et sperent in te noverunt nomen tuum, quoniam non dereliquisti quaerentes te Domine’ (zij 
hopen op u die uw naam kennen, want u hebt hen niet verlaten, wie u zoeken). Augustinus gebruikt 
deserere (aan het lot overlaten) in plaats van derelinquere (voor altijd verlaten). Terwijl er in de psalm 
sprake is van een wederzijdse beweging tussen God en mens, is er in Augustinus’ tekst een beweging 
van God naar de mens (schepsel).  
869  O’Donnell wijst op het Latijnse proicere (wegwerpen, uitstrekken) dat de schrijver Augustinus 
gebruikt voor het uitstrekken naar God en het zich wegwerpen in de Heer waartoe Continentia 
Augustinus aanspoorde (Conf. 8.11.27). Hij brengt het uitstrekken niet in verband met de 
moederschoot van God. J. O’Donnell, Augustine Confessions II, a.w. 284.  
870   G. Maertens, Augustinus over de mens, a.w. 8-9. 
871   Het Latijnse sinus betekent kromming; de figuurlijke betekenis wijst op schoot, boezem, liefde, 
vertrouwen, intimiteit, hoede. 
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mogelijk dat het een uitdrukking Gods moederschap is.872 Hij personifieert de Sche-
per niet als een moeder; hij kent aan God het vermogen van een moederschoot 
toe: de ruimte waarin een kind voor de geboorte wordt gedragen.  
De symboliek van de moederschoot verwijst naar de werkelijkheid van God die de 
mensen als schepselen draagt vanaf het begin. Sinds de schepping is er immers een 
wezenlijke band tussen de Schepper en al zijn schepselen. De Nederlandse verta-
lingen gaan voorbij aan de betekenis van sinus. Wijdeveld en Sleddens hebben het 
vertaald met ‘borst’, waarmee ze een beeld oproepen van een kindje aan de 
moederborst.873 Met sinus schetst Augustinus echter een heel ander beeld: dat van 
een peuter die na zijn ontdekkingstochten en gewaagde ondernemingen, terug-
komt bij zijn moeder die voor hem een thuisbasis is en aan wier schoot hij mag 
uithuilen. Deze beeldspraak sluit aan bij de thematiek van deze tekst: afkeren en 
terugkeren. Ook de commentatoren van deze tekst, zoals Raffelt en O’Donnell, 
gaan aan het beeld van de moederschoot en de symbolische betekenis daarvan 
voorbij.874  
Augustinus verbindt de symboliek van de moederschoot met de terugkeer: het 
thuiskomen na de moeilijke wegen van degenen die God niet erkenden (Wijsh. 5, 
7).875 De symboliek van de moederschoot heeft als belangrijke functie bij de omme-
keer waarbij de relatie van de mens met God hersteld wordt, namelijk dat God aan-
wezig is in het hart van degenen die omgekeerd worden. God is immers aanwezig 
in het bewustzijn van de mens.  
Door zich naar hun Schepper uit te strekken, komen de ongerechtigen in contact 
met de moederschoot van God die de relatie met de schepselen draagt. Het voelen 
van deze wezenlijke band brengt hen tot huilen, waarmee ze het verdriet uiten om 
de afkeer van hun oorsprong waarvan ze zich bewust worden. God wekt de tranen 
niet alleen, maar hij wist ze ook weer. Als de tranen gedroogd worden, verhevigt 
dat de beweging van het huilen.876 Deze beweging is de ommekeer die hen in 
contact brengt met de Schepper die op hen betrokken is.  
Het gemak waarmee God de tranen wist, staat tegenover de moeilijke wegen van 
de mensen. Het huilen zuivert, het bevrijdt de ongerechtigen uit hun hardheid en 

                                                 
872   T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History, a.w. 256-257.  
873   A. Augustinus, Belijdenissen. Vertaald door G. Wijdeveld, a.w. 100; Vertaald door W. Sleddens, 
a.w. 106. 
874   A. Raffelt, ‘Pie quaerere’- Augustins Weg des Wahrheitssuche, a.w. 205-206. J. O’Donnell, 
Augustine Confessions  II, 283-285.  
875   Conf. 5.2.2: ‘post vias suas difficiles’ (na hun moeilijke wegen). Verwijzing naar Sap 5, 7: ‘lassati 
sumus in via iniquitatis et perditionis et ambulavimus vias difficiles viam autem Domini ignoravimus’ 
(wij zijn afgemat op de weg van de ongerechtigheid en het verderf en wij hebben moeilijke wegen 
bewandeld maar de weg van de Heer hebben wij niet gekend). Augustinus spreekt over difficilis, dat 
ook ongunstig en gevaarlijk kan betekenen.   
876   Conf. 5.2.2: ‘et tu faciles terges lacrimas eorum’ (en u droogt gewillig hun tranen). Verwijzing naar 
Apc 7, 17c: ‘et absterget Deus omnem lacrimam ex oculis eorum’ (en God zal alle tranen uit hun ogen 
afvegen). Zie ook Apc  21, 4. 
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hun blindheid, die het contact met hun Schepper blokkeerden. Het huilen bevrijdt 
hen uit de vervorming die ongerechtigheid en lelijkheid wordt genoemd. Door te 
huilen aan Gods moederschoot openen ze opnieuw de toegang tot hun Schepper.  
 
Herschepping 
Het uiten van hun verdriet brengt degenen die terugkeren in contact met hun 
oorsprong, die fundamenteel gericht is op hun Schepper, en in die zin worden ze 
ook herschapen. Deze herschepping kent Augustinus toe aan Gods hand die her-
nieuwt wat hij geschapen heeft (Conf. 5.7.13). Wanneer de mensen het zelf zouden 
doen, zouden ze het doen op de wijze die hen bekend is en niet op de wijze van 
God: ‘Maar wie zou het anders kunnen tenzij de kunstenaar zelf die ons gevormd 
heeft. Het evenbeeld van God in ons hebben wij kunnen misvormen, hervormen 
kunnen we het niet’ (sermo 43).877 De herschepping brengt een wederzijdse relatie 
met God tot stand.   
 
De mystagogische functie van God en zijn moederschoot 
De mystagogische functie van God wijst op een alomvattende aanwezigheid, die 
mensen doet terugkeren naar hun oorsprong in God. Deze presentie gaat aan men-
sen vooraf waarbij Gods blik op hen betrokken blijft, ook wanneer ze zich van hem 
afkeren. Van deze presentie gaat een omkering uit naar hen die God zoeken, en 
deze omkering bewerkt een inkeer in het hart. Deze inkeer is niet het gevolg van 
een reminiscentie waarbij de ziel zichzelf herinnert (Plotinus), maar van een god-
delijke aanwezigheid die zich kenbaar maakt in het hart. Bij deze inkeer is God 
tegelijk immanent (inwonend) en transcendent (overstijgend) en heeft het 
vermogen mensen te herscheppen. Deze aanwezigheid in het hart noemt Augusti-
nus de ‘moederschoot’ van de Schepper. Het contact met deze ‘schoot’ levert een 
besef op van de afwending van de relatie met God, die tot vervorming leidde. De 
ommekeer komt tot uiting in huilen en leidt tot een zuiveringsproces waarbij 
degenen die zich afgekeerd hadden, opnieuw in contact komen met de Schepper 
op wie zij fundamenteel gericht zijn. Deze wederzijdse ontmoeting leidt tot een 
herschepping. 
 
De mystagogische functie van Augustinus 
De uitdrukking ‘moederschoot’ kent de schrijver Augustinus toe aan de scheppende 
God. Misschien speelde deze ‘moederschoot’ een belangrijke rol bij zijn eigen om-
kering naar God. Als jongeman besefte Augustinus de betrokkenheid van God op 
zijn bestaan niet, ook niet toen hij zich van hem had afgewend (Conf. 3.11.19; 
5.7.13; 5.8.15; 5.9.16). Bij zijn reflectie op zijn periode als aanhanger van het 
manicheïsme is hij zich daarvan wel bewust.  

                                                 
877   Sermo 43.3.4. Vertaling uit: Preken voor het volk (1948), 85.  
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Kenmerkend voor de terugkeer naar de ‘moederschoot’ van God zijn de tranen. 
Wanneer we deze sleuteltekst autobiografisch opvatten kunnen deze tranen ver-
wijzen naar de ‘tranenregen’ bij Augustinus’ bekering in de tuin van Milaan (Conf. 
8.12.28). Zijn eigen bekering kan ten grondslag liggen aan de beschrijving van de 
afkeer en terugkeer in deze sleuteltekst. Deze gedachte wordt versterkt door de 
beschrijving van de onrust van de ongerechtigen waarmee hij zijn Confessiones 
opende, maar ook met de herhaling van zijn wens dat zij omgekeerd worden. Deze 
gedachte wordt bevestigd aan het einde van deze sleuteltekst waarin Augustinus 
vertelt over de afkeer van zichzelf. Deze afkeer brengt hij in verband met zijn 
afwending van God die fundamenteel op hem gericht is. In de reflectie op zijn 
terugkeer brengt hij zijn zoektocht naar zichzelf en die naar God met elkaar in 
verband. De vraag naar zichzelf is ook de vraag naar God. De verwijdering van 
zichzelf is ook het weggaan van God. Zichzelf wijst – evenals in Conf. 4.1.1 – op zijn 
betrokkenheid op God die aan zijn bestaan voorafgaat. 
 
 
4.5 CONCLUSIES 
 
Tot welke conclusies leidt dit onderzoek naar de mystagogische functie van de 
sporen van het goddelijke en het geestelijke moederschap in relatie tot Augustinus? 
In de besproken sleutelteksten vonden we uitdrukkingen van het moederschap van 
God die te maken hebben met moederlijke vermogens en eigenschappen. We von-
den een uitdrukking van het geestelijke moederschap die spreekt over het ‘nest’ 
van de kerk. 
Enkele uitdrukkingen van het goddelijke moederschap sluiten aan bij een oude 
wijsheidstraditie uit het vroege christendom. Zij raken aan een inclusief mono-
theïstisch Godsbeeld (4.5.1). Vervolgens ga ik in op de mystagogische functie van 
het moederschap van God die betrekking heeft op Augustinus’ inwijding in de 
genade (4.5.2). Deze paragraaf ik sluit af met de conclusies (4.5.3). 
 
4.5.1 De uitdrukkingen van het moederschap van God en het geestelijke 
moederschap 
 
Personificatie, vermogens en eigenschappen van het moederschap van God 
De personificatie, vermogens en eigenschappen van het moederschap van God die 
we in dit onderdeel van het onderzoek vonden, zijn: Continentia (Conf. 8.12.27), 
wijsheid (Conf. 7.18.24), ‘melk’ en ‘voedsel’ afkomstig van de drie-ene God (Conf. 
4.1.1), ‘voedende vleugels van de liefde’ (Conf. 4.16.31) en de ‘moederschoot’ van 
de Schepper (Conf. 5.2.2). Zij zijn op verschillende wijzen verbonden met de 
werkelijkheid van God, van Augustinus en van de mensen. Ik beschrijf ze hier: 
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1. Continentia is een personificatie met een goddelijke signatuur. Haar ver-

bondenheid met de Heer is uitgedrukt als een huwelijksrelatie. Terwijl zij 
zich onthulde aan Augustinus, bleef haar Heer verhuld in zijn goddelijke 
transcendentie. Door zich aan Augustinus te onthullen, wekte zij in hem 
verlangen naar Christus. De personificaties van Continentia en van Wijsheid 
vertonen overeenkomsten die betrekking hebben op de Wet die zij 
presenteert, haar moederschap en haar vruchtbaarheid (Sir 24, 24, 
Vulgaat). We zullen nader onderzoeken in hoeverre Continentia in de 
richting wijst van Wijsheid (zie 6.6). 

2. Wijsheid is verbonden met God enerzijds door haar scheppingsvermogen 
als Woord, anderzijds als ‘voedsel’ dat zij omzet in ‘melk’. Deze ‘melk’ zou 
een verwijzing kunnen zijn naar de genade die in wijsheid is (Sir 24, 25, 
Vulgaat). Met deze heilsgaven voedt de mens Jezus het geloof dat 
Augustinus kinderlijk noemt. Deze omzetting brengt hij ook tot uitdrukking 
in de symboliek van het zogend moederschap, zoals we in de volgende 
hoofdstukken zullen zien.  

3. God schenkt heilsgaven aan Augustinus die uitgedrukt zijn als ‘melk’ en 
‘voedsel’ (Conf. 4.1.1). De voeding als ‘melk’ wordt verkregen in relatie met 
God waarbij de genade mogelijk bemiddeld wordt door de mens Jezus. De 
goddelijke voeding (‘voedsel’) wordt verkregen in een wederkerige relatie 
met God. 

4. De moederschoot van God die Augustinus toekent aan de Schepper, wijst 
op een aanwezigheid die de mens in contact brengt met zijn Schepper die 
hem herschept.  

5. Het ‘nest’ van de kerk wijst op de plaats waar het geloof van de 
doopleerlingen gevoed wordt met het ‘voedsel van een gezond geloof’ dat 
ze verkrijgen via de verkondiging van het Woord en de viering van 
sacramenten.  

 
Inclusief monotheïsme 
Barbara Newman onderscheidt een exclusief en een inclusief monotheïsme. Bij het 
exclusief monotheïstisch christendom is er slechts één God en drie personen. Met 
het goddelijke moederschap bij Augustinus zien we een inclusief monotheïsme. 
Aan het beeld van de Schepper dat in het Jodendom en het christendom staat voor 
een exclusief monotheïsme, kent Augustinus moederlijke vermogens toe. Deze 
moederschoot wijst op een werkelijkheid die de mens vanaf zijn oorsprong heeft 
gedragen. Een moederschoot biedt de geborgenheid waarin een mens thuis mag 
komen bij God en bij zichzelf. Door dit moederlijke vermogen toe te kennen aan de 
Schepper ontdoet Augustinus hem van zijn exclusieve mannelijkheid en schept 
daarmee een inclusief beeld van God. 
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Volgens Newman is in het exclusief monotheïstisch christendom Jezus Christus de 
enige bemiddelaar tussen God en de mens: (1 Tim. 2, 5). Bij een inclusief mono-
theïsme zijn er meerdere bemiddelaars.878 Verschillende uitdrukkingen van het 
moederschap van God wijzen bij Augustinus op een andere goddelijke bemiddeling 
tussen God en mensen:  

 De personificatie Continentia trad vanuit haar verbondenheid met de Heer 
in relatie met Augustinus.  

 Wijsheid treedt in verhouding tot mensen in de gedaante van ‘voedsel’ dat 
zij voor hen omgezet heeft in ‘melk’ (genade), (Conf. 7.18.24). Deze 
omzetting brengt Augustinus in verband met de incarnatie van het Woord. 
In hoeverre treedt zij daadwerkelijk nog op als gastvrouw die mensen te 
eten en te drinken geeft (Spr. 9, 5, Sir. 24, 19-21)? Deze functie wijst bij 
Augustinus eerder in de richting van de mens Jezus. 

 In Conf. 4.1.1 bemiddelt God zelf de voeding naar Augustinus. Dit voedend 
aspect van God, en het verband met wijsheid, zal ik nog verder gaan onder-
zoeken in de volgende hoofdstukken. 

 In Conf. 4.16.31 wordt het ‘voedsel’ in verband gebracht met de gemeen-
schap van de kerk, die dit ‘voedsel’ kan bemiddelen dankzij haar verbon-
denheid met de drie-ene God. De heilige Geest zou de gever van deze 
voeding kunnen zijn. 

 
De wijsheidstraditie uit het vroege christendom 
In de uitdrukkingen van het goddelijk moederschap zien we de invloed van de 
Joodse wijsheidsliteratuur op de werken van Augustinus. Bijvoorbeeld in de sleutel-
teksten waar wijsheid een rol speelt. Als een goddelijk wezen treedt Wijsheid in 
verhouding met de mens, zoals dat in de joodse wijsheidsliteratuur ook gebeurt (zie 
1.2.3). 

 Doordat wijsheid ‘voedsel’ omvormt, komt er genade (‘melk’) beschikbaar 
bij de incarnatie van het Woord (Conf. 7.18.24). Wanneer Augustinus de 
weg van Jezus zou omarmen, zou hij met haar genade gevoed worden. 
Bemiddelt de mens Jezus de genade die wijsheid bereid heeft naar de 
mensen? Hebben we hier te maken met de wijsheidstraditie uit het vroege 
christendom waarin de mens Jezus gezien werd als boodschapper van 
wijsheid (zie 1.2.4)? Op deze vragen kunnen we pas een goed antwoord 
geven als we (in de hoofdstukken 5 en 6) nog meer teksten hebben 
besproken zijn waarin Augustinus spreekt over wijsheid en het omzetten 
van ‘voedsel’ in ‘melk’. 

                                                 
878   B. Newman, God and the Goddesses. Poetry and Belief in the Middle Ages, Philadelphia 1993, 291-
327. 
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 Dezelfde doorwerking zien we ook in de personificatie Continentia, waarin 
we het moederschap van wijsheid herkennen. Zij presenteert de wet van 
de Heer die doet denken aan de wet van de Geest, die leven brengt in Jezus 
Christus (Rom. 8, 2). De wet van Mozes die hieraan ten grondslag ligt, wordt 
ook belichaamd door wijsheid (Sir 24, 35, Vulgaat). 

 Augustinus brengt de oudtestamentische personificatie van wijsheid die 
een huis bouwt (Spr. 9, 1) over op Jezus van Nazareth die onder mensen 
kwam wonen (Joh. 1, 14). Maar hierbij verdwijnt de personificatie van 
wijsheid (Conf. 7.18.24).  

 
De articulatie van de sporen van Gods moederschap door Augustinus 
Augustinus verwoordt ontmoetingen met de werkelijkheid van God in een 
personificatie, of in vermogens en eigenschappen van het moederschap van God. 
In deze beschrijvingen gaat het om een disjunctie tussen de werkelijkheid van God 
en Augustinus in zijn vroegere leven en op een conjunctie tussen de latere 
Augustinus en deze werkelijkheid. De disjunctie tussen hem en God beschrijft hij in 
zijn ontmoeting met Continentia (Conf. 8.12.27); in de vorm van de genadegaven 
van wijsheid (‘melk’) die hij als neoplatonist niet kon bevatten (Conf. 7.18.24); en 
in de vorm van het ‘voedsel’ van een gezond geloof waar hij als aristotelisch denker 
niet aan toe was (Conf. 4.16.31). Deze tegenstellingen kon hij niet zelf overbruggen.  
Slechts één keer kon hij een tegenstelling overbruggen dankzij de bemiddeling van 
Continentia die zich vanuit de goddelijke werkelijkheid aan hem onthulde. De 
conjunctie tussen hem en de werkelijkheid van God vat hij in de beeldspraak van 
een ‘kind’ dat Gods melk drinkt (Conf. 4.1.1). Ook de beeldspraak van een ‘peuter’ 
die mag uithuilen aan de moederschoot van God (Conf. 5.2.2) verwijst naar zijn 
geestelijke weg. Met deze beelden beschrijft hij zichzelf in een afhankelijkheids-
relatie van een moederlijke God.  
 
4.5.2 Inwijding in de genade 
 
De aanzet tot de inwijding in de genade gaf Continentia die Augustinus confron-
teerde met zijn begeerte. Daardoor doorbrak zij de tegenstelling tussen vlees en 
geest en wekte zij bij hem verlangen naar Christus (haar Heer) aan wie hij zich 
uiteindelijk overgaf en die zijn hart als een licht binnenstroomde (Conf. 8.11.27-
8.12.29). Dit licht staat voor de genade waarin hij gevestigd werd. Augustinus’ 
overgave leidde tot een persoonlijke relatie met de drie-ene God tot wie hij zich, 
als verteller, biddend richt in de Confessiones.  
We zien bij de verteller Augustinus ook de inwijding in de genade. Doordat hij zijn 
zonden beleed, was God hem genadig (zuigen van de ‘melk’). Augustinus keerde zo 
terug naar zijn Schepper, en zijn levensband met God werd herschapen (Conf. 
5.2.2).  
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Er was ook een beweging van de goddelijke Geest naar Augustinus waarbij God zich 
aan hem kenbaar maaakte als liefde (u genieten als ‘voedsel’) in een persoonlijke 
relatie. Deze liefde wijst echter vooral op een inwijding in de contemplatie.  
 
4.5.3 Het moederschap van God en het geestelijke moederschap van Monnica 
 
De sporen van het geestelijke moederschap van Monnica (zie hoofdstuk 3) en de 
uitdrukkingen van het moederschap van God in de Confessiones vallen niet met 
elkaar samen. Augustinus heeft niet alleen een ontwikkeling doorgemaakt in relatie 
tot Monnica, maar ook tot de personificaties van het goddelijke moederschap. We 
zien wel een overeenkomst tussen wijsheid en Monnica die betrekking heeft op 
voeding. In haar geloofsopvoeding maakte Monnica haar kind Augustinus ver-
trouwd met de naam van Christus, die zijn hart voedde met de ervaring die hem 
geschonken werd. Ook wijsheid bereidt genade (’melk’) voor de kinderen van God. 
Maar er is ook een verschil. Terwijl Monnica de goddelijke vertroostingen 
bemiddelde naar haar zuigeling Augustinus (Conf. 1.6.7), bereidt wijsheid de 
genade zelf. Bij Monnica gaat het om een menselijke bemiddeling, terwijl er bij 
wijsheid sprake is van een goddelijke bemiddeling. 
Daarbij lopen ook de mystagogische functies van Monnica en wijsheid uiteen. Door 
haar kind vertrouwd te maken met de persoon Jezus Christus, bouwde Monnica bij 
Augustinus op (inwijding in het geheim van het bestaan), terwijl wijsheid met haar 
genade het geloof van Gods kinderen voedt die de weg van de mens Jezus hebben 
gevonden (inwijding in het geheim van de genade).  
Bovendien kent Augustinus de handeling ‘spenen’ niet toe aan Continentia – anders 
dan Dutton beweerde.879 In de ontmoeting met Continentia werd Augustinus niet 
gespeend, maar werd zijn geestelijk kindschap gewekt. Het interpretatiemodel van 
Dutton is dus niet van toepassing op de gestalten van het moederschap van God of 
op het geestelijke moederschap van Monnica. 
We kunnen het geestelijke moederschap van Monnica dus niet herleiden tot de 
gestalten en vermogens van het moederschap van God, zoals O’Connell en Dutton 
stelden.880 
 
4.5.4 De mystagogische functie van het moederschap van God in relatie tot 
Augustinus 
 
De mystagogische functie van het moederschap van God in relatie tot Augustinus 
is een andere dan de maieutiek uit de Griekse filosofie. De gestalten en vermogens 

                                                 
879   Dutton brengt de handeling ‘spenen’ in verband met Augustinus’ ontmoeting met Continentia. 
M. Dutton, “When I Was a Child”, a.w. 119-126.  
880   R. O’Connell, Isaiah’s Mothering in St. Augustine’s Confessions, a.w. 194.  M. Dutton, “When I was 
a Child”, a.w. 113-140. 
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van het goddelijke moederschap en de vorm van het geestelijke moederschap 
traden op als bemiddelaars naar God en niet als een vroedvrouw die geboren laat 
worden wat eeuwig is in de ziel van Augustinus. In dit onderdeel zijn drie aspecten 
van deze bemiddeling aan de dag getreden:  

 Het eerste aspect is Augustinus’ omhelzing van de weg van Jezus waardoor 
hij openstond voor de genade (‘melk’). Deze goddelijke voeding werd hem 
geschonken als een antwoord op zijn belijdenis. Deze genade staat in 
verband met wijsheid. Wanneer hij God geniet in een wederzijdse relatie, 
wordt het goddelijke voedsel niet eerst omgezet in genade. 

 Het tweede aspect is de Wet van de Heer waar Continentia Augustinus op 
wees. Haar confrontatie riep de ‘oude mens’ in hem op en daarmee ook de 
noodzaak van bekering.  

 Het derde aspect is Augustinus’ terugkeer die een inkeer teweegbracht en 
hem in contact bracht met de moederschoot van zijn Schepper. In deze 
moederschoot beseft hij zijn vervorming en daarmee de noodzaak van 
herschepping. 
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De uitdrukkingen van het moederschap van God en van het 
geestelijke moederschap in relatie tot de mens 
 
 
Inleiding  
In het mystagogische onderzoek van de vorige hoofdstukken ging het over de 
persoon Augustinus en diens inleiding en inwijding in het christelijk geloof. Aan de 
hand van gebeurtenissen in zijn leven beschreef hij hoe zijn moeder Monnica hem 
in contact bracht met God. Daarnaast trad er een andere moederfiguur op in zijn 
leven, Continentia, die in hem het verlangen naar Christus wekte. We zagen ook 
dat hij als neoplatonist de ‘melk’ van Wijsheid niet kon bevatten, terwijl hij later als 
verteller van zijn leven van deze ‘melk’ dronk. 
In dit hoofdstuk behandel ik uitdrukkingen van het moederschap van God en van 
het geestelijke moederschap die in de context staan van Augustinus’ pastorale 
praktijk. Als bisschop had hij de verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg voor 
de christelijke gemeenschap van Hippo. Daarnaast ijverde hij voor de kerstening 
van de bevolking en zette hij zich in voor het geloofsonderricht. We kunnen hem 
zien als een mystagoog: iemand die anderen onderricht in zijn verkondiging en 
geschriften.  
Als verkondiger en schrijver is hij aanwezig in zijn teksten. Hoe brengt hij daarin de 
symboliek van het moederschap naar voren? Verbreedde hij deze symboliek, aan 
de hand waarvan hij zijn verhouding tot het moederschap van God (hoofdstuk 4) 
en zijn relatie tot Monnica als geestelijk moeder (hoofdstuk 3) tot uiting bracht, 
naar de geloofsgemeenschap voor wie hij spreekt, preekt en schrijft? Zo’n verbre-
ding zien we inderdaad onder meer in de symboliek van het zogende moederschap: 
een moeder transformeert het voedsel in haar lichaam, opdat zij haar baby borst-
voeding kan geven.  
Deze symboliek sluit aan op wijsheid die ‘voedsel’ omzet in ‘melk’ (Conf. 7.18.24). 
We zullen zien dat deze symboliek refereert aan de vroege wijsheidschristologie 
waarin Wijsheid verbonden is met de mens Jezus. In deze symboliek ontmoeten we 
een inclusieve werkelijkheid van God die het goddelijke moederschap van Wijsheid 
insluit. Deze symboliek van het zogende moederschap plaatst Augustinus in een 
samenhang met de incarnatie van het Woord (Joh. 1, 1-14) en met de Christus-
hymne waarin verteld wordt dat Christus zich ontledigd heeft (Filip. 2, 6-8).  

Hoofdstuk 5 
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Ik begin met een inventarisatie van uitdrukkingen van het moederschap van God 
en het geestelijke moederschap in de werken van Augustinus (5.1). Daarna analy-
seer ik enkele uitdrukkingen van het moederschap van God in teksteenheden en 
onderzoek ik de mystagogische functie daarvan. De gevonden sporen wijzen op een 
incarnatorische spiritualiteit (5.2). Ditzelfde doe ik met uitdrukkingen van het gees-
telijke moederschap. Deze sporen wijzen in de richting van een kenotische spiritua-
liteit (5.3). Tenslotte bespreek ik de resultaten van de analyses van deze sporen van 
het moederschap van God en het geestelijke moederschap (5.4).  
 
 
5.1 INVENTARISATIE VAN DE UITDRUKKINGEN VAN HET GODDELIJKE EN HET GEESTELIJKE 

MOEDERSCHAP 
 
5.1.1 Zoekacties en resultaten  
 
In de inleiding van dit onderzoek zagen we dat Van Bavel vele teksten van 
Augustinus geïnventariseerd heeft waarin uitdrukkingen van het moederschap van 
God te vinden zijn. Deze uitdrukkingen hebben betrekking op God, Christus 
(Wijsheid), heilige Geest, de kerk, de profeten en de apostelen en Augustinus zelf 
(zie 1.6.4).881 We zagen ook dat Van Bavel geen onderscheid maakte tussen het 
moederschap van God en het geestelijke moederschap en dat hij het moederschap 
van Maria buiten beschouwing liet.  
In dit onderzoek betrek ik ook de uitdrukkingen die wijzen in de richting van haar 
goddelijk en/of geestelijk moederschap. De sporen liggen in het verlengde van haar 
moederschap voor de mens Jezus. In hoeverre heeft Augustinus daar aandacht 
voor? In de geloofsbelijdenissen van Nicea (325) en Constantinopel (381) lag de 
nadruk op haar maagdelijkheid en niet op haar moederschap. En zijn er misschien 
bij hem ook al sporen te vinden die wijzen in de richting van Maria’s goddelijke 
moederschap? Vlak na Augustinus’ dood – op het Concilie van Efese (431) – werd 
zij immers uitgeroepen tot Gods moeder (theotokos). 
Ik maak hier gebruik van de inventarisatie van Van Bavel. Los daarvan zocht ik naar 
uitdrukkingen van het moederschap van God en het geestelijke moederschap met 
behulp van de CD-Rom Corpus Augustinianum Gissense (CAG 2).882 Ik deed dat aan 
de hand van begrippen rond het biologische moederschap: baarmoeder (uterus), 
schoot (sinu patris en sinu matris); zwangerschap (praegnans); baren (parere) en 
bevalling (parturio), zogen (lactare), melk (lac), spenen (ablactare).  

                                                 
881   T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, a.w. 250-290. 
882   Corpus Augustinianum Gissense (CAG 2). Cornelio Mayer (ed.), Zentrum für Augustinus-Forschung 
(ZAF), Basel Schwabe 2004.  
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Van Bavel wees erop dat Augustinus de moederschoot sinus noemde: schoot, 
boezem.883 De moederschoot wijst natuurlijk ook op de baarmoeder (uterus); ik 
zocht dus op beide begrippen.  
Ik zocht niet op koesteren (fovere) omdat die handeling niet aan het biologische 
moederschap is voorbehouden; een vader koestert ook! Bij de bespreking van de 
sporen van het geestelijke moederschap zal ik overigens wel de handelingen die 
Augustinus uitgedrukt heeft als koesteren in mijn analyse meenemen (cat.rud. 15; 
Io.eu.tr. 7, 23). De uitdrukkingen rond het biologische moederschap die niet naar 
het goddelijke of het geestelijke moederschap verwijzen, laat ik hier buiten 
beschouwing.  
De zoekacties naar sinu patris leverden 43 resulaten en naar sinu matris 9 
resultaten. De resulaten voor sinu patris te slaan op de schoot van de Vader (Io 1, 
18) en op die van Abraham die de ziel van Lazarus draagt (Luc. 16, 10-31).884 De 
laatstgenoemde laat ik vanzelfsprekend buiten beschouwing.  
De 9 zoekresultaten voor sinu matris wijzen op Maria, op de kerk en op het 
katholieke geloof, maar niet op een goddelijke personificatie. In enkele preken 
plaatst Augustinus wel de schoot van de Vader (sinu patris) in een samenhang met 
die van Maria (sinu matris), (s. 185, 1; s. 196, 3).  
Voor de schoot van de moeder gebruikt Augustinus vaker uterus, waar ik 368 hits 
op kreeg, waarvan verreweg de meeste de schoot van Maria betroffen. Andere 
gingen over bijbelse moeders zoals Rebecca en Rachel, Sara en Hagar en op 
Elisabeth, op de martelares Felicitas en op de kerk. Maar Augustinus gebruikt uterus 
ook voor de aanduiding van de eeuwige geboorte van de Zoon uit de Vader. 
Augustinus volgt daarmee het Concilie van Nicea dat sprak over de twee geboortes 
van Jezus Christus: als God uit de Vader en als mens uit zijn moeder Maria. 
Augustinus kent uterus dus toe aan goddelijke personificaties, aan menselijke 
personen en aan zakelijke eenheden (vormen) zoals de kerk.  
Bij Augustinus verwijst uterus vaak naar bijbelteksten. Voor de aanduiding van de 
eeuwige geboorte maakt hij gebruik van psalm 110: God heeft de Zoon van 
eeuwigheid uit de moederschoot verwekt vóór de morgenster (ps 109, 3, 
Vulgaat).885 Voor de wording van een kind in de moederschoot citeert hij uit psalm 
51, waarbij hij de erfzonde benadrukt van de ongeboren mens die in de schoot van 
de moeder in zonden gevoed wordt (Ps 50, 7, Vulgaat).886 Deze erfzonde is een 

                                                 
883   T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, a.w. 256-257 
884   Io 1, 18: ‘Deum nemo, vidit umquam unigenitus Filius qui est in sinu Patris’ (Niemand heeft ooit 
God gezien. De eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, heeft over hem verteld).  
885   Ps 109 (110), 3bc: ‘in splendoribus sanctorum ex utero ante luciferum genui te’ (in de schittering 
van de heiligheid heb ik u uit de moederschoot verwekt vóór de morgenster). Augustinus citeert dit 
vers in: c.Max 1, 7; 2, 18, 2. 
886   Ps 50 (51), 7: ‘ecce enim in iniquitatibus conceptus sum et in peccatis conceptus me mater mea’ 
(want in ongerechtigheid ben ik ontvangen en in zonden heeft mijn moeder mij ontvangen). 
Augustinus heeft het Latijnse  conceptus vervangen door aluit.  Augustinus citeert dit vers in: Conf. 
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gevolg van de begeerte (concupiscientia) die bij de voorplanting doorgegeven 
wordt, wat de moederschoot in een negatief daglicht stelt. Bij de overname van 
psalm 22 vestigt Augustinus echter ook de aandacht op God die vanaf de moeder-
schoot betrokken is op de mens (Ps 21, 11, Vulgaat).887 God kent de mens, die hij 
vormde in de moederschoot (Ier 1, 5, Vulgaat).888  
Zwangerschap (praegnans) leverde 50 hits rond de bijbelse moeders zoals Rebecca, 
Elisabeth en Maria, maar ook op mannelijke personen zoals Jezus Christus en de 
apostel Paulus. De 141 hits op bevalling (partu) gaan over de bijbelse moeders zoals 
Eva, Elisabeth en Maria. Augustinus beschrijft het baren van Eva als een gevolg van 
de erfzonde (Gen. 3, 16) die zij als haar erfdeel op alle vrouwen overdroeg 
(c.Iul.imp. 2, 8). We zagen eerder dat Augustinus dit in Conf. 5.8.15 toepaste op zijn 
moeder Monnica. De meeste resultaten (24) gaan over het baren van de maagd 
Maria (partus virginis) en wijzen ook in de richting van de kerk en het hemelse 
Jeruzalem. 
Moederborst (uber) leverde 75 hits op waarvan de meeste te maken hebben met 
het moederschap van Maria (kerstpreken) en van de kerk die Augustinus ook als 
een moeder beschrijft, maar sommige gaan over de moederborsten waarmee 
Paulus zijn toehoorders voedt (c. Adim. 25, c. Faust. 12, 46). Op melk (lac) kreeg ik 
178 zoekresultaten, waarvan er 33 slaan op de apostel Paulus (1 Kor. 3, 2).889 In 19 
gevallen brengt Augustinus Jezus Christus in verband brengt met ‘melk’. De 179 
zoekresultaten op lactare (lact) kwamen grotendeels overeen met die op lac, maar 
ze gaan ook over het moederschap van Maria die haar kind Jezus zoogt.  
Op ablactare kreeg ik 15 resultaten, onder andere over het spenen van Izaak (Gen. 
21, 8, qu. 1, 53) en van Samuel die door Hanna werd ontwend waarna ze hem 
overdroeg aan de tempel (1 Sam. 1, 23-28, en.Ps. 98, 10). Deze symboliek verwijst 
ook naar de relatie van de mens met God (en.ps. 130, 12). Uit de beschrijving blijkt 
dat bij het spenen in de Oudheid de moeder een bittere stof om haar tepels 
smeerde, die het kind zo tegenstond dat het verder geen borstvoeding meer vroeg 
(s. 311, 14). 
 

                                                 
1.7.12; Gn.litt. 6.9.15; pecc.mer. 1, 34; nupt. et  conc. 2, 50; gr. et. pecc. or. 2, 29; ench. 46; qu. 3.40.3; 
c.Iul.imp. 2, 73; ep.Pel 4, 4; 4, 27; en.Ps. 50, 10; s. 351, 2. 
887   Ps 21 (22), 11: ‘In te proiectus sum ex utero de ventre matris meae Deus es tu (aan u werd ik 
overgegeven vanaf de baarmoeder, sinds mijn moederschoot bent u mijn God). Dit vers citeert hij in: 
c.Max. 1, 7; 2, 18, 2; ep. 140, 30, 32; en.ps. 21, 2, 11. 
888   Ier 1, 5a: ‘Priusquam te formarem in utero novi te’ (voordat u mij vormde in de moederschoot, 
heb ik u gekend). Dit vers citeert Augustinus in: Gn.litt. 6.8.13; 6.9.14; 6.13.23; 10.14.23; diu.qu. 68, 
6; pecc.mer. 1, 30; ep. 205, 17; en.Ps. 118, 18, 3; s. 26, 1; s. 362, 20.  
889   Augustinus citeert de tekst uit 1 Cor. 3, 2 achttien keer vrijwel volledig in: s.dom.m. 2, 67; Io.eu.tr. 
7, 23; Io.eu.tr. 97, 5; Io.eu.tr. 98, 1; en.Ps. 8,5; en.Ps. 36, s. 1, 1; en.Ps. 38, 3; en.Ps. 49, 27; en.Ps. 97, 
7; s. 299C, 3; Simpl. 1.1.7; Simpl. 1.2.17; c.adu.leg. 2; trin. 1.3; bapt. 1.14; bapt. 3.19; c.Iul. 6.49; perseu. 
16.40.   



285 

 
5.1.2 Uitdrukkingen van het moederschap van God en het geestelijke moederschap 
in de genres  
 
De uitdrukkingen van het moederschap van God en het geestelijke moederschap 
komen in alle genres van Augustinus’ werken voor. Voor een opsomming van de 
titels van de werken in de genres verwijs ik naar Bijlage 1. Deze paragraaf geeft een 
indruk van deze uitdrukkingen in de verschillende genres waarbij ik Augustinus’ 
werken onderverdeel volgens Trapé en Rotelle die grotendeels met elkaar overeen-
komen.890 Met behulp van deze genres breng ik een zekere ordening aan in de 
resultaten van dit onderzoek. Daarbij ga ik uit van de authentieke werken van 
Augustinus en laat ik de werken, waarvan de authenticiteit niet geheel zeker is en 
die waarvan de authenticiteit wordt afgewezen, buiten beschouwing. Deze or-
dening is bedoeld als een overzicht in grote lijnen en niet als een inventarisatie van 
alle sporen. Deze ordening illustreer ik met enkele voorbeelden van uitdrukkingen 
van het moederschap van God en het geestelijke moederschap.  
 

1. De autobiografische werken: in de Confessiones (Boek 1-10) staan uitdruk-
kingen van het geestelijke moederschap van Monnica en van het goddelijke 
moederschap in relatie tot Augustinus, die reeds besproken zijn (hoofd-
stukken 3 en 4). Andere uitdrukkingen van het moederschap verwijzen naar 
de liefde (caritas) en hebben ook betrekking op Paulus.  

2. De filosofische verhandelingen zijn met name de dialogen van Cassiciacum 
die Augustinus vóór 387 schreef. Daarin beschrijft hij de filosofie in de 
beeldspraak van een moederborst (acad. 1, 4; 3, 1), maar ook de vrucht-
baarheid van de aarde (ord. 1, 11).891 Daarnaast komen er in deze werken 
sporen voor van het geestelijke moederschap van Monnica, die eerder aan 
de orde gesteld zijn (hoofdstukken 2 en 3). In zijn werk De animae 
quantitate (de grootte van de ziel) dat Augustinus rond zijn doop (387) 
schreef, noemt hij de kerk een moeder die de ‘kleinen’ met de heilzame 
‘melk’ voedt (an.quant. 33, 76). In dit genre komen weinig maar toch enkele 
sporen van het goddelijke en het geestelijke moederschap voor.  

3. In de theologische verhandelingen komen veel uitdrukkingen van het god-
delijke en geestelijke moederschap voor. In De vera religione (Over de ware 
godsdienst) beschrijft Augustinus een geestelijke weg, waarbij de mens zich 
aan het begin voedt met de heilsgeschiedenis en haar voorbeelden, die hij 

                                                 
890   J. Rotelle (ed.), The Complete Works of Saint Augustine, Villanova, 1990-2014.  A. Trapé, Saint 
Augustine. In: A. di Bernardo (ed.), Patrology, Westminster, 352-462. Geciteerd in: H. van Reisen, Met 
Augustinus aan de slag, a.w. 1-2.  
891   Ord. 1, 11: ‘respondo secutus esse homines uber terrae’ (dan antwoord ik dat mensen gezocht 
hebben naar de moederborst van de aarde). De Nederlandse vertaling heeft het Latijnse uber hertaald 
met vruchtbaar. Augustinus, De orde, ingeleid en vertaald door C. Verhoeven, Budel 2000, 30.  
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uitdrukt met de beeldspraak moederborsten (uera rel. 49). In zijn apo-
logetische De civitate dei (Over de stad van God) wijzen uitdrukkingen op 
de bijbelse moeders. Daarnaast spreekt hij in dit werk over het ontstaan 
van de stad van God en die van de wereld, waarbij hij de stad Gods, het 
hemelse Jeruzalem, personifieert als een moeder (cui 20, 21). In zijn dog-
matische verhandeling over de drie-ene God (De trinitate) noemt Augus-
tinus christenen die ‘klein’ zijn. Als een moeder gaat de heilige Schrift een 
relatie met hen aan door dingen uit het dagelijks leven te gebruiken waar-
mee zij zich aan hen aanpast en hen met ‘melk’ kan voeden (trin. 1, 2-3). 

4. In zijn pastorale geschriften gaat Augustinus in op de moraal van het katho-
lieke geloof. Daarin behandelt hij vraagstukken over het huwelijk en de 
maagdelijkheid. Zijn pastorale geschriften omvatten ook Augustinus’ 
toerusting op het gebied van catechese en zijn beschouwingen over het 
ascetisch leven van monniken. In zijn werk De catechizandis rudibus (399) 
beantwoordt Augustinus vragen van de diaken Deogratias over het eerste 
geloofsonderricht aan de belangstellenden voor het geloof. In dit werk 
beschrijft Augustinus het geven van geloofsonderricht in beelden van het 
moederschap. In het werk over de monniken (De opere monachorum) 
schrijft Augustinus over Paulus die dicht bij zijn toehoorders wilde staan 
door zwak te worden. Zijn zwakheid heeft Augustinus gearticuleerd in de 
symboliek van het moederschap (op.mon. 13). 

5. In zijn exegetische geschriften becommentarieert Augustinus boeken uit 
het Oude en Nieuwe Testament. Augustinus gebruikt moederlijke taal en 
symbolen in een bijbelse tekst voor zijn uitleg. In zijn commentaar op het 
eerste scheppingsverhaal verbeeldde Augustinus de heilige Geest heeft als 
een moedervogel die op de wateren broedt (Gn.litt. 1.18.36). Dit genre 
bevat ook het werk over de christelijke scholing in tekstbegrip (De doctrina 
christiana) waarin Augustinus het christelijk geloof ‘melk’ noemt (doctr. 2, 
17). Bovendien breekt hij in dit genre een lans voor intertextuele tekst-
lezing en brengt hij de geboorteverhalen uit Matteüs en Lucas, waarin ver-
teld wordt over het bijzondere moederschap van Maria en van Elisabeth, 
met elkaar in verband, zodat ze één verhaal vormen (cons.eu. 2, 17).  

6. In zijn polemische werken richt Augustinus zich tot de manicheeërs, aria-
nen, donatisten en pelagianen. In deze debatten staat de kerk centraal die 
hij als een moeder beschrijft. In zijn polemiek met de donatisten legt 
Augustinus uit waarom het doopsel niet toegediend kan worden buiten de 
katholieke gemeenschap. In het gesprek met hen spreekt hij over de 
barende activiteit van de kerk en benadrukt hij de eenheid van de katho-
lieke kerk (bapt. 1.10.14). In zijn polemiek met de arianen benadrukt 
Augustinus de tweevoudige geboorte van Jezus Christus uit de Vader en de 
moeder (c.Max. 1, 7). De arianen beschouwden hem slechts als mens en 
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niet als God. In zijn polemiek met de pelagianen legt Augustinus de nadruk 
op de zondigheid van het ongeboren kind in de moederschoot en dat het 
slechts door de doop daarvan bevrijd kan worden (c.Iul. 6, 43). Augustinus 
beschrijft de kerk als vergevingsgezinde moeder. Wannneer namelijk de 
ketters tot inkeer zijn gekomen, kunnen ze opnieuw in haar barmhartige 
moederschoot opgenomen worden (agon. 32). 

7. De verhandelingen bevatten de Johanneïsche geschriften: de verhande-
lingen over het evangelie volgens Johannes (In Iohannis evangelium 
tractatus) en over de Eerste brief van Johannes (In epistulam Iohannis ad 
Parthos tractatus), de uiteenzettingen op de psalmen (Enarrationes in 
Psalmos) en de preken (sermones). Augustinus behandelt het evangelie 
volgens Johannes en de psalmen vers voor vers, en gebruikt de symboliek 
‘melk’ erg vaak. Hij kent deze voeding toe aan Jezus Christus (en.Ps. 130, 
11), maar ook aan Paulus die de Gekruisigde in het centrum plaatst van zijn 
verkondiging (Io.eu.tr. 7, 23). In dit genre verhandelingen kent hij de sym-
boliek van het zogende moederschap vaak toe aan personificaties van het 
goddelijke moederschap. Deze symboliek is dus erg belangrijk voor zijn 
verkondiging van het christelijk geloof (Io.eu.tr. 48, 1). Daarnaast noemt 
Augustinus in zijn preken veelvuldig het moederschap van Maria.  

8. Augustinus heeft gedurende zijn leven vele brieven geschreven waarvan er 
ongeveer driehonderd zijn overgeleverd. Beelden van het moederschap 
vinden we in een brief waarin hij spreekt over Gods presentie (ep. 187). 
Daarin vertelt hij over het bezoek van Maria aan Elisabeth, waarbij ze 
allebei vervuld werden van de heilige Geest (Luc. 1, 41-44; ep. 187, 22-23). 
Ook is de kerk een tempel van de heilige Geest, een plaats voor Gods 
inwoning (ep. 187, 33). De uitdrukkingen van het moederschap staan ook 
voor de kerk die de doopleerlingen wedergeboren doet worden vanuit haar 
moederschoot waarna ze hen voedt met ‘melk’ (ep. 243, 3). 

 
5.1.3 Observaties van de schematische overzichten 
 
De volledige resultaten van de zoekacties staan in drie schematische overzichten in 
Bijlage 2 van dit proefschrift. Het eerste overzicht bevat de uitdrukkingen van het 
goddelijke moederschap; het tweede overzicht de personen die het geestelijke 
moederschap gestalte geven. Het derde overzicht bevat de onpersoonlijke gestal-
ten van het goddelijke en het geestelijke moederschap. De uitdrukkingen van het 
goddelijke moederschap wijzen op: God, Vader, Christus, Wijsheid, heilige Geest, 
Jeruzalem. De personen van het geestelijke moederschap zijn Eva, Sara en Hagar, 
Rebecca, Elisabeth, Maria, Paulus, maagden en ‘volwassen’ gelovigen.  
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Uitdrukkingen van het onpersoonlijke goddelijke en geestelijke moederschap slaan 
op de kerk, de heilige Schriften, de wet, de heilsgeschiedenis en het geloof, de hoop 
en de liefde.  
 
Uitdrukkingen van het goddelijke moederschap  
Uit de personificaties van het goddelijke moederschap valt op dat Augustinus de 
moederschoot van God (Vader) in het algemeen tot uitdrukking bracht met sinus. 
Hij gebruikt bij de aanduiding van God slechts enkele keren uterus, waarbij hij met 
zoveel woorden aangeeft dat de symbolische betekenissen van sinus en uterus met 
elkaar overeenkomen, omdat ze beide verwijzen naar een verborgen werkelijkheid 
(en.Ps. 109, 16).  
Uitdrukkingen van het goddelijke moederschap wijzen op de ‘melk’ die Augustinus 
toekent aan God, Jezus Christus en Wijsheid. Aan deze personificaties schrijft hij 
ook de symboliek van het zogende moederschap toe. Deze symboliek verbindt hij 
met Wijsheid (Io.eu.tr. 98, 6; en. Ps. 33, 6, s. 1), Christus (en.Ps. 30, 9, s. 2, 1, 9; 
en.Ps. 119, 2; en.Ps. 130, 9; s. 117.16) en God (s. 335K, 4). Hij beschrijft hoe een 
moeder het vaste voedsel dat zij tot zich neemt in haar lichaam transformeert tot 
borstvoeding opdat zij haar kind kan zogen. Deze omzetting van vast voedsel in 
melk sluit aan op het begrip lactescere dat we eerder zagen bij de analyse van het 
goddelijke wijsheid (Conf. 7.18.24). Deze symboliek plaatst Augustinus in een 
samenhang met de incarnatie, waarbij hij aan de mens Jezus de ‘melk’ toekent. Met 
deze ‘melk’ zoogt of voedt hij overigens niet. Welk verband is er dan wel tussen de 
personificaties van het goddelijk moederschap en Jezus Christus? 
Ik vond geen resultaten rond de Geest die baart. In teksten over het baren van de 
goddelijke Geest gebruikt Augustinus nascere (geboren worden) en niet parere 
(baren). Augustinus beschrijft deze handeling vanuit het perspectief van de mens 
en niet vanuit de Geest. In een verhandeling spreekt Augustinus over de geboorte 
uit de heilige Geest: ‘wat geboren is uit de Geest, is geest’ (Io.eu.tr. 12, 5, Joh. 3, 
5).892 Bij deze geboorte gaat er een intentionaliteit uit van de Geest die de mens 
wederbaart, daarmee beschouw ik deze handeling als een uitdrukking van het 
goddelijke moederschap van de Geest.  
Terwijl de profeet Jesaja het baren en het zogen van het moederschap van Jeru-
zalem in elkaars verlengde plaatst (Jes. 66, 10-11), kent Augustinus aan het hemels 
Jeruzalem het vermogen om te baren toe waarbij een enkel spoor op haar ver-
mogen wijst van zogen (en.Ps. 149, 5).  
 
Uitdrukkingen van het geestelijke moederschap  
De meeste uitdrukkingen van het geestelijke moederschap gaan over uterus (baar-
moeder), die Augustinus aan Maria toekent. Zij droeg Jezus Christus in haar 

                                                 
892   Io.eu.tr. 12, 5: ‘et quod natum est de Spiritu, spiritus est’.  
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moederschoot. De uterus van haar nicht Elisabeth die ook zwanger was, komt aan 
het licht bij haar ontmoeting met haar nicht Maria, waarbij de ongeboren vrucht 
van Elisabeth opsprong in haar schoot (Luc. 1, 44; cons.eu. 2, 17). Daarnaast brengt 
Augustinus de uterus in verband met de aartsmoeders Sara, Hagar en Rebecca. Hun 
moederschoot verwijst naar de kerk die goede en slechte christenen baart en die 
hen draagt totdat ze aan het einde worden gescheiden (Io.eu.tr. 11, 10).  
Met uterus en in plaats van sinus wijst Augustinus op een moederlijk orgaan waarin 
een moeder haar ongeboren kind draagt en waarmee zij het bescherming biedt 
tijdens de zwangerschap. Daarbij heeft een uterus door haar spierkracht het ver-
mogen om te baren in tegenstelling tot een passieve schoot (sinus). De moederlijke 
functies zwangerschap (praegnans) en baren (parere) kent Augustinus toe aan de 
bijbelse moeders toe, maar ook aan Paulus die in barenweeën is van zijn gemeente-
leden (Gal. 4, 19), al sluit deze symboliek niet aan op zijn vermogens als man. Zijn 
barensweëen zijn geen gevolg van een proces van conceptie en zwangerschap zoals 
bij Maria, maar wijzen op zijn relatie met de christenen van Galatië.  
Na de beschrijvingen van de maagdelijke geboorte van Maria (virginis partus) ver-
minderen de uitdrukkingen van haar moederschap. Hoewel Augustinus vertelt over 
de moederborst (uber) van Maria waarmee zij haar baby Jezus zoogt, zijn er relatief 
weinig sporen gevonden die betrekking hebben op het voeden door Maria in verge-
lijking met de ‘melk’ waarmee apostel Paulus zijn toehoorders voedt. Deze toe-
hoorders duidt Paulus aan als ‘kinderen in Christus’ (1 Kor. 3, 1). Bij Augustinus zijn 
deze ‘kinderen’ bezig met de inwijding in het christelijk geloof. 
Daarnaast staan er enkele uitdrukkingen van het geestelijke moederschap in 
samenhang met de mensen tot wie Augustinus zich richt in zijn geschriften: de 
volwaardige gelovigen, de heiligen en de maagden. De laatstgenoemden zijn niet in 
een huwelijk getreden, kunnen ze het Woord in het hart ontvangen en zijn daarmee 
Christus’ moeder (s. 65A, 7). Over de heiligen vertelt Augustinus dat zij het 
vermogen hebben andere christenen geestelijk te voeden (s. 335K, 4).  
 
Uitdrukkingen van het onpersoonlijke goddelijke en geestelijke moederschap 
Dit overzicht bevat de vormen van het geestelijke moederschap voor zaken als de 
kerk, de heilige Schriften, de wet, de heilsgeschiedenis. Daarnaast bevat het articu-
laties van de goddelijke eigenschappen: geloof, hoop en liefde. De meeste uitdruk-
kingen van het onpersoonlijke geestelijke moederschap slaan op de kerk, waar 
Augustinus overigens ook de vermogens en handelingen toeschrijft die specifiek bij 
het biologische moederschap horen. De kerk kan de geloofsleerlingen in haar 
moederschoot dragen, hen wederbaren, hen zogen en voeden met melk en hen 
vervolgens spenen. Ze kan hen voeden dankzij haar verbondenheid met de heilige 
Schriften die eveneens kunnen zogen (ep.Io.tr. 3, 1). Augustinus drukt ook de wet 
uit in de symboliek ‘melk’, en zij verwijst naar de genade van Jezus Christus (s. 25, 
7). Met deze symboliek verwijst Augustinus naar het geloof en de hoop waarmee 
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het verlangen van christenen naar God gevoed wordt. De liefde (caritas) heeft 
Augustinus gepersonifieerd als een moeder (Conf. 5.5.9; 13.6.7).  
 
Resumerend. Uit de drie schematische overzichten blijkt dat er weinig uitdruk-
kingen van het moederschap van God en het geestelijke moederschap voorkomen 
in Augustinus’ werken van vóór 387. Bovendien staan deze uitdrukkingen in een 
filosofisch referentiekader. De meeste uitdrukkingen staan in de werken die hij 
vanaf zijn bekering tot het christendom (387) schreef, en die staan in een christelijk 
referentiekader: ze drukken dus een groeiende christelijke inspiratie uit. Ze komen 
voor in alle genres van zijn werken, maar het merendeel staat in de verhandelingen.  
 
5.1.4 Verantwoording van de keuze van de teksteenheden 
 
Voor de analyse van de uitdrukkingen in de sleutelteksten ga ik uit van de reeds 
genoemde criteria in de beschrijving van de methode (1.9.4): de symboliek van het 
moederschap moet expliciet genoemd worden (1), het moederschap van God en 
het geestelijke moederschap moeten inhoudelijk als thema aan de orde komen (2), 
diversiteit in de gekozen teksten (3). Daarnaast maak ik een keuze op grond van de 
inventarisatie van de sporen van het moederschap van God en het geestelijke 
moederschap, en de ordening in genres. Dit alles leidt tot de hierna volgende keuze 
van teksteenheden. 
Uitdrukkingen van het moederschap van God verwijzen naar Wijsheid, Christus en 
God. Ik richt me eerst op de personificatie van Wijsheid en vervolgens op die van 
Christus. Beide personificaties vervullen een functie bij de incarnatie van het 
Woord, waarbij Augustinus de symboliek van het zogende moederschap gebruikt. 
Wat betekent deze symboliek? In hoeverre komen de functies van Wijsheid en 
Christus met elkaar overeen en waarin verschillen ze?  
Een spoor van het moederschap van God wijst op het hemelse Jeruzalem, vervult 
een interessante functie bij het eschaton, die ik hier zal onderzoeken.  
Uitdrukkingen van het geestelijke moederschap gaan over de kerk. Hoewel 
Augustinus nooit een ecclesiologisch werk heeft geschreven, komt de kerk als 
thema in zijn werken vaak, en veelal in een polemische context, aan de orde. 
Augustinus beschrijft de kerk als de plaats waar de gemeenschap van gelovigen 
samenkomt, en hij personifieert haar als een moeder. In mijn analyse zal ik haar 
functie bij de inwijding in het christelijk geloof nader beschouwen.  
Sporen van het geestelijke moederschap wijzen ook in de richting van het 
apostolisch werk van Paulus, dat Augustinus in de symboliek van het moederschap 
vervat. Welke functie heeft deze symboliek die Paulus als man inzet als uitdrukking 
van de geloofsoverdracht en die Augustinus overneemt?  
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Uitdrukkingen van het geestelijke moederschap wijzen op Maria. In hoeverre heeft 
haar moederschap voor Jezus Christus een geestelijke c.q. een goddelijke com-
ponent? In hoeverre heeft haar moederschap betrekking op de christenen? Wat is 
de functie van haar moederschap? 
   
5.1.5 Keuze van de teksteenheden  
 

 Het moederschap van Wijsheid (Io.eu.tr. 98, 6). 

 Het moederschap van Christus en de kerk (en.Ps. 130, 9, 11, 12, 13). Ik 
beschrijf en analyseer vier fragmenten. In het eerste fragment kent 
Augustinus de symboliek van het zogende moederschap toe aan Christus 
(en.Ps. 130, 9). In het tweede fragment wordt de kerk als moeder 
beschreven (en.Ps. 130,11). In het derde fragment plaatst Augustinus de 
symbolen ‘melk’ en ‘brood’ in een samenhang met de activiteiten ‘voeden’ 
en ‘spenen’ (en.Ps. 130, 12). In het vierde fragment beschrijft hij de 
activiteiten van de kerk als moeder beschreven: in haar schoot dragen, 
voeden (en.Ps. 130, 12). 

 Het moederschap van Jeruzalem (cui 20, 21). 

 Het moederschap van Maria (sermo 184, 2-3). 

 De catecheet als voedster (cat.rud. 15). Augustinus beschrijft het geloofs-
onderricht als moederliefde. 

 Het moederschap van Paulus (Io.eu.tr. 7, 23). Augustinus beschrijft Paulus 
als een verkondiger die zijn kinderen voedt met melk en hen koestert. 

 
De teksten waarin ik sporen vond van het moederschap van God en het geestelijke 
moederschap die niet als sleuteltekst dienen, gebruik ik bij de beschrijving van de 
mystagogische functie van gestalten van het moederschap van God en het 
geestelijke moederschap (hoofdstuk 6).  
  
5.1.6 Het object van dit onderzoek  
 
Het onderzoek naar personificaties van het moederschap van God is gericht op a) 
uitdrukkingen van de manifestatie van een goddelijke moederlijke gestalte, op b) 
de ontmoeting van deze gestalte met de mens en op c) de ervaring die zij in de 
mens teweegbrengt. Hoe presenteren de goddelijke gestalten zich? Welke moeder-
lijke vermogens, handelingen en eigenschappen van deze gestalten brengt 
Augustinus tot uitdrukking? Welke relatie heeft een gestalte van het goddelijke 
moederschap met de andere goddelijke personen? Is er een goddelijke bemidde-
ling van deze gestalte naar de mens? Hoe verloopt deze bemiddeling? Wat is de 
mystagogische functie van deze goddelijke gestalte? Ik besteed bijzondere aan-
dacht aan de articulatie van de symboliek van het zogende moederschap die 
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Augustinus aan Wijsheid en Christus toekent, met het oog op de betekenis en de 
functie van deze symboliek.  
Het onderzoek naar personen en vormen van het geestelijke moederschap is 
gericht op uitdrukkingen van wat er gebeurt tussen God en een persoon of vorm 
die het geloof bemiddelt, en een mens. Ik zoek naar de moederlijke aspecten 
waarin deze bemiddeling tot uiting komt. Welke vermogens, activiteiten en eigen-
schappen van het moederschap gebruikt Augustinus om deze bemiddeling te 
beschrijven? Welke symbolische betekenis hebben ze? Bij de analyse van deze 
symboliek onderzoek ik de mystagogische functie van deze personen en vormen 
van het geestelijke moederschap.  
 
 
5.2 UITDRUKKINGEN VAN HET MOEDERSCHAP VAN GOD 
 
De eerste sleuteltekst laat een spoor van het moederschap van Wijsheid zien 
(Io.eu.tr. 98, 6). De tweede teksteenheid bevat een uitdrukking van het moeder-
schap van Christus rond zijn incarnatie (en.Ps. 130, 9, 11-13). Deze teksteenheid 
bevat ook sporen van het geestelijke moederschap van de kerk, die Augustinus 
personifieert als een moeder. Tegelijkertijd is zij een zichtbare plaats waar gelo-
vigen samenkomen. Het derde spoor van Gods moederschap wijst op de hemelse 
stad Jeruzalem die als een moeder wordt voorgesteld (ciu. 20, 21). Deze uitdrukking 
staat in de context van het eschaton.  
 
5.2.1. Het moederschap van Wijsheid (Io.eu.tr. 98, 6) 
 
Inleiding 
We kunnen het genre van de tractatus – verhandeling – opvatten als een exege-
tische preek,893 waarin een bijbeltekst vers-voor-vers wordt becommentarieerd.894 
De verhandelingen gaan over het evangelie volgens Johannes (In Iohannis 

                                                 
893   Hoewel de woorden tractatus en sermo door elkaar gebruikt werden in de Vroege Kerk, heeft een 
tractatus bij Augustinus een ander karakter dan een sermo. De sermones ad populum staan in een 
liturgisch kader en zijn verbonden met de eredienst, terwijl een tractatus beschouwd kan worden als 
een conferentie die in een aparte bijeenkomst werd gehouden. De traktaten waren bedoeld als 
onderricht waarop de luisteraars konden reageren. G. Lawless, Preken over het Johannesevangelie, T. 
van Bavel e.a. (red.), Sint-Augustinus, a.w. 135-141.  
894   De verhandelingen op het Johannes-evangelie bestaan uit 124 delen, waarbij er een onderscheid 
aangebracht kan worden tussen Io.eu.tr. 1-54 en Io.eu.tr. 55-124. De eerste groep behandelt de 
hoofdstukken 1-12 uit het Johannes-evangelie, de tweede groep gaat in op de hoofdstukken 13-21 uit 
dit evangelie. Volgens sommigen zijn Io.eu.tr. 55-124 dictaten van Augustinus die als modelpreken 
functioneerden. Het is mogelijk dat ze tot stand zijn gekomen in het studeervertrek van Augustinus. 
G. Lawless, Preken over het Johannesevangelie. In: T. van Bavel e.a. (red.), Sint-Augustinus, a.w. 135. 
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evangelium tractatus). Onze sleuteltekst komt uit tracatatus 98 (418-420).895 

Augustinus legt hier een Parakleet-tekst uit waarin Jezus aan zijn leerlingen kenbaar 
maakt dat hij nog veel te zeggen heeft, maar dat zij dat nu nog niet kunnen 
verdragen (Joh. 16, 12-13).896 Jezus zal hen na zijn heengaan de Geest van waarheid 
zenden die hen zal onderrichten. Dit onderricht staat in relatie met Jezus, die hen 
in herinnering zal brengen wat hij gezegd heeft, en daarmee vertelt de Geest geen 
andere dingen dan Jezus gedaan heeft.  
In deze verhandeling staat: ‘Jezus is melk’. In het vorige hoofdstuk zagen we dat 
‘melk’ beschikbaar komt bij de menswording van Jezus Christus (Conf. 7.18.24). 
Evenals in die tekst vertelt Augustinus hier dat Wijsheid ‘vaste spijs’ omzet in ‘melk’. 
Hier stelt hij Wijsheid voor als een moederlijke persoon. Zij bereidt deze gaven, 
bedoeld voor de doopleerlingen die bezig zijn met de christelijke initiatie.  
In dit tekstfragment (Io.eu.tr. 98, 6) wordt een uitdrukking van het moederschap 
van God gekoppeld aan moeder Wijsheid (A), en er staat een uitdrukking van het 
geestelijk moederschap van de ‘volwassen’ gelovigen die betrokken zijn bij de 
inwijding van doopleerlingen (B). Voor de analyse van deze uitdrukkingen splits ik 
deze tekst in twee eenheden. 
 
A. Moeder Wijsheid 
 
Inleiding 
In deze teksteenheid spreekt Augustinus over mater Sapienta. Hij personifieert 
Wijsheid als een moeder en brengt hij haar in verband met voeding. Voor de enge-
len is zij ‘vaste spijs’ en voor de doopleerlingen die hij ‘kinderen’ noemt, is zij ‘melk’. 
De beeldspraak ‘melk’ en ‘vaste spijs’ ontleent Augustinus aan Paulus (1 Kor. 3, 1-
2); moeder Wijsheid is hier ‘vaste spijs’, en de mens Jezus is ‘melk’. Dat is opmer-
kelijk, want nergens in het evangelie wordt Jezus als ‘melk’ beschreven. Nog 
opmerkelijker is, dat Augustinus de mens Jezus verbindt met moeder Wijsheid die 
woont in de goddelijke werkelijkheid. Deze verbondenheid komt wellicht voort uit 
de vroege christelijke wijsheidstraditie.  
 
 

                                                 
895   Volgens Huyben zijn alle 124 verhandelingen geschreven tussen 418-419. J. Huyben, De sermoe-
nen over het Evangelie van Johannes. Bijdrage tot de chronologie van Augustinus’ werken. In: Miscel-
lanea Augustiniana, Rotterdam 1930, 256-274. Volgens Van Bavel schreef Augustinus deze verhande-
ling na 420. T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, a.w. 262. 
896  Io 16, 12-13: ‘Adhuc multa habeo vobis dicere sed non potestis portare modo, cum autem venerit 
ille Spiritus veritatis docebit vos in omnem veritatem, non enim loquetur a semet ipso sed quae-
cumque audiet loquetur et quae ventura sunt adnuntiabit vobis’ (veel heb ik jullie nog te zeggen, maar 
jullie kunnen dat nu niet dragen; wanneer echter die geest van de waarheid gekomen is, zal hij jullie 
in elke waarheid onderrichten, want hij spreekt niet vanuit zichzelf, maar al wat hij zal horen, zal hij 
uitspreken en de dingen die op het punt staan te gebeuren, zal hij jullie berichten.  
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Werkvertaling Io.eu.tr. 98, 6 
‘Denk echter niet dat de vaste spijs, die met een sterke geestkracht genomen moet worden, 
en die aan de Colosssenzen en Tessalonicenzen ontbrak en aangevuld moest worden, met 
deze melk in tegenspraak komt. 
Wanneer immers datgene wat ontbreekt wordt aangevuld, wordt datgene wat aanwezig is, 
niet afgekeurd. Want ook in het voedsel dat wij tot ons nemen, is de vaste spijs zo weinig 
tegengesteld aan de melk, dat deze vaste spijs zelf tot melk wordt, waarmee het geschikt 
kan zijn voor de zuigelingen, die hij bereikt door het vlees van de moeders en voedsters, 
zoals ook moeder Wijsheid zelf heeft gedaan, die, hoewel zij in den hoge de vaste spijs van 
de engelen is, zich heeft verwaardigd, op één of andere wijze melk te worden voor de 
kinderen, doordat het Woord vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Maar de 
mens zelf, Christus, die, naar men zegt, door zijn echte vlees, zijn echte kruis en dood en 
zijn echte opstanding zuivere melk is voor de kinderen, wordt, telkens wanneer hij goed 
door de geestelijken bevat (genomen) wordt, aangetroffen als de Heer van de engelen.’897 

 
Analyse en beschrijving  
 
Context  
Aan het begin van deze verhandeling gaat Augustinus in op de vraag of het 
onderricht van Jezus speciaal bedoeld is voor geestelijke mensen (in tegenstelling 
tot zinnelijke mensen). Daarbij keert hij zich hoogstwaarschijnlijk tegen het mani-
cheïsme volgens welke leer de geestelijke inzichten speciaal bedoeld waren voor 
de uitverkorenen die toegang hadden tot de manichese geschriften en niet voor 
toehoorders die genoegen dienden te nemen met hetgeen in het onderricht en de 
eredienst werd verteld.898 Bij deze praktijk plaatst Augustinus een kanttekening: het 
verborgen houden van de geheimen van het christelijke geloof kan dienen als dek-
mantel om in het verborgene misdadige dingen te onderrichten. Daarom stelt hij 
de vraag of geestelijke mensen iets in hun leer hebben wat ze voor zinnelijke 
mensen verzwijgen en aan geestelijke personen mededelen (Io.eu.tr. 98, 1). Met 
andere woorden: mogen de geheimen van het geloof bekend gemaakt worden aan 
degenen die zich nog laten leiden door de zintuigen en het vlees? Anders dan Paulus 
die niet tot de Korinthiers kon spreken als tot geestelijke mensen, maakt Augustinus 

                                                 
897   Io.eu.tr. 98, 6 (CCL 36, 579): ‘Sed huic lacti absit ut sit contrarius cibus rerum spiritalium firma 
intellegentia capiendus, qui Colossensibus et Thessalonicensibus defuit, et supplendus, fuit. Quando 
enim suppletur quod defuit, non improbatur quod fuit.  Nam et in ipsis quae sumimus alimentis, usque 
adeo non est lacti contrarius solidus cibus, ut ipse lactescat, quo possit esse aptus infantibus, ad quos 
per matris vel nutricis pervenit carnem; sicut fecit etiam mater ipsa sapientia, quae cum sit in excelsis 
angelorum solidus cibus, dignata est quodammodo lactescere parvulis, cum Verbum caro factum est, 
et habitavit in nobis. Sed ipse homo Christus, qui vera carne, vera cruce, vera morte, vera resurrec-
tione sincerum lac dicitur parvulorum, cum bene ab spiritalibus capitur, invenitur Dominus ange-
lorum.’ Deze vertaling is van Peter Commandeur.  
898   J. van Oort, Augustinus’ Confessiones, a.w. 14-15. Volgens Coyle kregen alleen de uitverkorenen 
de boeken van Mani te zien. J. Coyle, Het manicheïsme van Augustinus. In: T. van Bavel (red.), Sint-
Augustinus, a.w. 186. 
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geen onderscheid tussen het onderricht aan ‘kinderen’ of ‘volwassenen’. Voor de 
‘kinderen’ staat de mens Jezus in het centrum en de ‘volwassenen’ kennen God 
door wie ze gekend worden (Io.eu.tr. 98, 2).899 Hoewel degenen die zich laten leiden 
door het vlees niet kunnen aanvaarden wat van Gods Geest komt, is de verkon-
diging van Jezus Christus hetzelfde maar wordt die door ieder van hen op andere 
wijze ontvangen. De ‘kinderen’ en ‘volwassenen’ zijn gezamenlijk aanwezig in de 
kerk en ieder verstaat de verkondiging naar zijn of haar bevattingsvermogen.  
Dit verstaan brengt Augustinus tot uiting met de paulijnse beelden ‘melk’ en ‘vaste 
spijs’ (Io.eu.tr. 98, 3).900 De ‘melk’ verwijst naar het geloof in de mens Jezus en de 
‘vaste spijs’ naar het verstaan van Christus als God, en deze beelden zet hij in 
elkaars verlengde. Daarmee staat Augustinus in de lijn van Clemens van Alexandrië 
die zich tegen de gnostici verzette.901 
 
‘Melk’  en ‘vaste spijs’ 
Aan het begin van deze sleuteltekst spreekt Augustinus over een aanvulling van het 
geloven in Jezus Christus. Daarover schrijft hij eerder in deze verhandeling (Io.eu.tr. 
98, 5), waar hij verwijst naar twee brieven van Paulus (Kol. 2, 5;902 en 1 Tess. 3, 
10903). Hij heeft deze bijbelteksten zo aangepast dat hij het ontbreken van het 

                                                 
899   In Gal. 4, 9 is er sprake van een ‘kennen’ dat niet duidt op een abstract objectief kennen. Het gaat 
om een kennen waarbij het subject ervarend betrokken is. W. Grossouw, De brief van Paulus aan de 
Galaten, Bussum 1974, 168.  
900   Io.eu.tr. 98, 3 (CCL 36, 577): ‘Hoc igitur primitus cognito, quod ea ipsa quae simul audiunt spiritales 
atque carnales, pro suo quique modulo capiunt: illi ut parvuli, isti maiores, illi ut lactis alimentum, isti 
ut cibi solidamentum, nulla videtur esse necessitas, ut aliqua secreta doctrinae taceantur, et 
absondantur fidelibus parvulis, seorsum dicenda maioribus, hoc est intellegentioribus’ (Dit moet u 
allereerst goed weten, namelijk dat de vleselijke en geestelijke mensen wat zij tegelijkertijd horen 
ieder naar de mate van zijn eigen bevattingsvermogen opnemen: de een als kind, de ander als 
volwassene, de een als melkvoeding, de ander als vaste spijs, er is blijkbaar geen noodzaak om enkele 
geheime leerstukken te verzwijgen, verborgen te houden voor de kinderen van het geloof en 
afzonderlijk te vertellen aan volwassenen, dat zijn zij die het begrijpen).  
901   A. van de Bunt, Milk and Honey in the Theology of Clement of Alexandria. In: Fides sacramentum 
fidei, Studies in honour of Piet Smulders, Assen 1981, 27-39. 
902   Io.eu.tr. 98, 5 (CCL 36, 579): ‘Et si corpore absens sum, spiritu vobiscum sum, gaudens et videns 
ordinationem vestram, et id quod deest fidei vestrae in Christo’ (en als ik afwezig ben naar het 
lichaam, ben ik naar de geest bij jullie, terwijl ik mij verheug en jullie regeling zie, en dat wat in jullie 
geloof aan Christus ontbreekt). Verwijzing naar Col 2, 5: ‘nam et si corpore absens sum, sed spiritu 
vobiscum sum gaudens et videns ordinem vestrum et firmamentum eius quae in Christo est fidei 
vestrae’ (want ook als ik naar het lichaam afwezig ben, ben ik wel in de geest met jullie, terwijl ik mij 
verheug en jullie orde zie en de vaste grond van dit geloof van jullie dat in Christus is). Augustinus 
neemt het eerste deel bijna letterlijk over en heeft het laatste deel aangepast aan zijn betoog door 
firmamentum te veranderen in: id quod deest.  
903   Io.eu.tr. 98,5: ‘nocte ac die, (…), abundantis orantes, ut videamus faciem vestram, et suppleamus 
quae desunt fidei vestrae’ (dag en nacht, (…) overvloedig biddende dat wij jullie gezicht kunnen zien 
en kunnen aanvullen wat aan jullie geloof ontbreekt) Verwijzing naar 1 Th 3, 10: ‘Nocte et die 
abundantius orantes ut videamus faciem vestram, et conpleamus ea quae desunt fidei vestrae’  (dag 
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geloof in Christus aan de orde kan stellen: datgene wat aan het geloof ontbreekt 
moet niet weggenomen worden, maar worden aangevuld. Daarmee wijst hij op de 
Geest van waarheid die de doopleerlingen (‘kinderen’) nog niet hebben ontvangen. 
Zij verstaan het christelijk geloof nog als ‘melk’, het geestelijk voedsel dat zij 
ontvangen bij de verkondiging van de gekruisigde Christus (1 Kor. 2, 2; Io.eu.tr. 98, 
3). Doordat zij het geloof nog niet op een geestelijke wijze verstaan, dient hun 
geloof aangevuld te worden, en datgene wat aangevuld moet worden noemt 
Augustinus symbolisch ‘vaste spijs’: de heilige Geest die hen tot een dieper inzicht 
brengt in Jezus Christus (Io.eu.tr. 98, 7-8). 
 
‘Kinderen’ in Christus 
Wie zijn de ‘kinderen’? In de loop van deze verhandeling blijkt dat ze bezig zijn met 
de bekering tot het christelijk geloof in een combinatie van instructie en ervaring 
(zie 1.5.4). Zij ontvingen niet meer het eerste geloofsonderricht omdat er reeds een 
fundament gelegd was van het christelijk geloof: er was met hen gesproken over 
de reinigingsriten en de handoplegging (Io.eu.tr. 98, 5). Deze rituelen ondergingen 
de competenten, de doopleerlingen die kenbaar gemaakt hadden gedoopt te willen 
worden in de Paasnacht. Zij lieten zich echter nog bepalen door het ‘vlees’ (de oude 
mens). Hun zinnen waren nog niet geoefend (Io.eu.tr. 98, 3) om het goede van het 
kwade te onderscheiden (Hebr. 5, 12-14). De doopleerlingen ontvingen catechese 
die Augustinus invult met de overdracht van de geloofsbelijdenis en het Onze Vader 
(Io.eu.tr. 98, 5) die hij als sacramenten beschouwde omdat ze een ontmoeting met 
Jezus Christus kunnen bewerkstelligen. Van hen werd verwacht dat zij de woorden 
ervan van buiten leerden, zodat ze deze woorden allemaal uit hun hoofd konden 
opzeggen.904 Door de toeëigening van deze woorden verbinden ze die met de eigen 
ervaring en komen deze woorden binnen in het hart. De liefde ervan wordt ervaren 
als genade die Augustinus ‘melk’ noemt, waardoor ze vertrouwd raken met Jezus 
Christus. De deelname aan deze catechese en rituelen beschrijft hij als ‘voedzame 
melk’, genade die het geloof in Christus voedt (Io.eu.tr. 98, 5). 
 
Mater Sapientia  
De beelden ‘melk’ en ‘vaste spijs’ ontleende Augustinus aan Paulus (1 Kor. 3, 2), en 
hij kent ze toe aan mater Sapientia. Hij vat Wijsheid als een moederlijke persoon 
op. Deze personificatie verwijst naar het boek Wijsheid van Jezus Sirach waarin  

                                                 
en nacht, tamelijk overvloedig biddend dat wij jullie gezicht zullen zien en kunnen aanvullen wat aan 
jullie geloof ontbreekt).  
904   Volgens Van der Meer kregen de competenten de geloofsbelijdenis en het Onze Vader over-
handigd op de zaterdag voor zondag Judica, dat is de vijfde zondag in de veertigdagentijd. In de Paas-
nacht alvorens de doopritus plaatsvond, moesten zij deze teksten uit hun hoofd opzeggen. Het 
overdragen ging gepaard met een korte plechtigheid en een overweging over het christelijk geloof. 
Het is bekend dat Augustinus bij deze overhandiging sprak over de Drie-eenheid, en in het bijzonder 
tegen de dwalingen van het Arianisme. F. van der Meer, Augustinus de zielzorger, a.w.  326.  
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Sapientia een moeder is (Sir 24, 24 Vulgaat).905 Ook haar verblijf in den hoge sluit 
daar op aan (Sir 24, 7, Vulgaat).906  

Augustinus spreekt over de relatie tussen mater Sapienta, moeder Wijsheid, en 
haar kinderen. In Sirach 24, 24 (Vulgaat) wordt niet over kinderen gesproken, ook 
niet in andere handschriften van dit vers uit de Vetus Latina, de Latijnse vertalingen 
van de boeken van de Bijbel.907 Gebruikte Augustinus dan soms de Griekse tekst die 
bestaat uit een lange en een korte tekstvorm?908 In de uitgebreide tekstvorm gaat 
het over de relatie tussen moeder Wijsheid en haar kinderen: ‘Ik werd geschonken 
aan al mijn kinderen van eeuwigheid (…).’909 Ondanks zijn beperkte kennis van het 
Grieks,910 zou Augustinus de uitgebreide tekstvorm van het boek Wijsheid van Jezus 
Sirach gekend kunnen hebben, omdat de christenen uit de eerste eeuwen dit boek 
kopieerden waarbij er verschillende varianten ontstonden; het was een zeer geliefd 
boek (ecclesiasticus: kerkboek) in de vroege kerk en werd gebruikt bij het onder-
richt van catechumenen.911 Óf Augustinus verwijst naar de evangelist Lucas die 
spreekt over de relatie tussen Wijsheid en haar kinderen: ‘Wijsheid is gerecht-
vaardigd door al haar kinderen’ (Luc. 7, 35; Mat. 11, 19).912 Deze kinderen wijzen op 
de toehoorders van Jezus en Johannes de Doper in wie Wijsheid werkzaam is.913 De 
relatie tussen moeder Wijsheid en de kinderen berust dan op een combinatie van 
deze teksten uit Jezus Sirach 24, 24 (Vulgaat) en Lucas 7, 35. 
 
 

                                                 
905   Sir 24, 24: ‘ego mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei’ (Ik ben de 
moeder van de schone liefde, van de vrees en het inzicht, en van de heilige hoop). Deze eigenschappen 
neemt Augustinus niet over.  
906   Sir 24, 7: ‘et ego in altis habitavi et thronus meus in columna nubis’ (ik woonde in den hoge, mijn 
troon stond op een wolkkolom).   
907   In handschriften van de Vetus Latina wordt niet over kinderen gesproken (zie www.bre-
pols.org/vetus latina). De Vetus Latina is een verzamelnaam voor een aantal oude vertalingen van de 
Griekse tekst naar het Latijn. Augustinus had de voorkeur voor het handschrift Itala, de Afrikaanse 
Vetus Latina die gecorrigeerd was in Noord Italië. Hij ruimde geleidelijk meer plaats in voor de Vulgaat 
van Hieronymus die uitging van de Hebreeuwse tekst. M. Dulay, Hoe Augustinus de Bijbel leest, a.w. 
108-110.  
908   P. Beentjes, De wijsheid van Jezus Sirach, a.w. 67.  
909   Sir 24, 18: ‘ἐγὼ μήτηρ τῆς άγαπήσεως τῆς καλῆς καὶ φόβου καὶ γνώσεως καὶ τῆς ὁσίας ἐλπίδος, 
δίδωμι δὲ σὺν πᾶσι τοῖς τέκνοις μου ἀειγενεῖς τοῖς λεγομένοις ὑπ’ αὐτοῦ’ (Ik ben de moeder van ware 
liefde en ontzag en kennis en heilige hoop. Ik word aan al mijn kinderen gegeven, als eeuwige aan 
hen, die door hem genoemd worden). De Griekse tekst is uit: W. Thiele, Sirach (Ecclesiasticus), a.w. 
694-695. Het tweede deel klopt grammaticaal niet omdat ἀειγενεῖς niet congrueert met λεγομένοις.  
910   M. Dulay, Hoe Augustinus de Bijbel leest, a.w. 107. 
911   P. Beentjes, De wijsheid van Jezus Sirach, a.w. 59-60.  
912   Lc 7, 35: ‘et iustificata est sapientia ab omnibus filiis suis’ (wijsheid is gerechtvaardigd door al haar 
kinderen). Mt 11, 19d: ‘et iustificata est sapientia a filiis suis’ (wijsheid is gerechtvaardigd door haar 
kinderen).   
913   P. Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon, a.w. 65.  
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Voeding van Wijsheid  
In de goddelijke werkelijkheid wijst moeder Wijsheid op een personificatie die de 
engelen voedt met haar gaven, maar ook op de gaven zelf: zij is ‘vaste spijs’ voor 
hen. Haar personificatie valt samen met de gaven die zij vertegenwoordigt. Wat 
bedoelt Augustinus hiermee? Enkele bijbelteksten kunnen hierop een licht laten 
schijnen. De ‘vaste spijs’ van de engelen verwijst naar psalm 78, waarin God brood 
van engelen vanuit de hemel aan Israël schenkt (Ps 77, 24-25, Vulgaat).914 In deze 
psalm heet dit brood manna, voedsel dat een goddelijke afkomst heeft. Dit enge-
lenbrood vinden we ook in het boek Wijsheid van Salomo (Wijsh. 16, 20-21).915 

Daarin wordt verteld dat God zijn volk voedde met het voedsel van de engelen dat 
in de hemel is bereid. Anders dan in deze bijbeltekst voedt in Augustinus’ verhande-
ling niet God de engelen, maar moeder Wijsheid, en ziet hij de voeding en de wijs-
heid als dezelfde.  
De ‘vaste spijs’ die bestemd is voor de engelen, kunnen degenen die gebonden zijn 
aan de wereld, niet bevatten. Dit ‘voedsel’ gaat hen te boven vanwege het goddelijk 
karakter ervan. Daarom transformeert moeder Wijsheid haar gaven voor de 
gelovige mens die ‘kind’ wordt genoemd. Deze omvorming duidt Augustinus aan 
met lactescere: omzetten in melk, melk worden. Deze transformatie brengt hij tot 
uitdrukking in de symboliek van het zogend moederschap: ‘melk’ en ‘vaste spijs’ 
liggen in elkaars verlengde en hebben dezelfde oorsprong, net zoals Clemens van 
Alexandrië dat al beschreef.916  
Clemens van Alexandrië brengt deze gedaanten van voeding in verband met 
Christus die Logos is,917 ook met de Vader.918 Volgens Augustinus’ tekst staan beide 
gedaanten van voeding in relatie met moeder Wijsheid, en niet met het Woord. Nu 
is het melk worden (lactescere) een moederlijk vermogen dat symbolisch aansluit 

                                                 
914   Ps 77 (78), 24-25: ‘et pluit illis manna ad manducandum et panem caeli dedit eis, panem ange-
lorum manducavit homo, cibaria misit eis in abundatiam’ (hij liet manna voor hen regenen om te eten 
en brood uit de hemel gaf hij hen, het brood van de engelen at de mens, hij zond hun voedsel tot 
verzadiging). 
915   Sap 16, 20-21: ‘pro quibus angelorum esca nutristi populum tuum, et paratum panem e caelo 
praestitisti illis sine labore, omne delectamentum in se habentem et omnis saporis suavitatem; 
substantia enim tua dulcedinem tuam quam in filios habes ostendebat et seviens uniuscuiusque 
voluntati ad quod quis volebat convertebatur’ (en voor hen heeft u uw volk gevoed met voedsel van 
de engelen, en u heeft hun zonder inspanning brood, dat klaargemaakt was, uit de hemel verschaft, 
brood dat in zichzelf helemaal lekker was en zoet voor elke smaak want uw wezen openbaarde de 
zoetheid die u heeft in uw kinderen, en terwijl het ieders wil diende, veranderde het zich in wat men 
wilde).  
916   Clemens van Alexandrië, Paedagoog VI.45.3.  
917   Clemens van Alexandrië, Paedagoog VI.42.3; VI.43.3.  
918   Clemens van Alexandrië, Paedagoog VI.43.3. 
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op het moederschap van Wijsheid. Met de symboliek van het zogende moeder-
schap brengt Augustinus het proces van het ‘melk worden’ van moeder Wijsheid 
‘bij benadering’ ter sprake.919  
Enerzijds is dit proces in geen beeld te vatten, anderzijds is deze symboliek een 
spoor waarlangs de werking van Wijsheid te benaderen is. De letterlijke betekenis 
van deze symboliek duidt op de transformatie van de voeding die moeders en 
voedsters opnemen in hun lichaam (vlees) tot borstvoeding opdat zij hun baby’s 
kunnen voeden. Het vlees is de plaats (per carnem: door het vlees) waar de moe-
ders en voedsters het voedsel transformeren tot moedermelk – een symboliek die 
verwijst naar de personificatie van moeder Wijsheid die ‘op een of andere wijze 
melk wordt’ voor diegenen die ‘kinderen’ worden genoemd. Als een zogende 
moeder vormt Wijsheid haar ‘vaste spijs’ om ‘tot melk’ opdat haar gaven voor hen 
geschikt zijn.  
Eerder in deze verhandeling zagen we dat deze ‘melk’ verwijst naar de genade 
(Io.eu.tr. 98, 5). Deze transformatie vindt plaats bij de incarnatie van het Woord dat 
vlees wordt.920 Er gebeurt dus iets bij de incarnatie dat betrekking heeft op het 
Woord, én op moeder Wijsheid die haar heilsgaven (‘vaste spijs’) omzet in genade 
(‘melk’). Deze genade komt bij de incarnatie van het Woord beschikbaar voor de 
mensheid die nog gehecht is aan de wereld. In de Proloog van het evangelie van 
Johannes staat dat Jezus niet alleen Woord is, maar ook genade (Joh. 1, 16, 
Vulgaat). Bij zijn menswording komt de genade van Wijsheid beschikbaar en is 
bestemd voor de doopleerlingen die aangeduid zijn als ‘kinderen’.  
 
Jezus als instrument van moeder Wijsheid   
De symboliek van het zogend moederschap verwijst naar de ‘melkwording’ van 
moeder Wijsheid, waardoor haar genadegaven aanwezig zijn in de mens Jezus, die 
deze gaven naar de doopleerlingen (‘kinderen’) bemiddelt. In de verbondenheid 
tussen Wijsheid en Jezus, is hij haar instrument. Deze verbondenheid tussen Wijs-
heid en Jezus komt uit de wijsheidstraditie van het vroege christendom waarin 
Jezus haar gezant is (Luc. 7, 35; Mat. 11, 19), (zie 1.2.4). Zijn zending wijst op de 
bemiddeling van haar genadegaven die uitgedrukt worden als ‘melk’. 
Augustinus plaatst deze wijsheidstraditie in de context van de christelijke initiatie, 
waar de mens Jezus deze genadegaven van Wijsheid aanbiedt aan de doop-
leerlingen tijdens hun voorbereiding op de doopritus met Pasen. Hij vertegen-
woordigt haar gaven, in die zin is hij ‘melk’.  

                                                 
919   Volgens Burggraaff laten symbolen zich begrijpen vanuit het vergelijken, bijeenbrengen en 
ontmoeten, en daarom  brengen zij slechts bij benadering het onzichtbare en onbekende ter sprake. 
H. Burggraaff, Tussen hemel en aarde, a.w. 279-283. 
920   Io.eu.tr. 98, 6 ‘cum, Verbum caro factum est, et habitavit in nobis’ (doordat het Woord vlees 
geworden is en onder ons heeft gewoond). Verwijzing naar Io 1, 14 waarbij hij het eerste deel letterlijk 
overneemt. 
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De uitdrukking ‘Jezus is melk’ is uniek in de christelijke spiritualiteit. Waar baseert 
Augustinus zich op? Nergens in de heilige Schrift wordt Jezus als ‘melk’ omschreven. 
De evangelist Johannes schrijft over Jezus als brood: ‘Het brood van God is het 
brood dat neerdaalt uit de hemel’ (Joh. 6, 33a, NBV). In de tekst uit de Vulgaat is er 
een identificatie van het brood uit de hemel met de persoon van de godsgezant: 
‘Het brood van God is hij die uit de hemel neergedaald is’ (Io 6, 33a, Vulgaat).921 In 
Augustinus’ tekst daalt de godsgezant Jezus niet als brood neer, maar als ‘melk’ en 
daarom werpt de Latijnse tekst uit de Vulgaat geen licht op de aanduiding van Jezus 
als ‘melk’.  
 
Wijsheid en ‘melk’ 
Hoewel er in de evangeliën dus niet over ‘melk’ gesproken wordt, komt die wel voor 
in het Eerste Testament.922 In het boek Jesaja klinkt er een uitnodiging om kosteloos 
wijn en melk te drinken: 
 
‘Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. (…). Kom, koop voedsel zonder geld, 
koop wijn en melk zonder betaling. (…)’ (Jes. 55, 1-3a).923  

 
De wijn en de melk duiden op de gaven van een gratis maaltijd die verwijst naar 
een nieuwe heilsorde waarin de vrijgevigheid van God centraal staat, die de schen-
ker is van de gaven.924 De melk die gratis geschonken wordt, zien we terug in de 
‘melk’ van moeder Wijsheid in Augustinus’ verhandeling. Zij stelt haar genadegaven 
beschikbaar voor de mensheid. Hoewel deze gaven kunnen verwijzen naar de maal-
tijden van Wijsheid (Spr. 9, 2-5; Sir. 24, 19-21, NBV), wordt daarin niet gesproken 

                                                 
921   Io 6, 33: ‘panis enim Dei est qui descendit de caelo et dat vitam mundo’ (het brood van God is 
immers degene die uit de hemel is neergedaald en leven geeft aan de wereld). Deze Latijnse tekst 
staat ook in vele handschriften van de Vetus Latina. De Griekse tekst van vers 33 is dubbelzinnig en 
kan op twee manieren vertaald worden: 1. Het brood van God is het brood dat uit de hemel neerdaalt; 
2. Het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt. W. Weren, Jezus en het manna. In: W. Beuken 
(e.a.), Brood uit de hemel, Lijnen van Exodus 16 naar Johannes 6 tegen de achtergrond van de rabbijnse 
literatuur, Kampen 1985, 94. 
922   In Gen. 18, 8 en Richt. 5, 25 wordt gesproken van een maaltijd waarin melk wordt aangeboden, 
die bereid is door mensen. In Jes. 55, 1-3 heeft de melk een goddelijke oorsprong.  
923   Is 55, 1-3a: ‘O omnes sitientes venite ad aquas et qui non habetis argentum properate emite et 
comedite; venite emite absque argento et absque ulla commutatione vinum et lac; quare adpenditis 
argentum non in panibus et laborem vestrum non in saturitate; audite audientes me et comedite 
bonum et delectabitur in crassitudine anima vestra; inclinate aurem vestram et venite ad me audite 
et vivet anima vestra’ (o allen die dorstig zijn, komt naar de wateren, en wie geen geld hebben, haast 
jullie, koopt en eet; komt, koopt zonder geld en zonder enig ruilmiddel wijn en melk. Waarom wegen 
jullie je geld niet af voor broden en je inspanning niet aan wat verzadigt? Hoort, jullie die naar mij 
horen, en eet het goede en jullie geest zal zich verheugen in overdaad. Neigt jullie oor en komt tot 
mij; hoort en jullie geest zal leven). 
924   W. Beuken, Commentaar op Jesaja II, a.w. 277-283.  
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over ‘melk’. De samenhang tussen Wijsheid en ‘melk’ zou kunnen verwijzen naar 
Sirach 24 waar het gaat over de genade van moeder Wijsheid: 
  
‘In mij is de genade van heel het leven en de waarheid; in mij is alle hoop op leven en 

deugdelijkheid’ (Sir. 24, 25, Vulgaat).925  
 
Deze genade biedt moeder Wijsheid echter niet zelf aan, maar Jezus. Hij heeft haar 
functie van gastvrouw overgenomen.  
Een andere samenhang tussen wijsheid en ‘melk’ is te vinden in de betekenis van 
het woord sapientia (wijsheid, verstand, inzicht), dat afgeleid is van sapere dat in 
eigenlijke zin duidt op smaken, proeven, ruiken. Het woord sapa (most, sap van 
vruchten), dat verwant is aan sapere, kan ‘melk’ zijn: het sap van de moederborst. 
In overdrachtelijke zin betekent sapere beseffen, ondervinden, gewaarworden, 
begrijpen. In de context van de inwijding in het christelijk geloof zou sapere kunnen 
wijzen op de ervaring, de smaak die de doopleerlingen ondervonden in het bezig 
zijn met de religieuze praktijken tijdens de christelijke initiatie.  
 
B. Voeden en spenen 
 
Inleiding 
Het spoor van het geestelijk moederschap in deze verhandeling wijst op de ge-
lovigen die namens de geloofsgemeenschap betrokken zijn bij de bekering van de 
doopleerlingen: de ‘volwassenen’ (1 Kor. 2, 6). Augustinus roept hen op om de 
kinderen te ‘voeden’ en te ‘spenen’. Wat betekenen deze handelingen in de context 
van de inwijding in het christelijk geloof en in de kerk? 
 
Werkvertaling Io.eu.tr. 98.6 
‘En dan moeten de kinderen niet op zodanige wijze melk krijgen dat zij de God Christus nooit 
begrijpen, en evenmin moeten zij op zodanige wijze gespeend worden, dat ze de mens 
Christus in de steek laten. En dit kan ook op een andere wijze zo hetzelfde gezegd worden: 
zij moeten niet op zodanige wijze melk krijgen dat zij Christus nooit als Schepper zullen 
begrijpen, en evenmin moeten zij zodanig gespeend worden, dat zij ooit Christus als 
Middelaar Christus in de steek zullen laten. Op dit punt immers past de gelijkenis van de 
moedermelk en het vaste voedsel niet meer bij deze zaak, maar beter die van een 
fundament; want ook wanneer de jongen wordt gespeend, opdat hij van het voedsel van 
de zuigelingen afziet, dan verlangt hij niet opnieuw tussen het vaste voedsel naar de borsten 
die hij zoog. De gekruisigde Christus echter is zowel melk voor de zuigelingen als voedsel 
voor de gevorderden. De gelijkenis met een fundament is daarom echt meer geschikt: om 

                                                 
925   Sir 24, 25: ‘in me gratia omnis vitae et veritatis, in me omnis spes vitae et virtutis’. 
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wat gebouwd wordt te voltooien, wordt het deel boven de grond eraan toegevoegd, en niet 
het fundament weggehaald.’926  
 

Betrokkenen bij de christelijke initiatie 
Degenen die de opdracht hebben de doopleerlingen te begeleiden kunnen de 
peetouders aanduiden.927 Zij waren betrokken bij de inwijding van de doopleer-
lingen, vertegenwoordigden de geloofsgemeenschap, droegen bij aan hun geloofs-
ontwikkeling en waren betrokken bij hun opname in de geloofsgemeenschap.928 In 
deze verhandeling noemt Augustinus de maiores, de ‘volwassenen’ die het geloof 
geestelijk kunnen verstaan. Doordat zij de etappes van de geloofsweg afgelegd 
hadden, konden zij anderen weer op die geloofsweg begeleiden. De begeleiding 
van de doopleerlingen noemt Augustinus symbolisch ‘zogen’ (lactare) en ‘spenen’ 
(ablactare).  
Mogelijk waren de toehoorders van Augustinus’ verhandeling mannen en vrouwen. 
Deze symbolische handelingen sluiten aan op de vermogens en activiteiten van het 
moederschap. Voor de vrouwen zijn deze handelingen een continuïtiteit die bestaat 
uit een voortzetting van verwachtingen omtrent moederlijk gedrag. Voor mannen 
betekenen deze handelingen een omkering omdat deze verwachtingen er bij hen 
niet zijn. Daaruit blijkt dat deze symbolische handelingen gender-bepaald zijn, 
omdat sociale, culturele en religieuze factoren een rol spelen bij de articulatie van 
deze handelingen in de symboliek van het moederschap. Een sociale factor wijst in 
de richting van Augustinus’ vaderschap. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij van dichtbij 
meegemaakt dat zijn zoon Adeodatus gezoogd en gespeend werd door zijn moeder. 
Een religieuze factor die bijgedragen heeft tot deze symboliek is de verwoording 
van deze handelingen door Paulus, die zijn toehoorders voedde met ‘melk’ en 
‘vaste spijs’ (1 Kor. 3, 2).  
 
Het ‘zogen’ en ‘spenen’ 
De genadegaven die moeder Wijsheid getransformeerd heeft, zijn bestemd voor de 
doopleerlingen (‘kinderen’) en worden bemiddeld door de mens Jezus. Maar niet 
Jezus voedt, dat doen de ‘volwassenen’. Zij voeden de doopleerlingen door Jezus 
Christus voor te stellen in de Bijbelverhalen waarin hij werkelijk aanwezig is en de 

                                                 
926   Io.eu.tr. 98, 6 (CCL 36, 579): ‘Proinde nec sic parvuli sunt lactandi, ut semper non intellegant Deum 
Christum, nec sic ablactandi, ut deserant hominem Christum. Quod alio modo id ipsum ita dici potest: 
nec sic lactandi sunt, ut creatorem numquam intellegant Christum; nec sic ablactandi, ut mediatorem 
umquam deserant Christum. In hoc quippe non convenit huic rei similitudo materni lactis et solidi cibi, 
sed potius fundamenti; quia et puer quando ablactatur, ut ab alimentis infantiae iam recedat, inter 
solidos cibos non repetit ubera quae sugebat; Christus autem crucifixus, et lac sugentibus, et cibus est 
proficientibus. Fundamenti vero ideo est aptior similitudo, quia ut perficiatur quod struitur, additur 
aedificium, non subtrahitur fundamentum.’ De vertaling is van Peter Commandeur. 
927   F. van der Meer, Augustinus de zielzorger, a.w. 326.  
928   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 68. 
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genade (‘melk’) kan bemiddelen. De ‘volwassen’ gelovigen voedden de doopleer-
lingen met deze genade wanneer zij de mens Jezus aanschouwelijk maakten in de 
verhalen die betrekking hebben op zijn leven, dood en verrijzenis.  
Deze benadering van catechese sloot aan op de geestelijke gesteltenis van de 
doopleerlingen. Zij lieten zich nog leiden door de zintuigen waaraan het streef-
vermogen (‘vlees’) is verbonden. Door deze benadering werd hun verbeeldings-
kracht aangesproken: zij konden in deze verhalen stappen waarbij zij Jezus als mens 
leerden kennen. Deze benadering verwijst naar de narratieve methode die 
Ambrosius gebruikte bij zijn catechese aan de doopleerlingen (zie 1.5.2) en die 
Augustinus had leren kennen bij zijn initiatie in het christelijke geloof.  
Door de mens Jezus aanschouwelijk te maken in de verhalen en ook in symbolen 
en rituelen, kon er een wisselwerking ontstaan tussen Jezus Christus en de doop-
leerlingen. Deze wisselwerking wordt geproefd, ervaren als ‘melk’. Dit geestelijk 
voedsel heeft een tweevoudige werking. Enerzijds voedt het het streefvermogen, 
wat ervaren werd als troost en liefde, anderzijds wekt het in hen een verlangen 
naar een bron die niet in hun zelf ligt maar in God.  
Het ‘spenen’ brengt Augustinus in verband met Christus als Schepper. De doop-
leerlingen ontmoetten Jezus Christus tijdens de doopritus in de Paasnacht op een 
andere wijze dan daarvoor. Deze ontmoeting werd eerst voorbereid tijdens het 
geloofsonderricht in de veertigdagentijd, maar ook nog tijdens de liturgie van de 
Paasnacht door de verhalen uit de Schrift over de dood en verrijzenis van Jezus 
Christus. Op de dienst van het Woord volgde de doopritus.  
Miles wijst erop dat de doopleerlingen deze ritus naakt ondergingen (zie 1.5.4).929 
De naaktheid tijdens de christelijke initiatie wijst op de navolging van Christus die 
naakt door Johannes werd gedoopt, naakt aan het kruis hing; wie naakt is doet 
afstand van de wereld. Volgens Miles stond het naakte lichaam van de doop-
leerlingen symbool voor hun religieuze subjectiviteit.930 Naakt konden zij de her-
scheppende kracht van Christus ervaren en beeld van God worden. Doordat ze 
naakt ondergedompeld werden in de dood van Jezus Christus, kon de ‘oude mens’ 
sterven (vlees) en de ‘nieuwe mens’ in hen geboren worden (Geest) door met hem 
te verrijzen uit de dood. Deze ervaring maakte hen tot nieuwgeborenen: neofieten. 
De symbolische handeling van het ‘spenen’ staat in de context van de mystago-
gische catechese die in de vroege kerk tijdens de eerste week na Pasen plaatsvond, 
waarin de verhalen over de verrijzenis centraal stonden in de verkondiging.931 
Tijdens de ontmoeting met Christus tijdens de doopritus had zijn liefde zich aan hen 
kenbaar gemaakt. Daardoor leerden zij Christus kennen als degene die leeft over 
de grens van de dood heen en gingen zij begrijpen wie Christus voor hen was als 

                                                 
929   M. Miles, Christian Baptism in the Fourth Century: the Conversion of the Body, a.w. 33-36.  
930   M. Miles, Christian Baptism in the Fourth Century: the Conversion of the Body,  a.w. 30. 
931   S. Poque, Augustin d’Hippone: Sermons pour la Pâque, a.w. 85-115.  
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Schepper. Dit begrijpen (intellegere) moeten we niet zozeer cognitief verstaan maar 
meer als het participeren in een ontmoeting met Christus.932  

 
Het spanningsveld tussen ‘zogen’ en ‘spenen’ 
Augustinus bespreekt het spanningsveld tussen het ‘voeden’ en het ‘gespeend 
worden’ – handelingen van het moederschap die in de Oudheid gebeurden waar 
een peuter tot ongeveer drie jaar borstvoeding kreeg (zie 1.2.1). Het ‘voeden’ en 
het ‘spenen’ waren geen op elkaar volgende activiteiten, maar gebeurden gelijk-
tijdig. Een kind moet – naast de borstvoeding die het ontvangt – brood leren eten. 
Door een kind te spenen, ontwent een moeder het geleidelijk van de borstvoeding. 
Dit spanningsveld heeft een parallel met de geloofsontwikkeling van de neofieten. 
Enerzijds werden zij gevoed met de genadegaven van Wijsheid die hen vertrouwd 
maakten met de mens Jezus, anderzijds werden ze gespeend – ontwend van de 
genoegens en de troost (de ‘melk’) die zij hadden ontvangen bij het geloofsonder-
richt. Daardoor ontstond er ruimte om te groeien in geloven: van een zintuiglijke 
en affectieve manier van kennen van de mens Jezus naar een geestelijke wijze 
waarop zij hun Schepper, die aan hun eigen bestaan vooraf gaat en op wie ze funda-
menteel gericht zijn, leren kennen. In deze ruimte vindt er een perspectiefwisseling 
plaats van de ‘oude mens’ die zich laat leiden door het vlees en zichzelf in het 
centrum plaatst naar de ‘nieuwe mens’ aan wie Christus zich kenbaar maakt in een 
persoonlijke relatie.  
 
Fundament van geloven 
Voor Augustinus is de betekenis van de mens Jezus in de geloofsontwikkeling 
essentieel. De volwaardige gelovigen – christenen die alle etappen van de geloofs-
weg afgelegd hebben - laten de mens Jezus niet definitief achter. De beeldspraak 
van het ‘gespeend worden’ zou geïnterpreteerd kunnen worden als het definitief 
achterlaten van de mens Jezus. Daarom is deze beeldspraak minder geschikt dan 
die van het fundament, waarin immers het begin wordt uitgedrukt, waardoor het 
latere overeind kan blijven, stand houdt en consistentie heeft. Een fundament 
maakt integraal deel uit van het gebouw als geheel.  
Het fundament verwijst naar de verrijzenis die gegrondvest is in het geloof in de 
mens Jezus Christus (1 Kor. 3, 10-11; Ef. 2, 20). Het fundament is de gekruisigde 
Christus, waardoor er geen breuk is tussen de mens Jezus Christus en de verrezen 
Christus.933 Dit fundament heeft betrekking op alle christenen: ‘kinderen’ en 
‘volwassenen’ en is niet gebonden aan een bepaalde fase van geloven. Voor beiden 

                                                 
932   Van Bavel beschrijft het begrijpen bij Augustinus als een uitwerking van de theologie en als een 
inwijding in het geloof. T. van Bavel, L’humanité du Christ, a.w. 260. 
933   T. van Bavel, Verrijzenis: grondslag of object van het geloof in Christus, Tijdschrift voor theologie 
13(1973), 133-144.  
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is de gekruisigde Christus ‘voeding’. De mens Jezus bemiddelt genade aan de doop-
leerlingen en de Parakleet schenkt een dieper inzicht in Jezus Christus aan de 
volwaardige gelovigen (Joh. 16, 12-13). Dit dieper inzicht drukt Augustinus uit als 
‘vaste spijs’ die verwijst naar de eeuwige voeding van moeder Wijsheid. 
Vanuit zijn biografie gaat deze kwestie Augustinus zeer aan het hart. Hij was immers 
negen jaar aanhanger van het manicheïsme, een gnostische beweging die niet kon 
aanvaarden dat God in Jezus een echt mens was geworden. In het vervolg van deze 
verhandeling gaat hij daar op in: 
 
‘Al wie jullie echter zou zeggen: “Gelooft niet dat Christus waarlijk mens was, of dat het 
lichaam van enig mens of van enig bezield wezen niet door de ware God geschapen is, of 
dat het Oude Testament niet door de ware God gegeven is, en soortgelijke dingen, want 
hierover werd vroeger, toen jullie nog met melk gevoed werden, niet met jullie gesproken, 
aangezien jullie nog geen geschikt hart hadden om ware dingen in te nemen,” voor jullie 
bereidt zo iemand geen spijs, maar vergif.’934 

 
Mystagogische functie van het moederschap van Wijsheid  
Augustinus plaatst moeder Wijsheid in een christelijk referentiekader. Hij vereen-
zelvigt haar niet met het Woord, maar met een personificatie van het goddelijke 
moederschap: mater Sapientia. Zij stelt de goddelijke gaven tegenwoordig die 
uitgedrukt zijn als ‘vaste spijs’ en ‘melk’. De ‘melk’ verwijst naar de genade en de 
‘vaste spijs’ naar eeuwige voeding, maar kan ook meer betekenen. Op deze kwestie 
komen we terug in hoofdstuk 6 bij de conclusies (zie 6.7).  
De functie van moeder Wijsheid is aangeduid als voeden. Vanuit de goddelijke 
werkelijkheid voedt zij de engelen en de geestelijke mensen die ‘volwassen’ 
gelovigen worden genoemd, onbemiddeld met haar goddelijke gaven (‘vaste spijs’). 
Door hen met deze gaven te voeden, leidt ze hen binnen in de wederzijdse ont-
moeting met Christus (de Heer). Deze gaven van Wijsheid overstijgen de intenties 
van de doopleerlingen die zich laten leiden door de zintuigen waaraan het streef-
vermogen verbonden is (vlees). Eerder zagen we dat Augustinus de zintuiglijke en 
affectieve vermogens van de mens in verband brengt met de actieve functie van 
hun geest, waarin het beeld van God niet zetelt (zie 1.4.2).  
Doordat Wijsheid haar goddelijke gaven (‘vaste spijs’) omzet in genade (‘melk’), kan 
God zich verenigen met de mens die zich laat leiden door deze vermogens. De 
doopleerlingen komen in contact met God via de mens Jezus die de genade van 
Wijsheid tegenwoordig stelt. Met hun zintuiglijke en affectieve vermogens nemen 
ze deze genade in zich op, waardoor zij deel krijgen aan het goddelijke leven en 

                                                 
934   Io.eu.tr. 98, 7 (CCL 36, 580): ‘Quisquis autem vobis dixerit: “Nolite credere verum hominem 
Christum, aut non a vero Deo corpus cuiuslibet hominis vel cuiuslibet animantis creatum, aut non a 
vero Deo Vetus Testamentum datum, et si quid huiusmodi; haec enim vobis prius ideo non dicebantur, 
quando lacte nutriebamini, quoniam ad vera capienda cor nondum habebatis idoneum”; non vobis 
iste cibum praeparat, sed venenum.’  
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kinderen van Wijsheid worden. Deze genade leidt tot een verinnerlijking die hen in 
contact brengt met de contemplatieve functie van hun menselijke geest, waar het 
beeld van God zich bevindt.  
Deze verinnerlijking is een ontwikkeling in geloven: van een zintuiglijke (vleselijke) 
manier van kennen van Jezus als bemiddelaar naar een geestelijke manier van 
verstaan van Christus als Schepper – maar met behoud van de eerder verworven 
genade van Wijsheid in de mens Jezus als het fundament van het geloof. De 
Parakleet brengt de doopleerlingen tot een dieper inzicht in Jezus Christus, dat 
gestalte krijgt in de eeuwige voeding van Wijsheid.  
 
Mystagogische functie van de ‘volwassen’ gelovigen 
De ingewijde ‘volwassenen’ duiden waarschijnlijk op de peetouders die betrokken 
zijn bij de christelijke initiatie. Zij begeleiden de doopleerlingen vanuit de context 
van de gemeenschap van de kerk door hen catechese te geven die uitgedrukt is in 
de symbolische handelingen ‘zogen’ en ‘spenen’. Ze voeden het geloof van de 
doopleerlingen met ‘melk’ door de mens Jezus vanuit de Schrift aanschouwelijk te 
maken. Augustinus ging ervan uit dat Christus werkelijk aanwezig is in de Schrift (zie 
6.4.1). Door Jezus Christus present te stellen kan hij naar hen toekomen en de 
genade van Wijsheid bemiddelen die hen zintuiglijk en affectief raakt en het 
verlangen naar God in hen wekt. Deze genade maakt hen vertrouwd met Jezus. De 
‘volwassen’ gelovigen ‘spenen’ de neofieten als zij de ontmoeting met Christus, die 
zich tijdens de doopritus aan hen kenbaar heeft gemaakt, in het centrum van de 
begeleiding plaatsen. Deze ontmoeting ontwent hen van de ervaringen die de 
genade bewerkstelligd heeft.  
 
Mystagogische functie van de pastor Augustinus 
Augustinus beschrijft een spoor van het moederschap van God in zijn verhandeling 
over een Parakleet-tekst. Daarin zegt hij dat de Geest van Waarheid een aanvulling 
is op de genade van de heilige Geest die in Jezus was (‘Jezus is melk’) en die 
afkomstig is van moeder Wijsheid. Met deze genade wordt het geloof van de 
doopleerlingen gevoed bij de voorbereiding op de doop en hun opname in de kerk. 
Deze genadegaven brengen hen in contact met het verlangen dat in hun innerlijk 
aanwezig is en dat hen ontvankelijk maakt voor God.935 Zonder genade kan dit 
verlangen niet gewekt worden en opbloeien.936 Met deze genade bouwen ze een 
fundament van het geloof. Augustinus beschrijft zo dus het totale proces dat 
doopleerlingen doormaken bij deze inwijding en beperkt zich niet tot de ervaring 
van de doopritus tijdens de Paasnacht en de mystagogische catechese daarna.  

                                                 
935   Volgens Augustinus kan dit verlangen aangeduid worden als scheppingsliefde die in het hart 
aanwezig is. Dit verlangen duidt hij elders aan als sinus desiderium (verlangen is de moederschoot van 
het hart), (Io.eu.tr. 40.10). In hoofdstuk 6 gaan we hier nader op in (zie 6.4.3).   
936   A. Hulschbosch, De schepping Gods, a.w. 20.  
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5.2.2 Christus als moeder (en.Ps. 130) 
 
Inleiding 
De Enarrationes in Psalmos zijn uiteenzettingen over de psalmen die Augustinus 
schreef tussen 392 en 420. De term enarrationes danken we aan Erasmus (ca. 
1466–1536),937 Augustinus sprak zelf van expositio, uiteenzetting. Het genre van 
een uiteenzetting is de preekvorm, waarin hij de afzonderlijke verzen becommen-
tarieert.  
In Augustinus’ benadering van de psalmen stond Christus centraal; hij beschouwde 
het Oude Testament als een vóórafbeelding van de gebeurtenissen in het Nieuwe 
Testament. Terwijl het Oude Testament spreekt over de belofte van de Messias en 
zijn koninkrijk, wijst het Nieuwe Testament op de vervulling daarvan in het leven 
van Jezus Christus en de kerk. Op deze wijze betrekt hij de beide Testamenten op 
elkaar.  
In zijn uitzetting over psalm 131 (406-407) gaat Augustinus in op de kerk van God 
die voor hem één gemeenschap vormt. Door de zending van de Geest bestaat er 
een verbondenheid tussen de leden van deze gemeenschap. De hoogmoed van de 
mensheid zet de eenheid van deze gemeenschap op het spel. Daarom zijn de 
ketters niet in de gemeenschap van de kerk opgenomen en dient het geloof van 
degenen die nog bezig zijn met het afleggen van de etappes van de geloofsweg, 
gevormd te worden. Bij deze vorming is de goddelijke voeding die uitgedrukt is als 
‘melk’ een belangrijke factor.  
Een spoor van het moederschap van God heeft betrekking op Christus (en.Ps. 130, 
9). Evenals aan moeder Wijsheid in de vorige sleuteltekst (Io.eu.tr. 98, 6), kent 
Augustinus aan Christus de symboliek van het zogende moederschap toe. In hoe-
verre komen de betekenis en functie van deze symboliek die hij toekent aan 
Christus overeen met die van moeder Wijsheid?  
Een spoor van het geestelijke moederschap staat in verband met de kerk. Hij be-
schrijft haar als een moeder die haar kinderen draagt (en.Ps. 130, 11.13). Welke 
functie heeft deze symboliek bij de geloofsvorming? De sporen van het goddelijke 
en het geestelijke moederschap staan in het tweede deel van deze uiteenzetting 
waarin hij het tweede vers uit psalm 131 becommentarieert.938   
 
Werkvertaling en.Ps. 130, 9 
‘Niet ten onrechte, mijn broeders, zegt de psalmist met die nederigheid: “Heer, mijn hart is 
niet verheven, noch zijn mijn ogen omhoog geheven; ik heb mij niet ingelaten met grote 
dingen, noch met wonderbaarlijke zaken boven mij. Als ik niet nederig in mijn geest was, 

                                                 
937   M. Schrama, ‘Het hert dat dorst van verlangen’: Augustinus’ commentaar op psalm 42.  In T. van 
Bavel (red.), Sint-Augustinus, a.w. 121.   
938   De Nederlandse vertalingen van de besproken teksteenheden zijn van Jan Hoving.  
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maar mijn ziel heb verheven, zoals hij die weggenomen van de melk boven zijn moeder is, 
zo is de retributie in mijn ziel” (Ps. 131, 1-2). 
Hij schijnt zich dus door een kwaadsprekerij verstrikt te hebben. Zoals hij op een andere 
plaats in een psalm zegt: “Heer mijn God, als ik dat gedaan heb, als er ongerechtigheid is in 
mijn handen, als ik hun die mij recht hebben gedaan, slechte dingen heb teruggegeven; mag 
ik ijdel verdiend door mijn vijanden vallen” (Ps. 7, 4-5); enz. Aldus schijnt hij ook gezegd te 
hebben: “als ik niet nederig in mijn geest was, maar mijn ziel heb verheven.” (Ps. 131, 2). 
Doe alsof gezegd zal worden: dit gaat mij aan. Zoals ook hier: “als ik hun die mij recht hebben 
gedaan, slechte dingen heb teruggegeven” dit op mij slaat, toch? “Mag ik ijdel terecht door 
mijn vijanden vallen” (Ps. 7, 5); aldus ook dit: “Als ik niet nederig voelde, maar mijn ziel heb 
verhoogd, zoals hij die weggenomen van de melk boven zijn moeder is, zo is de retributie in 
mijn ziel” (Ps. 131, 2). 
Let op: weet dat de apostel tegen sommige zwakken zegt: “melk heb ik jullie als drank 
gegeven, niet vast voedsel; want dat konden jullie nog niet verdragen, en zelfs nu kunnen 
jullie het nog niet” (1 Kor. 3, 2) Het zijn de zwakken die niet geschikt zijn voor krachtig voed-
sel; zij willen zich uitstrekken naar wat zij niet kunnen bevatten; en als zij iets hoe dan ook 
begrepen hebben, of als ze denken iets te begrijpen wat ze niet begrijpen, dan worden ze 
overmoedig, en scheppen dan op; ze schijnen zichzelf als wijzen te zien. Dit gaat echter alle 
ketters aan; die, omdat ze dierlijk en vleselijk zijn, door slechte uitspraken te verdedigen 
waarvan ze niet hebben kunnen zien dat ze vals zijn, uitgesloten zijn van de katholieke 
gemeenschap.  
Moge ik aan uw liefde zeggen wat ik kan. Onze Heer, Jezus Christus, weet, dat hij het Woord 
van God is, zoals Johannes zegt: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en 
God was het Woord, dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem gemaakt en 
zonder hem is niets gemaakt” (Joh. 1, 1-3). Hij is dus het brood waarvan de engelen leven. 
Zie het brood is voor jullie gereed gemaakt, maar groei van de melk, opdat je bij het brood 
aankomt. En hoe, vraag je, groei ik van melk. Wat Christus voor jou heeft gemaakt, vanwege 
je zwakte, geloof dat eerst en houd er sterk aan vast. Zoals dus de moeder, als ze heeft 
gezien, dat haar zoon minder geschikt is vast voedsel te nemen, juist dit voedsel aan hem 
geeft, maar dat overgebracht is door haar vlees, want juist dit is het brood waarmee de 
zuigeling wordt gevoed, waarmee ook zijn moeder wordt gevoed; maar voor de tafel is het 
kind minder geschikt, het is geschikt voor de moederborst. Het brood van de tafel wordt 
dus overgebracht door de moederborst, opdat zo hetzelfde voedsel het kleine kind bereikt. 
Zo ook onze Heer Jezus Christus, daar hij het Woord is bij de Vader, door wie alle dingen 
gemaakt zijn, die, hoewel hij de vorm van God had, als gelijk aan God niet meende dat er 
sprake van roof zou zijn; als zodanig begrepen de engelen hem op hun wijze, en vandaar 
werden in de hemel de Machten en de Krachten, geesten die inzicht hebben, gevoed. De 
mens echter is zwak, gewikkeld in het vlees lag hij ter aarde; tot hem kon het hemels brood 
niet komen: opdat de mens het brood der engelen zou eten en het manna zou neerdalen 
tot het meer ware volk Israël, “is het Woord vlees geworden en heeft onder ons gewoond 
(Joh. 1, 14).”’939  

                                                 
939   En.Ps. 130, 9 (CCL 40, 1905-1906): ‘Non immerito, fratres mei, cum ista humilitate dicit: Domine, 
non est exaltatum cor meum, neque in altum elati sunt oculi mei; neque ingressus sum in magnis, 
neque in mirabilibus super me. Si non humiliter sentiebam, sed exaltavi animam meam; quemad-
modum qui ablatus est a lacte super matrem suam, sic retributio in animam meam (Ps 130, 1-2). 
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Analyse en beschrijving 
 
Augustinus opent met de nederigheid van de psalmist, zoals aan het begin van deze 
uiteenzetting (en.Ps. 130, 1). Daar noemt hij de psalmist een trouwe dienaar van 
God die zingt in zijn tempel, die hij ook aanduidt als het lichaam van Christus: de 
gemeenschap van gelovigen. De eenheid van deze gemeenschap komt in de stem 
van deze dienaar tot uiting.  
Tegenover deze nederigheid plaatst Augustinus de hoogmoed die hij als een 
veronderstelling inleidt: als de psalmist niet nederig zou zijn, zou hij zich verheffen 
in wonderbaarlijke dingen die hem te boven gaan. Het contrast tussen nederigheid 
en hoogmoed werkt hij uit aan de hand van psalm 131, 2 waarbij hij de beeldspraak 
van het ‘gespeend worden’ (ablactatus) verandert in het ‘weggenomen worden van 
de melk’ (ablatus a lacte).940 De beeldspraak van het ‘weggenomen’ worden van de 

                                                 
Videtur enim velut maledicto se obstrinxisse. Quomodo alio loco in psalmo dicit: Domine Deus meus, 
si fecit istud; si est iniquitas in manibus meis, si reddidi retribuentibus mihi mala; decidam merito ab 
inimicis meis inanis (Ps 7, 4-5), et cetera, sic videtur et hic dixisse: Si non humiliter sentiebam, sed 
exaltavi animam meam (Ps 130, 2). Age, quasi dicturus esset: Illud mihi contingat. Quomodo et ibi: Si 
reddidi retribuentibus mihi mala, contingat mihi illud; quid? Decidam merito ab inimicis meis inanis” 
(Ps 7, 5), sic et hic: Si non humiliter sentiebam, sed exaltavi animam meam; quemadmodum qui ablatus 
est a lacte super matrem suam, sic retributio in animam meam (Ps 130, 2). Intendite. Nostis quia 
quibusdam infirmis dicit apostolus: Lac vobis potum dedi, non escam: nondum enim poteratis; sed nec 
adhuc quidem potestis (1 Cor 3, 2). Sunt infirmi qui non sunt idonei valido cibo; volunt se extendere 
ad id quod capere non possunt; et si aliquid utcumque ceperint, aut visi sibi fuerint capere quod non 
ceperunt, extolluntur inde, et superbiunt inde; videntur sibi quasi sapientes. Hoc autem contingit 
omnibus haereticis; qui cum essent animales et carnales, defendendo sententias suas pravas, quas 
falsas esse non potuerunt videre, exclusi sunt de catholica. Dicam Caritati vestrae quod possum. 
Dominus noster Iesus Christus nostis quia Verbum Dei est, secundum illud Iohannis: In principio erat 
Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum: hoc erat in principio apud Deum. Omnia 
per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil (Io 1, 1-3). Panis ergo est; inde vivunt angeli. Ecce 
panis paratus est tibi; sed cresce de lacte, ut ad panem pervenias. Et quomodo, inquis, cresco de lacte? 
Quod tibi factus est Christus ad infirmitatem tuam, hoc primo crede, et fortiter tene. Quomodo ergo 
mater cum viderit filium minus idoneum ad capiendum cibum, ipsos cibos ei dat, sed traiectos per 
carnem suam; nam ipse est panis quo infans pascitur, quo et mater eius pascitur; sed ad mensam 
infans minus idoneus est, ad mamillam idoneus est. Panis ergo de mensa traicitur per matris 
mamillam, ut sic perveniat idem alimentum ad parvuum infantem. Sic Dominus noster Iesus Christus 
cum esset Verbum apud Patrem, per quod facta sunt omnia; qui cum in forma Dei esset, non rapinam 
arbitratus est esse aequalis Deo; qualem caperent pro modo suo angeli, et unde in caelo Potestates 
et Virtutes, spiritus intellectuales pascerentur; homo autem infirmus et carne involutus iaceret in 
terra, nec posset ad eum pervenire panis caelestis; ut panem angelorum manducaret homo, et manna 
descenderet ad veniorem populum Israel, Verbum caro factum est, et habitavit in nobis (Io 1, 14).’  
940   En.Ps. 130, 9 (zie Latijnse tekst). Verwijzing naar Ps 130 (131): ‘Domine, non est exaltatum cor 
meum, neque elati sunt oculi mei, neque ambulavi in magnis, neque in mirabilibus super me (1). Si 
non humiliter sentiebam, sed exaltavi animam meam, sicut ablactatum super matrem suam, ita 
retributio in anima mea (2). Speret Israhel in Domino ex hoc nunc et usque in saeculum (3).’ Heer, 
mijn hart is niet verheven, noch zijn verheven mijn ogen. Noch heb ik gewandeld in grote dingen, noch 
in wonderlijke dingen die mij te boven gaan. Als ik (mij) niet nederig voelde, maar mijn ziel heb 
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‘melk’ wijst op de ziel die niet nederig is; zij heeft zich geplaatst boven de moeder 
die de kerk aanduidt (en.Ps. 130, 11). Deze hoogmoed zullen ze ervaren als een 
retributie in hun ziel (Ps. 7, 4-5).941 Deze gedachte betrekt hij op psalm 131 waarin 
hij stelt dat degenen die zich boven de moeder verheffen, afgescheiden worden 
van de ‘melk’ die zij tot haar beschikking heeft. Dat is wat hen teruggegeven wordt. 
Wat bedoelt Augustinus hier? In dit fragment wordt duidelijk dat degenen die zich 
boven de moeder – de kerk – verheffen, de relatie met haar blokkeren. 
 
De ‘zwakken’ en de ketters 
Degenen die aangeduid zijn als ‘zwak’ kunnen nog niet het krachtige voedsel van 
het geloof bevatten en hebben ‘melk’ nodig (1 Kor. 3, 2).942 Deze zwakheid wijst op 
het geloof dat nog onvolgroeid en onvolmaakt is. In het vervolg van dit tekstfrag-
ment wordt duidelijk dat dit ‘voedsel’ wijst op het Woord van God, en de ‘melk’ op 
de voeding die het geloof doet groeien. Over deze onvolmaakten schrijft Augus-
tinus dat ze grijpen (capere). Dit woord gebruikt hij vier keer achter elkaar: ze 
strekken zich uit naar wat ze niet kunnen grijpen, worden overmoedig als ze iets 
gegrepen hebben of iets zien wat gegrepen kan worden wat ze nog niet gegrepen 
hebben. De veelvoud van grijpen in deze uiteenzetting moet slaan op mensen die 
het zoeken in krachten die hen te boven gaan en opgaan in wonderen (en.Ps. 130, 
5-7).  
Augustinus spreekt waardering uit voor wonderen die het organisme van de kerk 
dienen (en.Ps. 130, 6), maar de hoogmoed waarmee zij die een wonder ontvangen 
of verricht hebben, zich verheffen, wijst hij af. Het gaat hem erom de weg van de 
nederigheid te bewandelen in de liefde voor Christus (en.Ps. 130, 8). Deze nederige 
liefde ontbreekt de ketters, die Augustinus dierlijk en vleselijk noemt. Zij zijn 
afgescheiden van de kerk doordat ze haar leerstukken verwerpen. Daarmee zaaien 

                                                 
verheven, zoals iemand die gespeend is aangaande zijn moeder, zo is de vergelding in mijn ziel. Israel, 
hoopt op de Heer, vanaf nu en tot in eeuwigheid. Augustinus voegt toe in altum (in de hoogte) 
waardoor elati (hoog verheven) versterkt wordt (vers 1). Hij vervangt ambulavi (ik heb gewandeld) 
door ingressus sum (ik ben binnengetreden, met iets inlaten), en gebruikt ablactatum super matre sua 
door ablatus est a lacte super matrem suam (hij die weggenomen is van de melk is boven zijn moeder) 
in plaats van ablactare (spenen).  
941   En.Ps.130, 9: ‘Domine Deus meus, si feci istud; si est iniquitas in manibus meis, si reddidi 
retribuentibus mihi mala; decidam merito ab inimicis meis inanis’ (Heer mijn God, als ik dat gedaan 
heb, als er ongerechtigheid is in mijn handen, als ik degenen die mij het verschuldigde terug hebben 
gegeven kwaad heb gedaan, dan mag ik ijdel, verdiend voor mijn vijanden vallen). Verwijzing naar Ps 
7, 4-5, die Augustinus letterlijk overneemt.  
942   En.Ps. 130, 9: ‘Lac vobis potum dedi, non escam: nondum enim poteratis; sed nec adhuc quidem 
potestis’ (melk heb ik jullie te drinken gegeven, geen vast voedsel, want dat konden jullie nog niet 
verdragen; en zelfs nu kunnen jullie het nog niet). Verwijzing naar 1 Cor 3, 2: ‘Lac vobis potum dedi, 
non escam: nondum enim poteratis sed ne nunc quidem potestis adhuc enim estis carnalis’ (melk heb 
ik jullie te drinken gegeven, geen vast voedsel, want dat konden jullie nog niet verdragen, maar zelfs 
nu kunnen jullie het nog niet, want jullie zijn nog vleselijk). Augustinus neemt deze tekst bijna letterlijk 
over, het laatste deel laat hij weg.  
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ze verdeeldheid en zetten ze de eenheid van de gemeenschap van de kerk op het 
spel die verbonden is met de Geest. Wellicht richt Augustinus zich tot de arianen 
volgens wie Jezus Christus een schepsel was en niet God.943 Voor Arius stond de 
transcendentie van God zo centraal, dat de kloof tussen God en mens onover-
brugbaar was. Voor Arius overbrugde Jezus de oneindige afstand tussen God en 
mens niet, en kon de mens God dus ook niet ontmoeten en deelhebben aan zijn 
heil.944 Of keert Augustinus zich tegen de leer van Fotinus, volgens wie het Woord 
bij de menswording van Christus een totale verandering ondergaan heeft?945 
Augustinus benadrukt juist dat de incarnatie de goddelijkheid van het Woord 
onveranderd laat.946 Hoe het Woord vlees wordt, vertelt Augustinus aan de hand 
van de symboliek van het zogende moederschap. 
 
De symboliek van het zogende moederschap  
Hoe kunnen de onvolmaakten geschikt worden voor het krachtige ‘voedsel’? Dit 
‘voedsel’ is aangeduid als het ‘brood’ dat zij nog niet kunnen bevatten. In dit 
fragment beschrijft Augustinus twee transformaties die tegelijk plaatsvinden bij de 
incarnatie van het Woord. De ene transformatie drukt hij uit in de symboliek van 
het zogende moederschap, waarbij ‘brood’ omgezet wordt in ‘melk’. De andere 
transformatie is de incarnatie van het Woord.  
Zijn beschrijving van de symboliek van het zogende moederschap lijkt op die in de 
vorige sleuteltekst (Io.eu.tr. 98, 6), maar in dit tekstfragment verwijst deze sym-
boliek naar Christus en niet naar moeder Wijsheid. Christus wordt voorgesteld als 
een zogende moeder die ‘brood’ omvormt in ‘melk’ voor de onvolmaakten opdat 
zij kunnen groeien in geloven. Verder schrijft Augustinus in deze tekst over het 
overbrengen (traicere) van het ‘brood van de tafel’ door het vlees van de moeder, 

                                                 
943   Op het Concilie van Nicea (325) was vastgelegd dat de Zoon één in wezen met de Vader is (homo-
ousios), op het Concilie van Constantinopel (381) werd deze formulering opnieuw bevestigd. Daar 
werd ook vastgelegd dat de heilige Geest van hetzelfde wezen is als de Vader en de Zoon en ook de 
kerkelijke leer over de Drie-eenheid: God is één wezen in drie personen. In dit betoog wordt duidelijk 
dat Augustinus met zijn visie op de Drie-eenheid in de lijn staat van de leer van de katholieke kerk van 
zijn tijd. Uit dit betoog wordt duidelijk dat er verdeeldheid was ten aanzien van de visie op de Drie-
eenheid. 
944   Volgens Arius (256- ca. 336), priester uit Alexandrië, was Jezus de zoon van God, de eerstgeborene 
onder de schepselen, de logos die alle schepselen voortgebracht heeft. F. Maas, Jezus Christus, mens 
geworden Zoon van God, a.w. 41-42.  
945   De leer van Fotinus ging ervan uit dat het Woord bij de vleeswording een totale verandering heeft 
ondergaan. De leer van Fotinus werd tussen 344-382 door verschillende synoden veroordeeld, en had 
vanaf 382 geen betekenis meer. Op de Synode van Simium in 351 werd hij afgezet en veroordeeld. H. 
Drobner, Augustin von Hippo, Predigten zum Weinachtsfest (sermones 184-196), Einleitung, Text, 
Übersetzung und Anmerkungen. Patrologia, Beiträge zum Studium der Kirchenväter XI, Frankfurt am 
Main 2003, 57-58.  
946   In tegenstelling tot Cyrillus van Alexandrië, die de nadruk legde op de logoschristologie (Christus 
leed zonder te lijden), is er in deze tekst sprake van het meelijden van God met de mens Jezus Christus. 
Het meelijden van God met zijn volk is overigens een Oudtestamentisch beeld (Jes. 63, 9). 
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waardoor zij haar baby kan voeden met borstvoeding, en schrijft hij niet over het 
omzetten in melk (lactescere). Een derde verschil is dat Augustinus spreekt over het 
‘brood van de tafel’, dat hij niet in verband brengt met de eucharistie waaraan de 
‘zwakken’ pas mogen deelnemen nadat ze gedoopt zijn, maar met de drie-ene God 
die in relatie treedt met de mensheid door te incarneren. Het beeld van een ‘tafel’ 
roept een saamhorigheid op als de gemeenschap van de drie-ene God (en.Ps. 130, 
11) die het moederlijke van Christus insluit. Naar welke persoon verwijst het 
moederschap van Christus? Augustinus schrijft hier zowel over Jezus Christus die 
het Woord is, als over het ‘brood’ dat Christus omvormt. Wijst dit moederlijke 
aspect van Christus op Wijsheid die in deze uiteenzetting vervangen is door 
Christus? 
De werking van de moederlijke kant van Christus drukt Augustinus uit in de 
symboliek van het zogende moederschap, die betrekking heeft op de incarnatie van 
het Woord (Joh. 1, 1-3).947 Bij de vereniging van het Woord met het vlees gebeurt 
er iets wat hij tot uitdrukking brengt in de symboliek van het zogende moederschap, 
waardoor de incarnatie niet alleen slaat op de mens Jezus, maar ook op de 
transformatie van de heilsgaven ‘brood’ in ‘melk’ die plaatsvindt in het ‘vlees van 
de moeder’.  
In de voorgaande tekst is naar voren gekomen dat de ‘melk’ verwijst naar de genade 
(Io.eu.tr. 98, 5). Wanneer we deze betekenis betrekken op deze tekst, verwijst de 
‘melk’ naar de genade die beschikbaar komt bij de incarnatie van het Woord. Met 
deze genade treedt God met de mensheid in relatie. 
De symboliek van het zogende moederschap heeft ook betrekking op de Christus-
hymne van Paulus. Aan de hand van het eerste deel van deze hymne dat betrekking 
heeft op de incarnatie van het Woord (Filip. 2, 6),948 vertelt Augustinus dat het 
Woord zich ontledigde en vleesgeworden is. Bij de ontlediging van Jezus Christus, 
schrijft hij, was er geen ‘geroofd goed’. Als dat een toespeling is op het vergrijp van 
Adam,949 creëert Augustinus hier dus een tegenstelling tussen Jezus Christus en de 
grijpende mens; die tegenstelling wordt vervolgens weer overbrugd door het 

                                                 
947   En.Ps. 130, 9: ‘“In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum: hoc 
erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil.” (Onze Heer 
Jezus Christus weet dat Hij het Woord van God is, zoals Johannes zegt: In het begin was het Woord en 
het Woord was bij God en God was het Woord, dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem 
gemaakt en zonder hem is niets gemaakt). Verwijzing naar Io 1, 1-3. Deze tekst neemt Augustinus 
letterlijk over. 
948   En.Ps. 130, 9: ‘qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse aequalis Deo’ (die 
hoewel hij de vorm van God had, als gelijk aan God niet meende dat er sprake van roof zou zijn). 
Verwijzing naar Phil 2, 6 die Augustinus bijna letterlijk overneemt.  
949   Volgens Coakley verwijst het geroofde naar Adam, die bij zijn schepping in de vorm van God was 
(Filip. 2, 6). Door zijn ongehoorzaamheid aan God verspeelde hij zijn plaats in het paradijs. S. Coakley, 
Kenosis and Subversion: On the Repression of ‘Vulnerability’. In: D. Hampson (ed.), Christian Feminist 
Writing, Swallowing a Fishbone? Feminist Theologians Debate Christianity, London 1996, 82-111 . 
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heilsaanbod dat beschikbaar komt bij de ontlediging van het Woord als het zich 
incarneert om de relatie van de mensheid met God te herstellen. 
In de Christushymne van Paulus wordt niet duidelijk wát er precies leeggemaakt 
wordt bij de incarnatie en wat de inhoud is van de kenosis.950 Vanuit Augustinus’ 
uiteenzetting zou de inhoud van de kenosis betrekking kunnen hebben op de 
transformatie van ‘brood’ in ‘melk’ die Augustinus uitdrukt in de symboliek van een 
zogende moeder. Zoals een moeder haar kind zoogt, zo schenkt Christus als moeder 
zichzelf weg door haar genadegaven aan de mensheid die gewikkeld is in het vlees.  
Deze wegschenkende liefde plaatst Augustinus in de samenhang van de incarnatie 
van het Woord, zodat deze gaven voor de mensheid beschikbaar komen. Voor de 
geestelijke wezens wordt het ‘brood’ niet omgevormd, omdat zij het kunnen 
bevatten.951 Dit ‘brood’ wijst op goddelijke voeding die Augustinus vereenzelvigt 
met Christus. 
Hoewel Augustinus de symboliek van het zogend moederschap gebruikt waarbij 
‘brood’ omgevormd wordt in ‘melk’, spreekt hij in dit fragment over een trans-
formatie in ‘manna’ dat beschikbaar komt voor de onvolmaakte mens die zwak is. 
Dit verwijst naar de neerdaling van het hemelse voedsel dat bestemd was voor de 
Israëlieten in de woestijn (Ex. 16, 4; Num. 11, 9).952 In deze uiteenzetting is dit 
voedsel bedoeld voor het ‘waarachtiger’ volk Israël – in de visie van Augustinus de 
christenen. Hij plaatst de neerdaling van manna in een samenhang met de vlees-
wording van het Woord dat woning vindt onder mensen.953  
Door zijn menswording krijgt de zwakke mens toegang tot zijn heil dat uitgedrukt 
wordt als ‘manna’. Vanwege hun zwakte konden zij echter het brood van de 
engelen niet eten (Ps. 78, 25).954 Terwijl in het Eerste Testament ‘manna’ synoniem 

                                                 
950   S. Coakley geeft aan dat het ontledigen refereert aan de pre-existentie en de incarnatie. S. Coakley, 
Kenosis: Theological Meanings and gender Connotations. In: J. Polkinghorne (ed.), The Work of Love, 
Creation as Kenosis, Cambridge 2001, 192-210. Hier 194.  
951   Augustinus spreekt van spiritus intellectualis. Daarmee wordt een vermogen aangeduid waardoor 
men het wezen van God kan schouwen, hetgeen echter een gave van God is. M. Schrama, Mystiek in 
de Augustijnenorde, a.w. 607. 
952   En.Ps. 130, 9: ‘et manna descenderet ad veniorem populum Israel’ (en het manna zal neerdalen  
tot het waarachtiger volk Israël). Mogelijke verwijzingen naar Ex 16, 4a: ‘dixit autem Dominus ad 
Mosen: “ecce  ego pluam vobis panes de caelo”’' (De Heer zei tot Mozes: “Zie, ik laat voor jullie brood 
uit de hemel regenen”) en naar Nm 11, 9: ‘cumque descenderet nocte super castra ros, descendebat 
pariter et man’ (wanneer de dauw  ‘s nachts neerdaalt over het kamp, daalde ook het manna erop 
neer).  In Ex 16, 4 wordt gesproken over regenen en in Nm 11, 9 over neerdalen.  
953   En.Ps. 130, 9: ‘Verbum caro factum est, et habitavit in nobis’ (het Woord is vlees geworden, en 
heeft onder ons gewoond). Verwijzing naar Io 1, 14. Dit vers neemt Augustinus letterlijk over.  
954   En.Ps. 130, 9’: ‘ut panem angelorum manducaret homo’ (opdat de mens het brood van de engelen 
zal eten). Verwijzing naar Ps 77 (78), 25: ‘panem angelorum manducavit homo, cibara misit eis in 
abundantiam’ (het brood van de engelen at de mens, hij zond hen voedsel tot verzadiging). Augustinus 
neemt hier het eerste deel van dit vers over, en plaatst dit in de toekomende tijd.  
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is met ‘brood’ uit de hemel (Ps. 78, 24)955 maakt Augustinus daartussen een 
onderscheid: het ‘manna’ is bedoeld voor de mens die zich laat leiden door het 
vlees, terwijl het hemels ‘brood’ beschikbaar is voor de geestelijke wezens en 
mensen die zich laten leiden door de Geest. Deze hemelse voeding daalt dan ook 
niet af naar de aarde. Het leven dat Jezus geeft bij zijn menswording duidt 
Augustinus in dit fragment aan als ‘manna’. In het volgende fragment spreekt hij 
niet meer over ‘manna’ maar over ‘melk’ . Deze voeding is beschikbaar in de kerk. 
Daarin licht een spoor op van haar geestelijke moederschap op. 
 
Werkvertaling en.Ps. 130, 11 
‘Dus onze Heer Jezus Christus is brood, hij heeft zich voor ons tot melk gemaakt, hij is vlees 
geworden en toonde zich sterfelijk, opdat in hem de dood beëindigd zou worden en wij niet 
zouden afdwalen van het Woord, en zouden geloven in het vlees dat Woord geworden is. 
Laten wij hierdoor groeien, laten wij ons door die melk voeden; laten wij, voordat wij 
krachtig zijn om het Woord tot ons te nemen, niet terugkeren van het geloof van onze melk. 
Die ketters die echter wilden redetwisten over dat wat ze niet hebben kunnen bevatten, 
hebben gezegd, dat de heilige Geest minder is dan de Zoon, ze hebben een onderscheid 
gemaakt en in de kerk drie goden ingebracht. Zij kunnen echter niet ontkennen, dat de 
Vader God is, noch kunnen ze ontkennen dat de Zoon God is, noch kunnen zij ontkennen 
dat de heilige Geest God is. Maar als God de Vader en God de Zoon en God de heilige Geest 
ongelijk zijn, en niet van dezelfde substantie zijn, dan is er niet één God, maar zijn er drie 
goden. Redetwistend dus over wat ze niet konden begrijpen, zijn ze hoogmoedig geworden; 
en er is met hen gebeurd wat wordt gezegd in deze psalm: “Als ik niet nederig voelde, maar 
mijn ziel heb verhoogd, zo hij die weggenomen is van de melk boven zijn moeder is, zo is de 
teruggave in mijn ziel” (Ps. 131, 2). De moeder is namelijk de kerk van God, waarvan zij 
gescheiden zijn: daar behoorden zij gezoogd en gevoed te worden opdat zij zouden groeien 
om te begrijpen dat het Woord bij God is, in de vorm van God gelijk aan de Vader.’956  

Analyse en beschrijving 
 
 

                                                 
955   Ps 77 (78), 24: ‘et pluit illis manna ad manducandum et panem caeli dedit eis’ (hij liet manna voor 
hen regenen om te eten en brood uit de hemel gaf hij hen).  
956   En.Ps. 130, 11 (CCL 40, 1907): ‘Dominus ergo noster Iesus Christus panis, se fecit nobis lac, 
incarnatus et apparens mortalis, ut in eo finiretur mors, et non aberraremus a Verbo, credentes in 
carnem quod factum est Verbum. Hinc crescamus, ipso lacte nutriamur; antequam validi simus ad 
capiendum Verbum, non recedamus a fide lactis nostri. Illi autem haeretici volentes disputare de eo 
quod non poterant capere, dixerunt quia Filius minor est quam Pater, et dixerunt quia Spiritus sanctus 
minor est quam Filius; et fecerunt gradus, et  immiserunt in ecclesiam tres deos. Non enim possunt 
negare Deum esse Patrem, nec possunt negare Filium Deum, nec possunt negare Spiritum sanctum 
Deum. At si Pater Deus et Filius Deus et Spiritus sanctus Deus inaequales sunt, et non sunt eiusdem 
substantiae, non est unus Deus, sed tres dii. Disputantes ergo quod capere non poterant, elati sunt in 
superbiam; et factum est in eis quod dicitur in isto psalmo: Si non humiliter sentiebam, sed exaltavi 
animam meam; quemadmodum qui ablatus est a lacte super matrem suam, sic retributio in animam 
meam (Ps 130, 2). Mater enim ecclesia Dei est, unde illi separati sunt; ibi lactari et nutriri debebant, 
ut crescerent ad capiendum Verbum Deum apud Deum, in forma Dei aequalem Patri.’  
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Jezus maakt zich tot ‘melk’  
Dit fragment is een vervolg op het vorige (en.Ps. 130, 9) waarin Augustinus 
uiteenzet dat Jezus Christus het ‘brood’ is die zich tot ‘melk’ gemaakt heeft. Deze 
beeldspraak sluit aan op de symboliek van het zogende moederschap waarbij 
‘brood’ getransformeerd werd in ‘melk’ (en.Ps. 130, 9). Was er in het vorige 
fragment sprake van het neerdalen van ‘manna’ bij de incarnatie van het Woord, in 
dit fragment spreekt Augustinus over ‘melk’ die Jezus Christus is. Manna en ‘melk’ 
staan beide in verband met de incarnatie. Deze samenhang vinden we ook bij 
Clemens van Alexandrië (ca. 150-ca. 225), voor wie manna eveneens het voedsel is 
dat uit de hemel neerdaalde bij de incarnatie van Christus (Paed. 6.41.2). Dit 
‘manna’ brengt hij in verband met ‘borstvoeding’ (Paed. 6.41.3).957  
Augustinus spreekt echter niet alleen over die incarnatie van Jezus Christus, maar 
ook over zijn dood ‘opdat de dood in hem beëindigd zou worden’. Daarmee kan de 
mens aangenomen worden door God en deel krijgen aan het goddelijk leven. Deze 
aanname is mogelijk door te geloven in de mens Jezus in wie de genade aanwezig 
is. Met deze genade (‘melk’) kan het geloof van de mens krachtig worden waardoor 
hij het Woord leert verstaan. Deze genade (‘melk’) is niet alleen beschikbaar 
gekomen bij de incarnatie van het Woord, maar is ook aanwezig in de kerk en heeft 
een belangrijke functie bij de geloofsgroei, waar de omvorming van de heilsgaven 
(‘brood’ in ‘melk’) verder gaat.  
De inhoud van dit fragment wijst op de ruilgedachte uit de vroegchristelijke dogma-
tiek waarin God mens werd en wel tot in de diepte van de dood, om de mensheid 
de mogelijkheid te schenken kinderen van God te worden. Deze gedachte vindt 
haar oorsprong bij Ireneaus (ca. 130-ca. 220).958 Het Alexandrijns milieu van de 
vierde eeuw ging uit van de gedachte dat het Woord verlost wat het aanneemt.959 
In het vorige fragment werd het Woord niet alleen vlees, maar ook ‘melk’, hetgeen 
een verwijzing is naar de genade. De verlossing van de mens wordt mogelijk 
gemaakt door de genade die Christus als moeder heeft bereid bij de incarnatie van 
het Woord (en.Ps. 130, 9). Deze genade neemt de mensheid aan tot kind van God 
en doet haar groeien in geloven. 
 
De heilige Geest en de drie-eenheid 
Augustinus gaat tekeer tegen de ketters die de leerstukken over de heilige Geest 
niet aanvaarden. Zij maken de Geest ondergeschikt aan de Zoon en zij ontkennen 
de wezensgelijkheid van de Vader, Zoon en heilige Geest. Wellicht doelt hij op de 

                                                 
957   Clemens van Alexandrië, Paedagoog VI. 41.3: ‘Αμέλει και νυν αι͑ τίτθαι το πρωτόχυτον του 
γάλακτος  πόμα ομωνύμως εκείη τη τροφη μάννα κεκλήκασιν’ (natuurlijk hebben ook nu de voedsters 
de eerste melk [voormelk], gelijkluidend met dat voedsel, manna genoemd). De Nederlandse vertaling 
is van Mieke Kock-Rademakers. 
958   P. Smulders, De ontwikkeling van het christologisch dogma. In: Bijdragen (1961), 357-324.  
959   P. Smulders, De ontwikkeling van het christologisch dogma, a.w. 385.  
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pneumatomachen.960 Zij bestreden de godheid van de heilige Geest en reduceerden 
de Geest tot een eigenschap van de geschapen werkelijkheid. De goddelijke oor-
sprong van de Geest werd bekrachtigd tijdens het Concilie van Constantinopel 
(381).961 De discussie over de godheid van de Geest refereert aan de vraag of de 
drie personen één God zijn óf dat er drie Goden zijn.962 Wanneer er drie Goden 
zouden zijn, zou iedere God autonoom en onafhankelijk zijn van de anderen. Bij één 
God in drie personen is er een gemeenschappelijke werking, omdat deze drie 
personen delen in hetzelfde goddelijk wezen. Wanneer de goddelijkheid van de 
Geest ontkend zou worden, zou de werkzaamheid van de Geest gereduceerd 
worden tot iets wat maakbaar is. Dit heeft Augustinus eerder in deze uiteenzetting 
laten zien aan de hand van Simon de magiër die meende dat hij met geld de macht 
van de heilige Geest kon kopen (en.Ps. 130, 5; Hand. 8, 18-23). Wanneer God niet 
gelijk zou zijn aan de heilige Geest, zou God de gaven ‘brood’ en ‘melk’ niet kunnen 
schenken. Dankzij de heilige Geest kan God de genade schenken die Christus als 
een moeder bereid heeft. Daarmee maakt Augustinus dus wel een onderscheid 
tussen Christus als moeder die de goddelijke gaven bereidt, en de heilige Geest die 
ze geeft.  
Degenen die zich hoogmoedig boven moeder de kerk plaatsen, hebben geen deel 
aan de genade die de Geest schenkt. Augustinus koppelt het geloof in de godde-
lijkheid van de Geest aan de ‘melk’ van moeder de kerk. Geen geloof hechten aan 
de goddelijkheid van de Geest betekent weggenomen (ablatus) worden van de 
‘melk’. De ketters die dit leerstuk van de kerk verwerpen, ontvangen dus geen 
genade.  
 
 

                                                 
960   Tijdens het concilie van Constantinopel (381) werden de zogeheten pneumatomachen veroor–
deeld.   
961   In de geloofsbelijdenis van Constantinopel staat over de heilige Geest: ‘Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et 
glorificatur’ (en in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de 
Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt). 
962   Het Tritheïsme gaat ervan uit dat de Drie-eenheid uit drie gelijke, onafhankelijke, autonome 
wezens bestaat, die elk goddelijk zijn. Het gevolg van deze onafhankelijkheid is dat er geen 
gemeenschappelijke werking uit kan gaan van deze goddelijke personen. In de canon van het Concilie 
van Constantinopel (381) werden verschillende ketterijen veroordeeld, zoals de Eunomianen, de 
Arianen, de Semi-arianen, in het bijzonder de pneumatomachen, de Sabellianen, de Marcellianen, de 
Photinianen en de Apollinaristen (canon 151). Tijdens de Synode van Rome  (382) werd vastgelegd dat 
er één Godheid is: ‘(20.) Wer nicht sagt, dass es nur eine Gottheit, Macht, Erhabenkeit, Herrschaft, 
nur ein Reich und nur einen Willen und eine Wahrheit des Vaters und des Sohnes und des heiligen 
Geistes gibt, der is ein Häretiker,’ 172; en dat deze drie personen gelijk zijn: ‘( 21.) Wer nicht sagt, dass 
es drei wahre Personen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes gibt, die gleich sind, 
immer leben, alles Sichtbare und Unsichtbare umfassen, alles vermögen, alles richten, alles beleben, 
alles erschaffen und alles erhalten, der ist ein Häretiker,’ 173. H. Denzinger, Kompendium der 
Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, Freiburg [ect.] 2007, (41e druk), 88. 
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De kerk als moeder 
De ‘melk-wording’ bij de incarnatie van het Woord trekt Augustinus door naar de 
kerk, die hij personifieert als een moeder. Als kerk van God is zij verbonden met de 
drie-ene God, in het bijzonder met de Geest die God haar geschonken heeft (met 
Pinksteren). Dit duidt op het sacramentele karakter van de kerk: ze is een zichtbaar 
teken in de aardse werkelijkheid dat verwijst naar de drie-ene God. De kerk is de 
plaats waar het altijd zwakke geloof ‘gezoogd’ en ‘gevoed’ wordt; zij bewaart 
immers de herinnering aan Jezus Christus die levend kan worden in de verhalen die 
er over hem verteld worden en in de sacramenten die gevierd worden. Wanneer 
Jezus Christus daarin present gesteld wordt, kan hij de gelovigen genade (‘melk’) 
schenken.  
Ook Clemens van Alexandrië schreef al dat de mens Jezus de ‘melk’ is die geschikt 
gemaakt is voor de kerk, waarmee het geloof gevoed wordt. De kerk heeft zelf geen 
‘melk’ (Paed. 6.42.2).963 In Augustinus’ uiteenzetting is de kerk de plaats waar deze 
heilsgaven geschonken worden, maar zij heeft er niet zelf beschikking over.  
 
Werkvertaling en.Ps. 130, 12 
‘Gezien is dit echter door hen die voor ons deze dingen hebben behandeld, met andere 
uitspraken en ander begrip van deze woorden, die ik niet zal verzwijgen voor u, geliefden. 
Dit namelijk hebben ze gezegd: elke hoogmoedige mishaagt aan God en de menselijke ziel 
moet zich vernederen, opdat zij niet aan God mishaagt en moet met het hele hart beschou-
wen naar wat gezegd is: “verneder je in die mate dat je groot bent, en bij God zul je genade 
vinden” (Sir. 3, 20).  
Maar aan de andere kant zijn er sommige mensen, die als ze horen dat ze nederig moeten 
zijn, weglopen, niets willen leren, in de mening dat als ze iets zouden leren, ze hoog-
moedigen zouden zijn; ze blijven steken in melk alleen. De Schrift berispt zulke mensen, en 
zegt: “Jullie hebben nog melk nodig, geen vaste spijs” (Hebr. 5, 12). Zo immers wil God ons 
voeden met melk, opdat wij daarbij niet zullen blijven; maar groeiend door melk, tot vast 
voedsel zullen komen.  
Daarom moet de mens zijn hart niet in hoogmoed verheffen, maar zich verheffen tot het 
onderwijs van het Woord van God. Want als de ziel zich niet zou mogen verheffen, zou niet 
in een andere stem van de psalm gezegd worden: “Tot u, Heer, heb ik mijn ziel verheven” 
(Ps. 25, 1). En als de ziel zich niet over zichzelf uitstort, komt zij niet tot de aanschouwing 
van God en tot de kennis van diens onveranderlijke substantie. Want alleen als zij in het 
vlees is zegt men haar: “Waar is uw God?” (Ps. 42, 4) Want in haar innerlijk is haar God en 

                                                 
963   Clemens van Alexandrië, Paedagoog VI. 42.2-3: ‘Διὸ οὐκ ἔσχε γάλα, ὅτι γάλα ἦν τὸ παιδίον τοῦτο 
καλὸν καὶ οἰκεῖον, τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν νεολαίαν ὑποτροφοῦσα τῷ λόγῳ, ἣν αὐτὸς ἐκύησεν ὁ 
κύριος ὠδῖνι σαρκικῇ, ἣν αὐτὸσ ἐσπαργάνωσεν ὁ κύριος αἵματι τιμίῳ. Ω τῶν ἁγίων λοχευμάτων, ὢ 
τῶν ἁγίων σπαργάνων· ὁ λόγος τά πάντα τῷ νηπίῳ, καὶ πατὴρ καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ τροφεύς’ 
(daarom had zij [de kerk, KB] geen melk, omdat dat kind de melk was, mooi en geheel verwant, het 
lichaam van Christus, voedend door het Woord het jonge volk, welke de Heer zelf had voortgebracht 
met de pijn van het vlees, welke de Heer zelf had gebakerd met kostbaar bloed. O heilige geboorte, o 
heilige windselen. De logos is alles voor kleinen, zowel vader als moeder en opvoeder en voeder.  
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geestelijk is hij in haar innerlijk en geestelijk is hij verheven; niet als bij afstanden tussen 
plaatsen, waarbij door afstanden plaatsen hoger zijn. Want als op die manier hoogte moet 
worden gezocht, winnen de vogels het van ons om tot God te komen; in haar innerlijk is 
God verheven en geestelijk verheven; de ziel slaagt er niet in hem te bereiken, opdat zij hem 
kan aanraken, tenzij zij zich overstijgt.  
Want al wat je over God door het lichaam denkt, daarin vergis je je erg. Je bent in hoge mate 
een zuigeling als je ook over God denkt op de manier van de menselijke ziel, die God of 
vergeet, of weet dat hij dwaas doet, of iets doet en het berouwt. Want al deze dingen zijn 
in de schriften vastgelegd, opdat door melk te drinken God ons vertrouwd raakt; niet opdat 
wij op een eigenlijke wijze van Hem deze dingen zo horen en begrijpen alsof het God spijt 
en zo iets leert wat hij niet heeft geweten en begrijpt wat hij niet begreep en zich herinnert 
wat hij vergeten was. Zulke dingen zijn immers de ziel eigen, niet God eigen. Tenzij zij zich 
en de wijze van haar ziel dus overstijgt, zal zij niet zien dat God is wat  hij is die zegt: “ik ben 
die ik ben” (Ex. 3, 14).  
Wat zegt dus degene aan wie gezegd werd: “Waar is uw God?” Wat zegt hij? “Mijn tranen 
zijn mij tot brood geworden bij dag en bij nacht, terwijl mij dagelijks wordt gevraagd: waar 
is uw God?” Opdat hij echter zijn God zou vinden, wat moet hij doen? “Hierover heb ik 
gedacht,” zegt hij, “en mijn ziel heb ik boven mij uitgestort” (Ps. 42, 4-5). Opdat hij God zou 
vinden, heeft hij zijn ziel over zich uitgestort. Niet wordt er dus tegen jullie gezegd: weest 
nederig, opdat je niet wijs bent. Wees nederig vanwege de hoogmoed; wees hoog vanwege 
de wijsheid.  
Ik heb een duidelijke uitspraak over deze zaak gehoord: “Wilt niet, jongens, in de geest 
voltooid worden, maar weest uit kwaadwilligheid zuigelingen, opdat jullie in de geest 
volmaakt zouden zijn” (1 Kor. 14, 20) Duidelijk is uitgelegd, mijn broeders, waar God wil dat 
we nederig zijn, waar verheven; nederig om ons voor de hoogmoed te hoeden, verheven 
om wijsheid te grijpen. Drink melk opdat je je voedt; voed je zo, dat je groeit, groei zo dat 
je brood zult eten. Want wanneer je begint brood te eten, word je gespeend, d.w.z. dan zul 
je geen melk nodig hebben, maar vast voedsel.  
En dit schijnt gezegd te zijn: “Als ik  mij niet nederig voelde, maar mijn ziel heb verheven” 
(Ps. 131, 2), dat is, als ik niet in de geest, maar uit kwaadwilligheid kind was. Om dat uit te 
leggen, heeft hij bovenstaande woorden gezegd: “Heer, mijn hart is niet verheven, noch zijn 
mijn ogen omhoog geheven; ik ben geen grote dingen aangegaan, noch in wonderbaarlijke 
zaken boven mij” (Ps. 131, 1). Zie omdat ik uit kwaadwilligheid kind was, maar niet klein 
naar betekenis. “Als ik mij niet nederig voelde, maar mijn ziel heb verheven” (Ps. 131, 2), 
wordt mij teruggegeven waarmee het kind teruggegegeven wordt dat gespeend wordt van 

de moeder, opdat ik geschikt zal zijn brood te eten.’964  

                                                 
964   En.Ps. 130, 12 (CCL 40, 1907-1908): ‘Visa est hic quidem ab his qui ante nos ista tractarunt, et alia 
sententia, et alius intellectus in his verbis, quem non tacebo Caritati vestrae. Hoc enim dixerunt: 
Omnis superbus displicet Deo, et debet se humana anima humilare, ne Deo displiceat, et toto corde 
intueri quod dictum est: Quanto magnus es, tanto humila te in omnibus, et coram Deo invenies 
gratiam (Sir 3, 20). Sed rursus sunt quidam homines, qui cum audierint quia humiles esse debent, 
dimittunt se, nihil volunt discere, putantes quia si aliquid didicerint superbi erunt; et remanent in solo 
lacte. Quos reprehendit scriptura, dicens: Et facti estis opus habentes lacte, non solido cibo (Hbr 5, 12) 
. Sic enim nos Deus vult nutriri lacte, ut non ibi remaneamus; sed crescendo per lac, ad solidum cibum 
perveniamus. Ergo non debet homo extollere cor suum in superbiam, sed debet levare in doctrinam 



319 

 
Analyse en beschrijving 
 
Hoogmoed versus nederigheid  
Augustinus richt zich tot de onvolmaakten bij wie de hoogmoed nog aanwezig is. 
De hoogmoed heeft Augustinus in het voorgaande uitgedrukt in het viervoudige 
grijpen naar wat ze nog niet kunnen bevatten (en.Ps. 130, 9). Eerder heeft hij de 
hoogmoed in verband gebracht met de wonderen die mensen te boven gaan (en.Ps. 
130, 5) en met mensen die ervan houden zelf een wonder te verrichten (en.Ps. 130, 
6-7). Deze hoogmoed mishaagt God, omdat zij zich in deze ervaringen gaan 
verheffen en daarmee niet openstaan voor de genade die de Geest aan de 
gemeenschap van de kerk schenkt. 
Deze openheid brengt Augustinus ter sprake aan de hand van psalm 131, 1: ‘Heer, 
mijn hart is niet hooghartig, noch zijn mijn ogen gericht op het hoge, noch wandel 
ik in grootse zaken, noch in wonderbaarlijke dingen’ (en.Ps. 130, 7). Daarmee geeft 
hij aan dat de geloofsleerlingen God niet moeten zoeken in krachten die hen te 
boven gaan, maar juist in de nederigheid waarin ze genade bij God kunnen 

                                                 
verbi Dei. Nam si levanda anima non esset, non diceretur in alia voce psalmi: Ad te, Domine, levavi 
animam meam (Ps 24, 1). Et nisi se ipsa anima super se effundat, non pervenit ad visionem Dei, et ad 
cognitionem substantiae illius incommutabilis. Nam modo cum adhuc in carne est, dicitur ei: Ubi est 
Deus tuus (Ps 41, 4)? Sed intus est Deus eius, et spiritaliter intus est, et spiritaliter excelsus est; non 
quasi intervallis locorum, quomodo per intervalla loca altiora sunt. Nam se talis altitudo quaerenda 
est, vincunt nos aves ad Deum. Ergo intus Deus altus est, spiritaliter altus; nec pervenit anima ut 
contingat eum, nisi transierit se. Nam quidquid de Deo sentis secundum corpus, multum erras. 
Multum infans es, si sentis de Deo etiam secundum animam humanam, quod Deus aut obliviscatur, 
aut ita sapiat ut desipiat, aut faciat aliquid et paeniteat eum. Omnia enim ista posita sunt in scripturis, 
ut nobis lactentibus commendaretur Deus; non ut proprie de illo sic audiamus ista, et intellegamus 
quasi paeniteat Deum, et modo discat aliquid quod non noverat, et intellegat quod non intellegebat, 
et reminiscatur quod oblitus erat. Talia enim animae sunt, non Dei. Nisi ergo transierit et modum 
animae suae, non videbit quia Deus est quod est, qui dixit: Ego sum qui sum. Itaque ille cui dicebatur: 
Ubi est Deus tuus, quid dixit? Factae sunt mihi lacrimae meae panis die ac nocte, dum dicitur mihi 
quotidie: Ubi est Deus tuus? Ut autem inveniret Deum suum, quid egit? Haec meditatus sum, inquit, 
et effudi super me animam meam (Ps 41, 4-5). Ut inveniret Deum, effudit super se animam suam. Non 
ergo sic tibi dicitur: Humilis esto, ut non sapias. Humilis esto, propter superbiam; altus esto, propter 
sapientiam. Audi evidentem sententiam de hac re: Nolite pueri effici mentibus; sed malitia infantes 
estote, ut mentibus perfecti sitis (1 Cor 14, 20). Certe explicatum est, fratres mei, ubi nos Deus voluit 
esse humiles, ubi altos: humiles, propter cavendam superbiam; altos, propter capiendam sapientiam. 
Lactare, ut nutriaris; sic nutrire, ut crescas; sic cresce, ut panem manduces. Cum enim coeperis panem 
manducare, ablactaberis, id est, iam tibi non opus erit lac, sed solidus cibus. Et hoc videtur dixisse: Si 
non humiliter sentiebam, sed exaltavi animam meam (Ps 130, 2), id est, si non mente, sed malitia 
parvulus fui. Quod significans, dixit superiora verba: Domine, non est exaltatum cor meum, neque in 
altum elati sunt oculi mei; neque ingressus sum in magnis, neque in mirabilibus super me (Ps 130, 1). 
Ecce quia malitia parvulus fui. Sed quia sensu non fui parvulus: Si non humiliter sentiebam, sed exaltavi 
animam meam (Ps 130, 2), retribuatur mihi quod retribuitur parvulo qui ablactatur a matre, ut iam 
panem sim idoneus manducare.’ 
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vinden.965 Wanneer zij opgaan in wonderbaarlijke ervaringen en geloven in datgene 
wat ze zien, horen, voelen, ervaren, vullen ze de ruimte tussen zichzelf en God op 
met deze ervaringen, waardoor God hen niet als de Ander tegemoet kan treden. 
De hoogmoed komt ook aan het licht in het niet nederig willen zijn en het niet willen 
leren. Het leren brengt Augustinus in verband met de ‘melk’ en is een verwijzing 
naar de geloofsvorming die de kerk aanbiedt. De kerk is immers de plaats waar het 
geloof gevoed wordt met genade (en.Ps. 130, 11) en daarmee is de kerk de plaats 
waar het geloof van onvolmaakten kan groeien.966 Deze groei leidt tot het onderwijs 
van het Woord van God.  
 
Verheffen tot het onderwijs van God 
Het zich verheffen in hoogmoed staat in tegenstelling tot het zich verheffen tot het 
onderwijs van Gods Woord. Dit onderwijs is niet mogelijk wanneer de mens zich in 
hoogmoed verheft, omdat hij dan niet ontvankelijk is voor God die hem kan 
verheffen. Het onderwijs van Gods Woord voert in de richting van contemplatie die 
de mens doet inkeren. Augustinus beschrijft dit onderwijs als een intentionaliteit 
vanuit de ziel die zich verlangend tot God richt.967 Daarbij is er ook een intentionali-
teit vanuit God die de verlangende ziel tegemoet treedt, haar doet inkeren en 
uitstijgen boven zichzelf. Deze inkeer leidt tot contemplatie, een ervaring van Gods 
aanwezigheid. Deze ervaring is niet mogelijk wanneer de mens zich laat leiden door 
de neigingen van het vlees, omdat God zich op die wijze niet laat vinden.968 Men 
kan God slechts vinden door zich te verheffen tot het onderwijs van Gods Woord, 
wat een inkeer in de ziel mogelijk maakt. Het innerlijk is de plaats waar God 
oneindig verheven is en waar de ziel zichzelf in de geest overstijgt.  
 
Denken over God via het lichaam 
Augustinus zegt hier weer tot de onvolmaakten dat zij over God kunnen denken via 
het lichaam (corpus). Het denken volgens het lichaam slaat nog op de doop-
leerlingen als ‘zuigelingen’. Deze wijze van denken slaat op de omgang met wonder-

                                                 
965   En.Ps. 130, 12: ‘Quanto magnus es, tanto humila te in omnibus, et coram Deo inventies gratiam’ 
(Verneder je in die mate dat je groot bent, en voor God zul je genade vinden). Verwijzing naar: Sir 3, 
20 die Augustinus bijna letterlijk overneemt. 
966   En.Ps. 130, 12: ‘et facti estis opus habentes lacte, non solido cibo’ (jullie hebben melk nodig, geen 
vaste spijs. Verwijzing naar: Hbr 5, 12d: ‘et facti estis quibus lacte opus sit non solido cibo’ (en jullie 
zijn geworden die melk nodig hebben, geen vaste spijs). Augustinus citeert hier het laatste deel van 
dit vers.  
967   En.Ps. 130, 12: ‘Ad te, Domine, levavi animam meam’ (tot u heb ik mijn ziel verheven). Letterlijk 
citaat uit Ps 24, 1 (25,1). 
968   En.Ps. 130, 12: ‘Ubi est Deus tuus’. Verwijzing naar Ps 41, 4b (42, 4): ‘fuerunt miho lacrimae panis 
die ac nocte, dum dicitur mihi cotidie ubi est Deus tuus’ (mijn tranen zijn mijn brood geworden dag 
en nacht, heel de dag wordt tegen mij gezegd: waar is je God). Augustinus citeert het laatste deel van 
dit psalmvers. 
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lijke zaken die hen te boven gaan. Ze komen in contact met God door een open-
baring of een wonder. Daarover spreekt ook de Schrift. De apostelen hebben vele 
wonderen verricht, maar alleen dankzij het feit dat Christus handelde (en.Ps. 130, 
6). Daarom spreekt Augustinus daar niet negatief over. Deze ervaringen wekken 
vertrouwen in God en daarom mag er geloof – ‘melk’ – aan gehecht worden.  
Deze wonderlijke dingen nemen de onvolmaakten echter waar via het lichaam en 
de zintuigen, zodat ze kunnen dwalen vanwege de materialisatie van datgene wat 
ze zien en horen. Bij de interpretatie van deze ervaringen kan de menselijke zwak-
heid een rol spelen die vanuit zijn perspectief deze wonderen beschouwt, waardoor 
deze interpretatie haaks kan staan op God die niet te vangen is in lichamelijke 
beelden en die beeldloos is.969  

Het bezig zijn met deze wonderlijke ervaringen contrasteert met Gods afwezigheid 
die een ervaring van verlatenheid is.970 In deze verlatenheid kan het verlangen in 
de ziel gewekt worden om zichzelf innerlijk te overstijgen. Dit verlangen is echter 
niet gericht op het innerlijk alleen, maar op het vinden van God. Wanneer de 
nederige mens zich verheft tot het onderwijs van Gods Woord, kan hij boven 
zichzelf uitstijgen, en zo komen tot de aanschouwing van God. 
 
Gespeend worden  
Augustinus roept zijn toehoorders op zich niet als ‘jongens’ (pueri) te verheffen in 
hoogmoed waarbij ze menen tot God te reiken. Deze zelfverheffing blokkeert de 
relatie met God. Hij citeert de apostel Paulus als hij hen oproept zich kwaadwillig 
(malitia) op te stellen als een ‘zuigeling’ opdat ze kunnen groeien.971 Deze mede-
deling is opmerkelijk. Augustinus zegt het omgekeerde van wat hij bedoelt. Het zich 
kwaadwillig opstellen staat haaks op het kunnen groeien als een zuigeling. In deze 
context kan malitia weigerachtigheid en bokkigheid betekenen, en dan staat het in 

                                                 
969   En.Ps. 130, 12: ‘Ego sum qui sum’ (Ik ben die ik ben). Verwijzing naar Ex 3, 14: ‘dixit Deus ad 
Mosen: “ego sum qui sum,” ait sic “dices filiis Israhel qui est misit me ad vos”’ (God zei tegen Mozes: 
“ik ben die ik ben,” hij zei ook: “zeg tegen de zonen van Israël, hij die is, zendt mij tot jullie”) Augustinus 
citeert uit het eerste deel van dit vers.  
970   En.Ps. 130, 12: ‘Ubi est Deus tuus? (…). Factae sunt mihi lacrimae meae panis die ac nocte, dum 
dicitur mihi quotidie: Ubi est Deus tuus? (…) Haec meditatus sum, (…) et effudi super me animam 
meam’( Waar is je God? (…) Mijn tranen zijn mij tot brood bij dag en bij nacht, als mij dagelijks wordt 
gevraagd: Waar is je God (…) Hier wil ik over mediteren (…) en mijn ziel boven mij uitstorten. 
Verwijzing naar Ps 41 (42), 4-5: ‘Fuerunt mihi lacrimae meae panis die ac nocte, dum dicitur mihi 
cotedie ubi est Deus sum. Haec recordatus sum et effudi in me animam meam’ (mijn tranen zijn mijn 
brood geworden dag en nacht, heel de dag wordt tegen mij gezegd: waar is je God. Hieraan word ik 
herinnerd en wordt mijn ziel in mij uitgestort).  
971   En.Ps. 130, 12: ‘Nolite pueri effici mentibus; sed malitia infantes estote, ut mentibus perfecti sitis’ 
(wilt niet, jongens, in de geest voltooid worden, maar weest uit kwaadwilligheid zuigelingen, opdat 
jullie in de geest volmaakt zouden zijn). Verwijzing naar: 1 Cor 14, 20: ‘fraters, nolite pueri effeci 
sensibus, sed malitia parvuli estote, sensibus autem perfecti estote’ (broeders, wilt niet als jongens in 
de zintuigen voltooid worden, maar weest uit kwaadwilligheid een kind, en de zintuigen zullen 
vervolmaakt wordt). Augustinus heeft sensibus veranderd in mentibus, en parvuli in infantes. 
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verband met de hoogmoed die de relatie met God blokkeert. Het refereert aan 
maledicio (kwaadsprekerij) waardoor er geen retributie mogelijk was (en.Ps. 130, 
9). Een teruggave aan de ziel wordt pas mogelijk vanuit een grondhouding van 
nederigheid die nodig is om zich te verheffen tot het onderwijs van het Woord. Dan 
kunnen gelovigen die zwak zijn, de wijsheid grijpen in de betekenis van gewaar-
worden. Dit grijpen is een transformatie van vastgrijpen van een bijzondere 
ervaring door de onvolmaakten. Dit onderwijs zal leiden tot een ontmoeting met 
God waarbij ze ‘brood’ oftewel wijsheid (en.Ps. 130, 14) ontvangen. In deze 
ontmoeting worden ze ‘gespeend’: afgewend van de ‘melk’, de genade waarmee 
ze zich voedden. 
Aan de hand van psalm 131, 2 (130, 2) legt Augustinus uit dat ze aan zichzelf terug-
gegeven (retributie) worden. Dit vers herneemt hij drie keer op een verschillende 
wijze en voegt daaraan twee keer malitia toe (1 Kor. 14, 20). Bij de eerste overname 
ligt de nadruk op de verheffing in hoogmoed (Ps. 131, 2).972 Deze verheffing is die 
van een kwaadwillig kind en verwijst naar het opgaan in wonderen.  Bij de tweede 
overname ligt het accent op de nederigheid (Ps. 131, 1).973 Ook de nederige mens 
noemt hij een ‘kwaadwillig kind’, maar hij bedoelt er het tegengestelde mee van 
wat hij eigenlijk wil zeggen. ‘Kind’ verwijst naar een doopleerling die niet klein wil 
blijven maar wil groeien in geloven. Dit sluit aan op de derde overname van psalm 
131, 2, die hij op dezelfde wijze citeert als bij de eerste overname ervan.974 Met 
dien verstande dat de grond voor de verheffing van de ziel niet de hoogmoed is, 
maar het gevolg van een groeiproces dat de doopleerling doorgemaakt heeft. De 
beeldspraak van een ‘gespeend kind’ duidt op een groei in het geloof waardoor hij 
geschikt is ‘brood’ te eten. Deze doopleerling kan God ontmoeten, die in zijn ziel 
woont en haar tegelijk overstijgt. In deze ontmoeting ontvangt hij goddelijke 
voeding (‘brood’) die wijst op Christus. Dat is de retributie in zijn ziel.  
Hoe deze groei in geloven zich voltrekt in relatie tot het moederschap van de kerk 
beschrijft Augustinus in de volgende paragraaf aan de hand van de symbolische 
handeling ‘spenen’. In dit groeiproces komt een spoor van het geestelijke 
moederschap van de kerk aan het licht in de handeling ‘dragen’. 
 
 
 

                                                 
972   En.Ps. 130, 12: ‘si non humiliter sentiebam, sed exaltavi animam meam’ (als ik mij niet nederig 
voelde, maar mijn ziel heb verheven). Letterlijke verwijzing naar Ps 130 (131), 2.  
973   En.Ps. 130, 12: ’Domine, non est exaltatum cor meum, neque in altum elati sunt oculi mei; neque 
ingressus sum in magnis, neque in mirabilibus super me’ (Heer, mijn hart is niet verheven, noch zijn 
mijn ogen verheven in de hoogte, noch heb ik mij ingelaten met grote dingen, noch met wonderlijke 
dingen die mij te boven gaan). Verwijzing naar Ps 130, 1 waarbij Augustinus aan het verheffen van de 
ogen toevoegt in altum: in de hoogte, en ambulavi (gewandeld) veranderd heeft in ingressus. 
974   En.Ps. 130, 12: ‘si non humiliter sentiebam, sed exaltavi animam meam’ (als ik mij niet nederig 
voelde, maar mijn ziel heb verheven). Letterlijke verwijzing naar het eerste deel van Ps 130, 2. 
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Werkvertaling en.Ps. 130, 13     
‘En deze uitspraak dus, broeders, mishaagt niet, want ze is niet tegen het geloof. Zij beweegt 
mij toch, omdat niet alleen gezegd is: “zoals wie weggenomen is van melk, zo is de retributie 
in mijn ziel;” maar hier is aan toegevoegd: “zoals wie weggenomen is van de melk boven 
zijn moeder, zo is de retributie in mijn ziel.” Hier gebeurde het mij – ik weet niet hoe – dat 
ik zie dat het vervloekt is. Gespeend wordt immers niet een zuigeling, maar een reeds groter 
kind. Wie echter zwak is door het eerste zuigelingschap, welke het echte zuigelingschap is, 
is boven (bij) zijn moeder; als hij toevallig van de melk wordt weggenomen, sterft hij. Niet 
zonder reden is dus toegevoegd: “boven zijn moeder.” Gespeend worden kunnen immers 
allen door te groeien. Wie groeit en dan wordt gespeend, voor hem is het goed; wie echter 
nog boven (bij) zijn moeder is, voor hem is het gevaarlijk. Dus moet er voor gehoed worden, 
broeders, en gevreesd dat iemand niet voor zijn tijd wordt gespeend. Want elke grote 
jongen wordt van de melk gescheiden. Maar niet moet iemand van de melk gescheiden 
worden, wanneer hij nog boven (bij) zijn moeder is. Wanneer hij echter wordt gedragen 
door de handen, hij die gedragen is in de baarmoeder (hij is immers gedragen in de 
baarmoeder opdat hij geboren zou worden, hij wordt gedragen door de handen, opdat hij 
zal groeien) die heeft melk nodig; zolang hij nog boven (bij) zijn moeder is.  
Moge hij niet zijn ziel willen verheffen, wanneer hij misschien minder geschikt is vast 
voedsel te nemen, maar de voorschriften van de nederigheid naleven. Hij heeft het, als hij 
zich inspant, hij gelove in Christus, opdat hij Christus kan begrijpen. Het Woord kan hij niet 
zien, de gelijkheid van het Woord met de Vader kan hij niet grijpen, de gelijkheid van de 
heilige Geest met de Vader en het Woord kan hij nog niet zien; hij moet dat geloven en 
inzuigen. Zeker is dat als hij gegroeid zal zijn, hij zal eten wat hij niet had kunnen eten voor 
dat hij door te zuigen gegroeid zou zijn; en hij krijgt het waarheen hij reikt. “Hogere dingen 
dan jezelf moet je niet zoeken, en sterkere dingen dan jezelf moeten niet door jou onder-
zocht worden”; d.w.z. naar die dingen die je minder goed kan grijpen. En wat doe ik nu, 
vraag je? Blijf ik zo? “Maar welke dingen de Heer aan jou voorschrijft, overweeg die steeds” 
(Sir. 3, 22). Welke dingen schrijft de Heer je voor? Betoon barmhartigheid, wil de vrede van 
de kerk niet verstoren, wil in de mens de hoop niet laten varen, wil God niet op de proef 
stellen door wonderen te verlangen. Als reeds in u een vrucht is, weet je dit, omdat je met 
goede dingen onkruid draagt naar de oogst; want met slechte dingen kun je in de tijd zijn, 
maar niet in eeuwigheid. Dit kaf voor jou is gemengd in deze tijd op de dorsvloer; in de 
korenschuur zal het niet met je zijn. Deze dingen, “welke de Heer je voorschrijft,” overweeg 
die steeds. Van de melk zal je niet gescheiden worden, zolang je boven (bij) je moeder bent, 
opdat je niet voortijdig door honger sterft, voor dat je geschikt bent om brood te eten. 
Groei, er zullen sterke krachten zijn van jou, en je zult zien wat je niet hebt kunnen zien en 
zult begrijpen, wat je niet hebt begrepen.’975 

                                                 
975   En.Ps. 130, 13 (CC 40, 1908-1909): ‘Et haec ergo, fratres, sententia non displicet, quia non est 
contra fidem. Movet me tamen, quia non tantum dictum est: Quemadmodum qui ablatus est a lacte, 
sic retributio in animam meam; sed additum est: Quemadmodum qui ablatus est a lacte super matrem 
suam, sic retributio in animam meam. Hic mihi nescio quid tale occurrit, ut videam quia maledictum 
est. Ablactatur enim non infans, sed iam grandiusculus. Qui autem infirmus est prima infantia, quae 
vera infantia est, super matrem suam est; si forte fuerit a lacte ablatus, extinguitur. Non frustra ergo 
additum est: super matrem suam. Ablactari enim omnes possunt crescendo. Qui crescit, et sic 
ablactatur, bonum est illi; qui autem adhuc super matrem suam est, perniciosum. Ergo cavendum, 
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Analyse en beschrijving 
 
Groeien in relatie tot het moederschap van de kerk  
Augustinus pakt het onderscheid tussen ‘het weggenomen worden van de melk’ 
(ablatus a lacte) en ‘het gespeend worden’ (ablactus) weer op dat hij eerder aan de 
orde gesteld heeft (en.Ps. 130, 9).  
Een kind dat weggenomen is van de melk heeft de borstvoeding van de moeder nog 
nodig en is niet toe aan het gespeend worden, terwijl een kind dat gespeend wordt 
deze borstvoeding niet meer nodig heeft. Dit onderscheid heeft te maken met ‘het 
boven de moeder zijn’.976 Dit wijst op de hoogmoed van de doopleerlingen. Hoewel 
zij bij de doop gezuiverd worden van de zonde, is de onvolmaakte eigenschap van 
de hoogmoed nog aanwezig. Daarmee verheffen zij zich boven de kerk, en hebben 
zij geen deel aan de genade die de heilige Geest haar schenkt. Wanneer deze 
hoogmoed omgevormd wordt tot nederigheid, kunnen zij opgenomen worden in 
de gemeenschap van de kerk. Deze transformatie is mogelijk doordat de kerk hun 
zwakheid als een moeder draagt. Aan de handeling dragen koppelt Augustinus de 
symboliek van het moederschap: het gedragen worden in de baarmoeder leidt tot 
geboorte, het dragen door de handen leidt tot groei. Door de herhaling van beide 
symbolische handelingen versterkt hij de noodzaak dat de doopleerlingen door het 
moederschap van de kerk gedragen worden. Met deze symbolische handelingen 
beschrijft hij de functie van de kerk bij de opname van de doopleerlingen in haar 

                                                 
fratres, et timendum est ne quis ante tempus ablactetur. Nam omnis grandis puer separatur a lacte. 
Sed ne quis tunc a lacte separetur, quando adhuc super matrem suam est. Cum autem portatur 
manibus matris, qui portatus est utero (portatus est enim utero, ut nasceretur; portatur manibus, ut 
crescat), lacte opus habet; adhuc super matrem suam est. Non ergo velit tunc exaltare animam suam, 
cum forte minus idoneus est ad capiendum cibum, sed impleat praecepta humilitatis. Habet ubi se 
exerceat: credat in Christum, ut possit intellegere Christum. Videre Verbum non potest, capere non 
potest aequalitatem Verbi cum Patre, aequalitatem Spiritus sancti cum Patre et Verbo nondum potest 
videre, credat hoc, et sugat. Securus est, quia cum creverit, manducabit, quod non poterat antequam 
sugendo cresceret; et habet ubi se extendat. Altiora te ne quaesieris, et fortiora te ne scrutatus fueris; 
id est, ad quae capienda minus idoneus es. Et quid facio, inquis? Sic remanebo? Sed quae praecepit 
tibi Dominus, illa cogita semper (Sir 3, 22). Quae tibi praecepit Dominus? Fac misericordiam, pacem 
ecclesiae noli dimittere, in homine spem noli ponere, desiderando miracula noli tentare Deum. Si iam 
est in te fructus, cognoscis, quia cum bonis toleras zizania usque ad messem; quia cum malis ad 
tempus potes esse, non in aeternum. Palea hic tibi mixta est in hoc tempore in area; in horreo tecum 
non erit. Haec quae tibi praecepit Dominus, illa cogita semper. A lacte non separaberis quoadusque 
super matrem tuam es, ne prius fame moriaris, antequam panem manducare sis idoneus. Cresce; 
erunt validae vires tuae, et videbis quod non poteras, et capies quod non capiebas.’  
976   En.Ps. 130, 13: ‘Quemadmodum qui ablatus est a lacte super matrem suam, sic retributio in 
animam meam’ (zoals wie weggenomen is van de melk boven de moeder is, zo is de retributie in mijn 
ziel). Verwijzing naar Ps 130, 2b: ‘sicut ablactatum super matrem suam ita retributio in anima mea’ 
(zoals een kind dat gespeend is door de moeder, zo is de retributie in mijn ziel). Augustinus leest 
ablatus, in de Vulgaat staat ablactatum (spenen). 
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gemeenschap. Daarmee is de kerk niet alleen de zichtbare plaats waar het geloof 
gevoed wordt (en.Ps. 130, 11) maar ook een personificatie van het moederschap.  
Door de doopleerlingen te dragen gaat het moederschap van de kerk een relatie 
met hen aan. Deze relatie begint met het gedragen worden door haar ‘baar-
moeder’. Deze symboliek verwijst naar het vermogen van de kerk om het nieuwe 
leven dat nog niet is wedergeboren, geborgenheid te geven. Daarbij biedt zij hun 
bescherming tegen ketters die haar eenheid verstoren. De inzet en betrokkenheid 
van moeder kerk leidt tot een dynamisch proces van de wedergeboorte van de 
nieuwe mens tijdens de doop. Nadat de doopleerlingen zijn wedergeboren, is de 
kerk op hen betrokken (‘gedragen door haar handen’). Deze betrokkenheid werd 
gepersonifieerd door de volwaardige gelovigen die de gemeenschap van de kerk 
vertegenwoordigden. Zij kunnen wijzen op de peetouders, zoals we hebben gezien 
bij de bespreking van Io.eu.tr. 98, 6 (zie 5.2.1). Zij namen taken op zich bij de 
geloofsvorming van de doopleerlingen. Deze betrokkenheid van de kerk als ge-
meenschap leidt tot een groei in geloven; een groei dankzij de genade die beschik-
baar komt bij haar geloofsbemiddeling. 
Deze genade is ook nog nodig om de ‘oude mens’ die nog aanwezig is en die zich 
verheft in hoogmoed, te transformeren in nederigheid. Daarom spoort Augustinus 
de doopleerlingen aan zich met de genade te voeden in plaats van te reiken naar 
hogere dingen die ze minder goed kunnen begrijpen.977 Wanneer ze streven naar 
wonderlijke zaken, komt de ‘oude mens’ in hen naar boven die zich verheft in 
hoogmoed en die zich boven de kerk plaatst. Zolang ze niet geschikt zijn Christus te 
ontmoeten, dienen ze in de kerk te blijven waar hun geloof gevormd wordt. Dit 
geloof dienen ze aan te nemen (‘inzuigen’). 
 
De kerk als gemeenschap 
De geloofsgroei van de doopleerlingen hangt ook samen met de onderlinge liefde 
die beoefend wordt in de kerk als gemeenschap. Daarom dienen ze zich te richten 
op haar voorschriften van nederigheid, in plaats van zich te verheffen in dingen die 
hun te boven gaan. Door het doen van werken van naastenliefde worden zij binnen-
geleid in deze gemeenschap waarin de Geest werkzaam is in de onderlinge liefde 
en in de hoop op eeuwig leven.  

                                                 
977   En.Ps. 130, 13: ‘Altiora te ne quaesieris, et fortiora te ne scrutatus fueris (…). Sed quae praecepit 
tibi Dominus, illa cogita semper’ (hogere dingen dan jezelf moet je niet zoeken, en sterkere dingen 
dan jij moeten niet door jou onderzocht worden (…) maar welke dingen de Heer aan jou voorschrijft, 
overweeg die steeds. Verwijzing naar Sir 3, 22: ‘Altiora te ne scrutaveris, et fortiora te ne exquisieris, 
sed quae praecepit tibi Deus illa cogita semper, et in pluribus operibus eius ne fueris curiosus’ (hogere 
dingen dan jezelf moet je niet onderzoeken, en sterkere dingen dan jezelf moet je niet doorzoeken, 
maar de dingen die de Heer jou voorschrijft, overdenk die steeds en wees niet  nieuwsgierig ten 
aanzien van Gods meerdere werken). Augustinus voegt quaesieris in en laat exquisieris weg, en neemt 
het tweede deel van dit vers niet over. 
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Met de beelden vrucht – onkruid – oogst; kaf – dorsvloer – korenschuur maakt 
Augustinus een onderscheid tussen de kerk in de tijd en de kerk in het eeuwig 
leven.978 De handelingen van het moederschap van de kerk gaan over de kerk in de 
tijd, waar het kaf nog niet van het koren gescheiden is zoals bij het laatste oordeel 
gebeurt. Daar is ruimte voor de rijping van de vrucht die gedragen en gevoed wordt 
en kan groeien. Wanneer deze vrucht tot ontwikkeling is gekomen en haar volle 
wasdom bereikt heeft, kan de doopleerling als gelovige voor het aangezicht van 
God treden. De omvorming van hoogmoed in nederigheid is dus een voorwaarde 
om opgenomen te worden in de kerk als gemeenschap. Augustinus benadrukt dat 
de gemeenschap een eenheid vormt. Wanneer de doopleerling gezuiverd is van 
hoogmoed, is zijn geest ook gezuiverd en kan hij het Woord schouwen. Dan kan het 
goddelijk mysterie zich aan hem kenbaar maken, waarbij Christus zich naar hem 
toewendt en dat Augustinus symbolisch onder woorden brengt als ‘brood’.  
 
Mystagogische functie van het moederschap van Christus 
De mystagogische functie van Christus als moeder – namelijk voeden – komt 
overeen met die van het moederschap van Wijsheid. Als moeder voedt Christus de 
geestelijke wezens in de hemel en de geestelijke mensen op aarde met ‘brood’ dat 
een verwijzing is naar Christus. Deze voeding wordt geschonken in een ontmoeting 
met Hem. Dat is de teruggave in hun ziel.  
Deze teruggave is niet mogelijk voor de onvolmaakten die zich verheffen in hoog-
moed. Hun geloof dient eerst gevoed te worden met de genade (‘melk’) die hen 
geschonken wordt via de middelen die de kerk tot haar beschikking heeft. Met deze 
genade voedt de kerk de zintuiglijke en affectieve vermogens van de mens waar-
door die contact krijgt met zijn innerlijk – waar het beeld van God zich bevindt en 
daarmee ook het verlangen in de ziel dat gericht is op God.  
Hoewel deze voeding een groei in geloven bewerkstelligt, kan er zich een onvol-
maaktheid tonen waarbij de doopleerlingen zich verheffen in de verkregen erva-
ringen. De nederige mens echter die zich verheft tot het onderwijs van het Woord, 
leert ‘brood’ te eten. Dit onderwijs bewerkstelligt een inkeer waarbij de ziel boven 
zichzelf verheven wordt. Deze verinnerlijking leidt naar een ervaring van Gods 
aanwezigheid (‘brood’). In deze ontmoeting worden de doopleerlingen ‘gespeend’ 
en ontvangen ze wie ze zijn in relatie tot Christus.  
 
Mystagogische functie van het moederschap van de kerk 
Augustinus trekt het mysterie van de incarnatie door naar het moederschap van de 
kerk aan wie God de Geest heeft geschonken. De kerk is de plaats waar het geloof 
wordt gevoed met genade die geschonken wordt door de goddelijke Geest. De kerk 

                                                 
978   M. Mara, De kerk bij Augustinus, a.w. 205. 
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is ook gepersonifieerd als moeder, en zij bekleedt verschillende mystagogische 
functies bij het proces van geloofsvorming.  
Haar mystagogische functie wijst enerzijds op haar betrokkenheid op de doopleer-
lingen (‘dragen’), anderzijds op het kritisch zijn naar mensen die zich boven haar 
verheffen.  
Haar betrokkenheid wijst op de relatie die zij opbouwt met de doopleerlingen door 
haar bemiddeling van het geloof. Met haar betrokkenheid neemt ze doopleerlingen 
op in haar gemeenschap wanneer zij de onderlinge liefde beoefenen. De betrok-
kenheid van moeder kerk wijst ook op het verdragen en het verduren van de 
onvolmaaktheden van de doopleerlingen. Met haar geloofspraktijken beoogt ze de 
omvorming van hoogmoed tot nederigheid, opdat zij opgenomen kunnen worden 
in de gemeenschap van de kerk waar de eenheid van Christus bewaard wordt. Deze 
gemeenschap wijst niet alleen op de kerk in de tijd, maar ook op de kerk in het 
eeuwig leven.  
Moeder kerk toont zich kritisch naar ketters die haar leer verwerpen en daarmee 
de eenheid van haar gemeenschap op het spel zetten. Zij toont zich ook kritisch 
naar doopleerlingen die zich in hoogmoed boven haar stellen, omdat ze dan niet de 
genade ontvangen die zij bemiddelt dankzij haar verbondenheid met de goddelijke 
Geest.  
 
5.2.3. Het moederschap van het hemelse Jeruzalem (cui. 20, 21) 
 
Inleiding  
De civitate dei behoort tot de apologetische geschriften.979Augustinus begon eraan 
te schrijven twee jaar na de verwoesting van de stad Rome (410) en schreef het als 
een apologie van het christelijk geloof tegen de heidenen (413-427). Hij beschrijft 
de aardse stad Babylon en de hemelse stad Jeruzalem (Boeken 11-22), als twee 
tegengestelde geestelijke houdingen die hij uitdrukt in termen van liefde: ‘Zo zijn 
dus de twee steden gesticht, de aardse door tot verachting van God gaande 
eigenliefde, de hemelse door tot zelfverachting gaande liefde tot God. Kort gezegd: 
de ene stad roemt zichzelf, de andere in de Heer’ (ciu. 14, 28).980 Deze twee steden 
zijn gedurende de wereldgeschiedenis onlosmakelijk met elkaar  vervlochten.981 Pas 
bij het laatste oordeel zal blijken wat de waarde is van beide steden. Het laatste 
deel (Boeken 19-22) gaat over de eindbestemming van beide steden. Boek 20 (426) 
heeft een eschatologisch karakter en gaat over het laatste oordeel. In een fragment 
uit dit Boek personifieert Augustinus de stad Jeruzalem als een moeder (ciu. 20, 21).  

                                                 
979   In de inleiding op zijn vertaling van De civitate dei zegt Wijdeveld dat hij ‘stad’ boven ‘staat’ 
prefereert. Het Latijnse civitas is afgeleid van civis: burger en dat civitas ‘burgerij’ kan betekenen, de 
door burgers gevormde gemeenschap. A. Augustinus, De Stad van God, (2002), 17. 
980   Deze vertaling is uit: De Stad van God (2002), 670. 
981   R. Markus, De stad van God. In: T. van Bavel e.a. (red.), Sint-Augustinus, a.w. 88.  
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Vertaling cui. 20, 21982 
‘Met betrekking tot de oordeelsdag geeft de profeet de goede mensen ook eerst hoop en 
jaagt hij vervolgens de slechten vrees aan. Hij doet dat als volgt: ‘Zo spreekt de Heer: “Zie, 
ik kom naar hen neer als een rivier van vrede,983 als een stortvloed die de roem der naties 
overspoelt. Hun kinderen zullen op de schouders gedragen worden en op de knieën 
getroost.984 Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten; gij zult in Jeruzalem 
getroost worden en gij zult zien en uw hart zal zich verblijden en uw gebeente zal opschieten 
als gras. En de hand van de Heer zal kenbaar worden aan degenen die hem vereren en Hij 
zal de weerspannigen bedreigen. Want zie, de Heer zal komen als een vuur en als een 
stormwind zullen zijn wagens zijn, om in verontwaardiging wraak te oefenen en 
verwoesting aan te richten met laaiend vuur. Want met het vuur van de Heer zal de hele 
aarde geoordeeld worden en met zijn zwaard alle vlees. Velen zullen door de Heer gewond 
worden” (Jes. 66, 12-16). 
In de belofte aan de goede mensen moeten we die ‘rivier van vrede’ zeker wel verstaan als 
een overvloed van vrede die niet meer overtroffen kan worden. Met die vrede zullen wij 
ongetwijfeld op het einde bevloeid worden: in het vorige boek hebben we daar al ruim en 
breed over gesproken. Deze rivier, zegt God, zal Hij doen neerkomen naar degenen aan wie 
Hij die grote gelukzaligheid belooft. Wij kunnen daaruit begrijpen dat in het oord van dat 
geluk dat in de hemelen wordt gegeven, alles door die rivier tot verzadigens toe bevloeid 
wordt. Omdat echter daaruit ook de aardse lichamen doordrenkt zullen worden met de 
vrede van onbederfelijkheid en onsterfelijkheid, heeft Hij gesproken over een rivier die Hij 
doet neerkomen: zij moet vanuit den hoge om zo te zeggen de lagere regionen bevloeien 
en de mensen tot de gelijken van engelen maken. Onder Jeruzalem moeten we ook niet de 
stad verstaan die met haar kinderen985 in slavernij verkeert, maar onze vrije moeder, zoals 
de apostel het uitdrukt, het eeuwige Jeruzalem in de hemelen. Daar zullen wij na de 
bezwaarlijkheden der sterfelijke noden en zorgen worden getroost, als kinderen die op haar 
schouders gedragen en op haar knieën gedragen worden. Onervaren nieuwelingen als wij 
zijn, zullen wij door die voor ons nog ongewone gelukzaligheid met de meest liefkozende 
986 behulpzaamheid worden opgenomen. Daar zullen wij dan zien en ons hart zal zich 
verblijden. Wat wij zullen zien, heeft Hij er niet bij gezegd. Maar wat zou het anders zijn dan 
God? Zo zal in ons de belofte uit het evangelie vervuld worden: “Zalig de zuiveren van hart, 
want zij zullen God zien” (Mat. 5, 8). En wij zullen ook alles zien wat we nu niet zien, maar 
waarvan wij ons door het geloof, naar de geringe maat van het menselijk vermogen, een 
denkbeeld vormen dat ver, onvergelijkelijk ver bij de werkelijkheid achterblijft. “En gij zult 
zien en uw hart zal zich verblijden,” zegt hij. Hier gelooft gij, daar zult u zien!’987 

                                                 
982   Deze vertaling is uit: De Stad van God (2002), 1035-1036. 
983   Wijdeveld heeft vertaald: ‘Zie, ik zal naar hen als een rivier van vrede doen neerkomen’. 
984   Wijdeveld heeft vertaald: ‘zonen’. 
985   Wijdeveld heeft hier eveneens vertaald: ‘zonen’.  
986   Wijdeveld heeft blandissimus vertaald met ‘vriendelijkste’. 
987   Ciu. 20, 21 (CCL 48, 736-737): ‘Item de iudicii die spem prius dans bonis, deinde terrens malos 
idem propheta sic loquitur: Haec dicit Dominus: Ecce ego declino in eos ut flumen pacis et ut torrens 
inundans gloriam gentium. Filii eorum super umeros portabuntur et super genua consolabuntur. Quem 
ad modum si quem mater consoletur, ita ego vos consolabor; et in Hierusalem consolabimini, et 
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Analyse en beschrijving 
 
Het getuigenis van Jesaja  
In Boek 20 behandelt Augustinus getuigenissen van het laatste oordeel; eerst de 
getuigenissen, die gebaseerd zijn op het Nieuwe Testament (ciu. 20, 4-20), waarna 
hij overgaat op die uit het Oude Testament. Het getuigenis van de profeet Jesaja 
over de eindtijd in deze teksteenheid (Jes. 66, 12-16),988 neemt Augustinus over in 
de tegenwoordige tijd waardoor de dag van het laatste oordeel actueel wordt.  

                                                 
videbitis, et gaudebit cor vestrum et ossa venstra ut herba exorientur. Et cognoscetur manus Domini 
colentibus eum, et comminabitur contumacibus. Ecce enim Dominus ut ignis veniet, et ut tempestas 
currus eius, reddere in indignatione vindictam et vastationem in flamma ignis. In igne enim Domini 
iudicabitur omnis terra et in gladio eius omnis caro; multi vulnerati erunt a Domino (Is 66, 12-16).  
In bonorum promissione flumen pacis profecto abundantiam pacis illius debemus accipere, qua maior 
esse non possit. Hac utique in fine rigabimur; de qua in praecedenti libro abundanter locuti sumus. 
Hoc flumen se in eos declinare dicit, quibus tantam beatitudinem pollicetur, ut intellegamus in illius 
felicitatis regione, quae in caelis est, hoc flumine omnia satiari; sed quia et terrenis corporibus pax 
incorruptionis atque inmortalitatis inde influet; ideo declinare se dixit hoc flumen, ut de supernis 
quodam modo etiam inferiora perfundat et homines aequales angelis reddat. Hierusalem quoque, 
non illam quae servit cum filiis suis, sed liberam matrem nostram intellegamus secundum apostolum 
aeternam in caelis. Ibi post labores aerumnarum curarumque mortalium consolabimur, tamquam 
parvuli eius in umeris genibusque portati. Rudes enim nos et novos blandissimis adiutoriis insolita 
nobis beatitudo illa suscipiet. Ibi videbimus, et gaudebit cor nostrum. Nec expressit quid videbimus; 
sed quid nisi Deum? Ut impleatur in nobis promissum evangelicum: Beati mundicordes, quoniam ipsi 
Deum videbunt (Mt 5, 8), et omnia illa, quae nunc non videmus, credentes autem pro modulo capaci-
tatis humanae longe minus quam sunt atque incomparabiliter cogitamus. Et videbitis, inquit, et gaude-
bit cor vestrum. Hic creditis, ibi videbitis.’ De overname van Jesaja 12-16 staat beschreven in de 
volgende noot. 
988   Ciu. 20, 21: Verwijzing naar Is 66, 12-16: ‘quia haec dicit Dominus, ecce ego declinabo super eam 
quasi fluvium pacis, et quasi torrentem inundantem gloriam gentium quam sugetis ad ubera 
portabimini et super genua blandientur vobis (12), quomodo si cui mater blandiatur ita ego consolabor 
vos et in Hierusalem consolabimini (13), videbitis et gaudebit cor vestrum et ossa vestra quasi herba 
germinabunt, et cognoscetur manus Domini servis eius et indignabitur inimicis suis (14), quia ecce 
Dominus in igne veniet et quasi turbo quadrigae eius reddere in indignatione furorem suum et 
increpationem suam in flamma ignis (15), quia in igne Dominus diiudicatur et in gladio suo ad omnem 
carnem et multiplicabuntur interfecti a Domino (16)’ (Want dit heeft de Heer gezegd: zie ik zal boven 
hen doen neerkomen, als een rivier van vrede en als een stortvloed de roem van de heidenen 
overspoelen, waar jullie mogen zuigen aan de borst. Jullie zullen worden gedragen en koesteren op 
de knieën (12). Zoals een moeder iemand koestert, zo zal ik jullie troosten en in Jeruzalem zullen jullie 
getroost worden (13). Jullie zullen zien en jullie hart zal zich verheugen en als gras zal jullie gebeente 
uitbotten. De hand van de Heer zal worden gekend door zijn dienaren en Hij zal zijn verontwaardiging 
tonen aan zijn vijanden (14). Want zie de Heer zal komen in vuur en zijn vierspan is als een wervelwind, 
om zijn razernij te vergelden in verontwaardiging en zijn verwijt in vlammen vuur (15). Want in het 
vuur en met zijn zwaard zal de Heer in het gericht gaan en talrijk zijn zij, die door de Heer vernietigd 
worden (16). Jesaja schreef deze tekst in het perspectief van de eindtijd, waarbij JHWH een oordeel 
zal vellen over dienaars en de afgodendienaars. In de tekst van Augustinus heeft dit oordeel betrek-
king op de christenen en de heidenen.  
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De functie van de Heer heeft Jesaja gesymboliseerd als een rivier die voor de goede 
mensen is een ervaring van vrede is, terwijl ze voor de slechte mensen verwoestend 
is. De goede mensen worden ‘kinderen’ (filii) genoemd, gedragen ‘op de schouders’ 
– wat eerder een vader dan een moeder met de kinderen doet. Een moeder draagt 
immers haar kind op haar heupen, of op haar rug of op haar buik om het te zogen. 
Het troosten beschrijft Jesaja als een handeling van een moeder, die verwijst naar 
de Heer: zoals een moeder haar kinderen troost, zo is de Heer voor deze mensen 
een ervaring van troost. In die troost zullen ze God zien en vreugde in het hart 
ervaren, waarbij hun ‘gebeente zal uitbotten als gras’. Dit laatste brengt Augustinus 
verderop in deze paragraaf in verband met de verrijzenis van het lichaam (cui. 20, 
21).989 
Opmerkelijk genoeg neemt Augustinus het beeld van een kind dat zuigt aan de 
moederborst niet over uit Jesaja 66, 12. Kennelijk hoeven de goede mensen die het 
laatste oordeel doorstaan hebben, niet meer gevoed te worden met Gods genade, 
omdat ze reeds deelhebben aan het heil van Christus. In het voorgaande schrijft 
Augustinus dat zij reeds deelhebben aan de (eerste) verrijzenis die plaatsgevonden 
heeft bij de doop. De tweede verrijzenis vindt plaats bij het eschaton ná het 
voltrekken van het laatste oordeel. Dit is geen verrijzenis van de zielen, maar van 
de lichamen. Volgens Augustinus betekent deze verrijzenis voor sommigen een 
tweede dood, voor anderen echter een leven dat geen dood meer kent (ciu. 20, 6).  
Bij het laatste oordeel vindt er een onderscheid plaats tussen degenen die zich 
hebben laten leiden door het ‘vlees’ en door de Geest. Terwijl de goede mensen de 
hand van de Heer herkennen, worden degenen die zich verzetten tegen het 
christelijke geloof – de heidenen (in plaats van vijanden, Jes. 66, 14) – erdoor 
gewond. De mensen die zich hebben laten leiden door de aardse en vleselijke 
dingen worden veroordeeld (ciu. 20, 21).990 De Geest die zij hebben ontvangen zal 

                                                 
989   Augustinus spreekt over twee wedergeboorten en over twee verrijzenissen. De eerste weder-
geboorte vindt plaats bij het doopsel, de tweede wedergeboorte vindt plaats bij het laatste oordeel 
waarbij het vlees onbederfelijk en onsterfelijk zal worden (ciu. 20, 6). Een bijbels fundament voor de 
tweede wedergeboorte is te vinden in Mt 19, 28c (Vulgaat): ‘in regeneratione cum sederit Filius 
hominis in sede maiestatis suae’ (bij de wedergeboorte, wanneer de Zoon van de mensen zal zetelen 
op de troon van zijn glorie). Deze tekst citeert Augustinus in ciu. 20, 5. De eerste verrijzenis is het werk 
van de barmhartigheid, die de ziel bevrijdt uit de dood ‘door zonden’. Deze verrijzenis verhindert dat 
zij die deelhebben aan de eerste verrijzenis in een tweede dood geraken. De tweede verrijzenis is het 
werk van het Laatste Oordeel, die plaatsvindt aan het einde van de wereld. Dit is de verrijzenis van de 
lichamen, een verrijzenis die sommigen in de tweede dood zal brengen, anderen in dat leven dat geen 
dood meer kent (ciu. 20, 6). 
990   Ciu. 20, 21: ‘Qui terrena sapiunt’ (zij die de aardse dingen smaken), verwijzing naar Phil 3,19d; dit 
is een letterlijke overname. ‘Sapere secundum carnem mors est’ (het smaken volgens het vlees is de 
dood), verwijzing naar Rm 8, 5-6: ‘qui enim secundum carnem sunt, quae carnis sunt sapiunt, qui vero 
secundum Spiritum, quae sunt Spiritus sentiunt, nam prudentia carnis mors, prudentia autem Spiritus 
vita et pax’ (want zij die naar het vlees zijn, proeven ook de dingen van het vlees; zij die waarlijk naar 
de Geest zijn, ervaren ook de dingen van de Geest; de inzichten van het vlees leiden tot de dood, de 
inzichten van de Geest leiden tot het leven en de vrede).  
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niet in hen blijven (Gen. 6, 3).991 Dit onderscheid drukt Augustinus in De civitate dei 
uit in de aardse stad die in verband staat met het vlees en de stad van God die 
verbonden is met de Geest (ciu 14, 1). Bij het laatste oordeel gaat de aardse stad 
ten gronde. 
 
De rivier van vrede 
Augustinus spreekt over een rivier van vrede als belofte aan de goede mensen die 
het laatste oordeel doorstaan hebben. Hij noemt deze rivier reeds aan het begin 
van zijn uiteenzetting over de twee steden (ciu. 11). De rivier is verbonden met 
Jeruzalem, de stad van God: ‘De heftigheid van deze rivier verblijdt de stad van God, 
de Allerhoogste heeft zijn tent geheiligd. God woont in haar midden: zij zal niet 
wankelen’ (ciu. 11, 1).992 De heftigheid van deze rivier verwijst naar het verlangen 
van God dat hij symbolisch situeert in het midden van deze stad. Deze rivier brengt 
hij in deze teksteenheid in verband met de belofte die gedaan is aan goede mensen 
(cui. 20, 21). Deze rivier bergt een overvloed van vrede, die niet overtroffen kan 
worden. Deze overvloed verwijst naar de hemelse vrede: het uiteindelijk geluk en 
de volkomen volmaaktheid, een einddoel dat geen einde kent (ciu. 19, 10). Deze 
vrede wijst op de eindbestemming: de hemelse stad Jeruzalem. Daar zal de vrede 
tot voltooiing komen in het eeuwig leven:  
 
‘De vrede is namelijk een zó groot goed dat er ook op het gebied van het aardse en 
vergankelijke niets aangenamers te horen, niets begeerlijkers te wensen en tenslotte niets 
voortreffelijkers te vinden valt’ (ciu 19, 11).993  

 
Terwijl de vrede op aarde een vertroosting is in de ellende, is de vrede in de eeuwig-
heid een vreugde in de gelukzaligheid (ciu. 19, 27). De ‘rivier van vrede’ is bestemd 
voor hen aan wie de gelukzaligheid beloofd is: de mensen die het goede gedaan 
hebben vóór de verrijzenis ten leven. Zij zijn reeds deelachtig aan de eerste 
verrijzenis en zijn overgegaan van de dood naar het leven, waardoor zij niet de 

                                                 
991   Ciu. 20, 21: ‘non permanebit spiritus meus in hominibus istis, quoniam caro sunt’ (mijn geest zal 
niet in die mensen blijven, omdat zij vleselijk zijn). Verwijzing naar Gn 6, 3: ‘dixitque Deus non 
permanebit spiritus meus in homine in aeternum quia caro est’ (God zei dat mijn geest niet eeuwig in 
de mens blijft, omdat hij vleselijk is). 
992   Ciu. 11, 1 (CCL 48, 321): ‘fluminis impetus laetificat civitatem Dei, sanctificavit tabernaculum suum 
Altissimus; Deus in medio eius non commovebitur’ (de heftigheid van de rivier verblijdt de stad van 
God; de Allerhoogste heeft zijn tent geheiligd. God woont in haar midden: zij zal niet wankelen). 
Verwijzing naar Ps 45, 5 (46, 5-6a): ‘Fluminis impetus laetificant civitatem Dei, sanctificavit 
tabernaculum sum Altissimus. Deus in medio eius non commovebitur’ (Stromen van een rivier 
verheugen de stad van God, het heilige altaar van de Allerhoogste; God in haar midden zal niet 
wankelen).   
993   Deze vertaling is uit: De Stad van God (2002), 956.  
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veroordeling zullen ondergaan die slechte mensen zal treffen (ciu. 20, 6).994 Aan 
hen is de hoop op het eeuwig leven als een beloofde toekomst gegeven.  
Dit geluk wordt hen gegeven wanneer Christus uit de hemelen als een rivier van 
vrede neerdaalt. Deze rivier heeft de eigenschappen van onbederfelijkheid 
(incorruptus) en onsterfelijkheid (inmortalis). Deze eigenschappen heeft Augus-
tinus eerder in dit Boek in verband gebracht met de tweede wedergeboorte die 
betrekking heeft op het vlees (ciu. 20, 6). Deze begrippen heeft hij ontleend aan 
Paulus (1 Kor. 15, 50-54),995 die ze gebruikt om de opstanding uit de dood te 
beschrijven, wanneer de doden zullen worden opgewekt tot onvergankelijkheid (1 
Kor. 15, 52). Deze eigenschappen staan in verband met de vrede - de orde en de 
harmonie die doorbroken werden door de zonde van Adam (ciu. 19). Deze ordening 
zal worden hersteld wanneer Christus als een rivier neerdaalt uit de hemelen om 
de aardse lichamen te doen doordrenken met de vrede van de onbederfelijkheid 
en onsterfelijkheid. Dit herstel zal plaatsvinden nadat het laatste oordeel beëindigd 
is, ‘waarbij de hoedanigheden van de vergankelijke elementen die pasten bij de 
vergankelijke lichamen in de vuurgloed volkomen te gronde gaan’ (ciu. 20, 16).996 
Dan zullen de lichamen onsterfelijk worden en zal de vernieuwde wereld harmo-
niëren met de mensen die ook naar hun vlees tot een beter bestaan vernieuwd zijn.  
 
Wedergeboorte en verrijzenis 
Dit herstel wordt teweeggebracht door de dynamische kracht van Christus, die 
beschreven is als een neerdalende rivier van vrede die de aardse lichamen van de 
goede mensen doordrenkt. Ze worden verzadigd door de intentionaliteit die van 
Christus uitgaat. De rivier van vrede verwijst naar de Geest van Christus die op hen 
inwerkt, wat weer een verwijzing is naar Paulus’ visioen van het lichaam van 
Christus: wij zijn allen in één Geest doordrenkt (1 Kor. 12, 13).997 Terwijl Paulus deze 
doordrenking plaatst in de context van de doop, brengt Augustinus haar in verband 
met het eschaton waarbij de lichamen doorstroomd worden met de vrede van 
onvergankelijkheid en onsterfelijkheid. Deze doordrenking verwijst naar de tweede 
wedergeboorte van het vlees (ciu. 20, 6).  
In hoeverre verwijst de tweede wedergeboorte van het vlees naar de tweede 
verrijzenis van het lichaam? Hoewel Augustinus de twee begrippen duidelijk 
afzonderlijk definieert (cui. 20, 6), gebruikt hij de begrippen ‘vlees’ en ‘lichaam’ in 
de context van het eschaton wel door elkaar. Enerzijds brengt hij de transformatie 
in onvergankelijkheid en onsterfelijkheid in verband met het vlees (cui. 20, 6; 20, 

                                                 
994   Augustinus maakt een onderscheid tussen ‘oordeel’ en ‘veroordeling’. Het oordeel heeft 
betrekking op alle mensen. De veroordeling heeft betrekking op de mensen die het kwade hebben 
bedreven, zij zullen door een tweede dood sterven (ciu. 20, 6). 
995   Volgens de Latijnse tekst van de Vulgaat spreekt Paulus over incorruptus (onbederfelijk in 1 Cor 
15, 50; 52; 53), over inmortalis (onsterfelijk) in 1 Cor 15, 53-54.  
996   Deze vertaling is uit: De stad van God (2002), 1023.  
997   1 Cor 12, 13d: ‘et omnes unum Spiritum potati sumus’ (wij zijn allen in één Geest doordrenkt). 
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16), anderzijds met het lichaam (20, 17; 20, 21). Daaruit blijkt dat de transformaties 
tijdens het eschaton betrekking hebben op het vlees én op het lichaam.  
De twee wedergeboorten en twee verrijzenissen kan Augustinus ontleend hebben 
aan zijn tijdgenoot Theodorus van Mopsuestia (ca. 350-428), die de doop in een 
samenhang met het eschaton plaatste en de toekomstige verrijzenis van de 
gedoopten bij het eschaton benadrukte.998 De wedergeboorte door de doop staat 
in het perspectief van het eschaton waarbij de gedoopte opnieuw wedergeboren 
wordt. Bij Theodorus van Mopsuestia is er een dynamische spanning tussen de 
wedergeboorte in hoop bij de doop en de vervulling van deze hoop door de 
wedergeboorte bij de verrijzenis.999 Ook bij Augustinus zijn de tweede weder-
geboorten en de tweede verrijzenissen niet duidelijk van elkaar onderscheiden. De 
wedergeboorte van het vlees staat in het verlengde van de verrijzenis van het 
lichaam. Anders dan Theodorus van Mopsuestia, betrekt Augustinus het moeder-
schap van Jeruzalem erbij. 
 
Het moederschap van het hemelse Jeruzalem 
De hemelse stad Jeruzalem beschrijft Augustinus enerzijds als een stad, anderzijds 
personifieert hij haar als een moeder. Als hemelse stad bevindt ze zich hier op 
aarde, in de tijd en in de eeuwigheid, buiten de tijd. In het voorgaande heeft hij 
verteld dat God de hemelse stad geschapen heeft. Zij daalt vanaf haar ontstaan uit 
de hemel neer ‘sinds Gods genade gedurende de tijd van de wereld van boven af 
komt en door het bad van de wedergeboorte in de uit de wereld gezonden heilige 
Geest haar burgers voortdurend talrijker worden’ (ciu. 20, 17).1000  
Augustinus vertelt hier hoe de hemelse stad en de kerk met elkaar verbonden zijn. 
De hemelse stad toont zich na het laatste oordeel: ‘krachtens Gods gave zal zij zich 
vertonen in een zó stralende, nieuwe luister, dat er van de oude toestand helemaal 
geen sporen meer overblijven. Ook de lichamen zullen dan uit hun oude bederfe-
lijkheid en sterfelijkheid tot de nieuwe onbederfelijkheid en onsterfelijkheid 
overgaan’ (ciu. 20, 17).1001  
In deze tekst is een dynamische spanning aanwezig tussen de wedergeboorte door 
de doop en de verrijzenis van de lichamen tijdens het eschaton, die Augustinus in 
verband brengt met het hemelse Jeruzalem. Als kerk is zij tijd en plaats voor de 
Geest, door wie de zielen van de gelovigen wedergeboren worden in de doop. Zij is 
ook van grote betekenis bij het eschaton, waar lichaam en vlees getransformeerd 
worden in onsterfelijkheid en onbederfelijkheid. Welke functie vervult het moeder-
schap van Jeruzalem bij deze transformatie?  

                                                 
998   H. Riley, Christan Initiation, Washington 1974, 325-340.  
999   Theodor von Mopsuestia, Katechetische Homilien II, Dritte Homilie über die Taufe 14, 28. In: Fontes 
Christiani, Band 17/2, Freiburg 1995.   
1000   Deze vertaling is uit: De stad van God (2002), 1024. 
1001   Deze vertaling is uit: De stad van God (2002), 1024. 
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De personificatie van de hemelse stad Jeruzalem als ‘een vrije moeder’ verwijst 
naar Paulus (Gal. 4, 25-26).1002 Evenals Paulus schept Augustinus een contrast 
tussen slavernij en vrijheid, waarbij hij impliciet wijst op de twee moeders: Sara en 
Hagar. Dit contrast verwijst naar het onderscheid tussen vlees en geest. Augustinus 
plaatst het hemelse Jeruzalem in het verlengde van het vrije moederschap van Sara 
die draagster is van de belofte.  
 
Troostende aanwezigheid 
Het moederschap van het hemelse Jeruzalem maakt zich als troost kenbaar aan 
goede mensen na de inspanningen en ellende die zij tijdens hun sterfelijk bestaan 
hebben doorstaan en die nu voorbij zijn. De hoop op de aan hen beloofde toekomst 
is niet voor niets geweest. Deze belofte voltrekt zich als een nabijheid van troost. 
De troostende aanwezigheid van moeder Jeruzalem schept verbondenheid met de 
goede mensen die haar ‘kinderen’ worden. De symbolische betekenis van dit kind-
schap wijst op hun relatie tot haar aan wie zij toevertrouwd zijn.  
Haar aanwezigheid drukt Augustinus ook uit in het dragen. Zoals een moeder haar 
kind draagt op haar schouders en knieën, zo draagt het moederschap van Jeruzalem 
haar kinderen. Door hen te dragen bevrijdt zij hen van de ellende die zij moesten 
verdragen in hun aardse bestaan. Op deze wijze wordt de hoop op de toekomst in 
eeuwigheid voltrokken in de hemelse stad.  
Deze bevrijding maakt dat deze kinderen als nieuw te voorschijn komen.1003 Het 
woord nieuwheid plaatst Augustinus in een samenhang met rudes, de ‘ongeschool-
den’, die in de vroege kerk als belangstellenden voor het geloof nog helemaal aan 

                                                 
1002   Ciu. 20, 21: ‘Hierusalem quoque, non illam quae servit cum filiis suis, sed liberam matrem nostram 
intellegamus secundum apostolum aeternam in caelis’ (onder Jeruzalem verstaan we, in dit geval niet 
de stad die met haar zonen in slavernij is, maar onze vrije moeder, volgens de apostel: het eeuwige 
Jeruzalem in de hemel’. Verwijzing naar Gal 4, 24b-26: ‘unum quidem a monte Sina in servitutem 
generans quae est Agar. Sina enim mons est in Arabia qui coniunctus est ei quae nunc est Hieruzalem 
et servit cum filiis eius illa autem quae sursum est Hieruzalem libera est, quae mater nostra’ (Een 
verbond is dat van de berg Sinai dat slavernij voortbrengt en die berg is Hagar. Want de Sinai is een 
berg in Arabië, die op één lijn ligt met de stad die nu Jeruzalem is en met haar zonen in slavernij is. 
Die stad echter die van omhoog is, is het vrije Jeruzalem, dat onze moeder is.’ Augustinus citeert het 
tweede deel van vers 25 en vers 26  in zijn geheel.  
1003   De term ‘nieuw’ heeft Augustinus eerder in dit boek gebruikt om de verrijzenis uit de doden te 
beschrijven (ciu. 20, 10), hetgeen hij baseert op de apostel Paulus (Rm 6, 4): ‘consepulti enim sumus 
illo per baptismum in mortem ut quomodo surrexit Christus a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in 
novitate vitae ambulemus’ (Wij zijn door de doop in de dood met hem begraven, opdat ook wij in 
nieuwheid van het leven zouden wandelen, zoals Christus door de glorie van de Vader uit de dood is 
verrezen). In de overname van dit citaat heeft Augustinus het eerste deel weggelaten waarin Paulus 
spreekt over het sterven en verrijzen met Christus in de doop. De doop staat niet los van het eeuwige 
Jeruzalem zoals reeds aan de orde is gekomen. De goede mensen hebben de nieuwheid van leven 
verkregen bij de verrijzenis van hun zielen bij de doop, waardoor ze niet in een tweede dood zullen 
geraken (ciu. 20, 6). Daardoor zullen ze deel hebben aan de verrijzenis van de lichamen.  
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het begin stonden van de lange weg naar een volwaardig christen-zijn.1004 De 
activiteiten van moeder Jeruzalem zijn echter niet bedoeld als een inleiding in het 
geloofsleven, maar als een inwijding in de gelukzaligheid die voor de onervaren 
nieuwelingen een heel nieuwe, ongewone ervaring is.  
Wie verricht deze inwijding? Het ligt voor de hand dat moeder Jeruzalem hen 
begeleidt naar de gelukzaligheid, want de lieflijke hulpvaardigheid staat in de 
context van de eeuwige stad Jeruzalem, waar haar kinderen verblijven, die door 
haar verzorgd worden. Daarnaast kunnen we blandissimis (meest liefkozende) in 
verband brengen met blandientur (zij zullen gekoesterd worden), dat Jesaja twee 
keer aan moeder Jeruzalem toeschrijft (Jes. 66, 12-13, Vulgaat) in de tekst die 
Augustinus overgenomen heeft. Een derde argument is dat behulpzaamheid een 
stereotiepe moederlijke activiteit is: een moeder zorgt voor haar kind dat van haar 
afhankelijk is. De liefdevolle hulpvaardigheid is dus in onze ogen een activiteit van 
het moederschap van Jeruzalem. Haar activiteiten hebben betrekking op ‘goede 
mensen’ die ingewijd worden in de gelukzaligheid.  
 
Het zien van God 
Augustinus gebruikt suscipere (opnemen) om de opgang in de gelukzaligheid te 
beschrijven. Deze opname wijst op de goede mensen die als ‘kinderen’ verbonden 
zijn met hun moeder Jeruzalem. Zij worden als nieuwelingen opgenomen in de 
gelukzaligheid waar ze God zullen zien.1005 Dit zien van God was in het sterfelijke 
leven niet mogelijk, omdat dit zien een goddelijke gave is die vanwege haar over-
weldigende intensiteit nu eenmaal niet blijvend in dit leven bereikt kan worden.1006 
God zien en leven is slechts mogelijk in het eeuwig leven, waarbij de mens wordt 
opgenomen in de gelukzaligheid. Dit zien is blijvend en geldt voor elke mens die 
getransformeerd is tot de ‘gelijke van engelen’. Dit zien staat in geen verhouding 
tot het geloof van de aardse mens die niet ziet. Augustinus beëindigt dit tekst-
fragment met het aanreiken van een perspectief uit het evangelie aan zijn lezers: 
de belofte dat zij zullen zien en dat hun hart zich zal verheugen. Deze belofte is de 
hoop op de messiaanse tijd waarin het Rijk van God tot vervulling is gekomen. 
 
De mystagogische functie van het moederschap van het hemelse Jeruzalem 
Augustinus plaatst de doop in het perspectief van de toekomstige verrijzenis van 
gelovigen, als zij het lichaam van Christus worden. Daarmee staat hij in de lijn van 
Theodorus van Mopsuestia voor wie de doop een teken is van de toekomstige 
verrijzenis na de dood. Als moeder speelt Jeruzalem daarbij een cruciale rol. 

                                                 
1004   De term rudes staat in Augustinus’ werk De catechizandis rudibus (400) in context van het 
geloofsonderricht.   
1005   Cui. 20, 21: ‘Beati mundicordes, quoniam ipsi Deum, ipsi Deum videbunt’ (zalig de zuiveren van 
hart, want zij zullen God zien). Letterlijke verwijzing naar Mt 5, 8. 
1006   M. Schrama, Mystiek in de augustijnerorde, a.w. 607.   
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Jeruzalem is plaats van wedergeboorte op aarde (kerk) en in de goddelijke werke-
lijkheid. Na deze tweede wedergeboorte worden de gelovigen definitief haar 
‘kinderen’. Als moeder is het hemelse Jeruzalem hun wegbereidster naar de 
gelukzaligheid waar ze God zullen zien. Met haar troost bevrijdt zij hen van de 
aardse lasten, maar brengt in hen ook een innerlijke vernieuwing teweeg die hen 
maakt tot ‘onervaren nieuwelingen’.  
 
 
5.3. SPOREN VAN HET GEESTELIJKE MOEDERSCHAP 
 
In deze paragraaf analyseer ik drie sporen van het geestelijke moederschap. Het 
eerste spoor wijst op Maria (sermo 184, 2-3). In hoeverre heeft zij het goddelijke 
en/of geestelijke moederschap gestalte gegeven aan haar kind Jezus en/of aan de 
mensheid? De andere sporen hebben betrekking op geloofsbemiddeling: het geven 
van geloofsonderricht aan belangstellenden voor het christelijk geloof (cat.rud. 15) 
en de verkondiging van het geloof (Io.eu.tr. 7, 23). In beide teksten is er sprake van 
ontledigende liefde van Jezus Christus.  
 
5.3.1. Het moederschap van Maria (sermo 184) 
 
Inleiding 
De sermones (preken) behoren tot het genre van de tractatus (verhandelingen). Bij 
Augustinus staan de sermones ad populum in een liturgisch kader en zijn verbonden 
met de eredienst; ze worden gekenmerkt door pastorale aandacht voor het volk. 
Deze preken gaan over tekstgedeelten uit de Bijbel; over belangrijke feesten van 
het liturgisch jaar, over de heiligen en over uiteenlopende onderwerpen.  
Als sleuteltekst van dit onderzoek bespreek ik een kerstpreek die behoort tot die 
van het liturgisch jaar (sermones de tempore). Het christelijk kerstfeest was overi-
gens pas na de wending onder Constantijn (313) ontstaan. Tot het midden van de 
vierde eeuw werd het hele heilsmysterie gevierd met Pasen: de incarnatie van 
Christus, zijn kruis en opstanding, zijn hemelvaart en zending van de Geest. 1007 Aan 
het vieren van het kerstfeest lagen vermoedelijk de theologische overwegingen van 
het Concilie van Nicea ten grondslag.1008  

                                                 
1007   H. Drobner, Augustinus von Hippo, Predigten zum Weihnachtsfest (Sermones 184-196), Ein-
leitung, Text, Übersetzung und Anmerkungen. Frankfurt am Main 2003, 33-34. 
1008   Volgens Christine Mohrmann lagen er aan het vieren van Kerstmis theologische overwegingen 
ten grondslag die gebaseerd zijn op het Concilie van Nicea. C. Mohrmann, Weihnachtspredigten des 
hl. Augustinus, Wiener humanistische Blätter 4 (1961) 2 vv. Geciteerd door H. Drobner, Augustinus 
von Hippo, a.w. 34.  



337 

 
Van Augustinus zijn vijftien kerstpreken overgeleverd die hij gehouden heeft tussen 
391 en 430.1009 In sermo 184 keert hij zich tegen de manicheeërs die geen geloof 
hechten aan de menswording van Christus die geboren is uit Maria.1010 In deze 
preek beschrijft Augustinus Maria als moeder en komt er een spoor van haar 
geestelijke moederschap aan het licht (s. 184, 3). Een ander spoor van het geeste-
lijke moederschap van de aan God toegewijde gelovigen (s. 184, 2) laat ik hier 
buiten beschouwing. Hier concentreer ik me op het moederschap van Maria. Welke 
aspecten van het moederschap van Maria belicht Augustinus? Zijn er sporen te 
vinden van haar goddelijke of van haar geestelijke moederschap? De gekozen tekst-
eenheid bevat twee aaneengesloten fragmenten (s. 184, 2-3).1011 
 
Werkvertaling van sermo 184, 2-31012  
2. ‘Hier heeft degene die uit de Vader geboren is de gehele tijd geschapen, uit de moeder 
geboren deze dag bij de tijd bemind gemaakt. En díe geboorte kon geen moeder hebben, 
noch heeft deze gevraagd naar een menselijke vader. Uiteindelijk is Christus geboren zowel 
uit een Vader als uit een moeder; zowel zonder vader als zonder moeder: uit de Vader als 
God, uit een moeder als mens; zonder moeder als God, zonder vader als mens. Wie zal dan 
over zijn verwekking vertellen? (Jes. 53, 8). Over die zonder tijd, of over deze zonder zaad; 
die zonder begin, deze zonder voorbeeld. Die, die er nooit niet is geweest is, deze, die noch 
voordien noch nadien is geweest; die, die geen einde heeft, deze, die daar waar zijn einde 
is, zijn begin heeft.1013  
3. Terecht hebben de Profeten aangekondigd dat hij geboren zou worden, de hemelen en 
de engelen dat hij geboren is. Hij lag in een kribbe, terwijl hij de wereld omvatte: hij was 
zowel een nog woordeloos kind als het Woord. Degene die de hemelen niet bevatten, droeg 

                                                 
1009   De preken 184-196 en 369-370 gaan over Kerstmis; de preken 199-204/A  gaan over de epifanie. 
H. Drobner, Augustinus von Hippo, a.w. 34.   
1010   H. Drobner, Augustinus von Hippo, a.w. 59.  
1011   Sermo 184 beschouwt Drobner als ongedateerd, het is niet bekend wanneer en waar Augustinus 
deze preek gehouden heeft, omdat hij niet verwijst naar een historische gebeurtenis. In: H. Drobner, 
Augustinus von Hippo,  a.w. 42. Volgens Kunzelmann is deze preek na 411/412 vanwege de thematiek 
die Augustinus daarin aan de orde stelt: de christologische dwalingen omtrent de incarnatie en 
maagdelijkheid van Maria. Volgens Hill is deze preek vóór 396 gehouden vanwege de retoriek in deze 
preek. A. Kunzelmann, Die Chronologie der Sermones des hl Augustinus: MA 2(1931) 417-520. E. Hill, 
The Works of Saint Augustine, A Translation for the 21st Century, Sermon III/6 (184-229Z) on the 
Liturgical Seasons, New York 1993. Geciteerd door H. Drobner, Augustinus von Hippo, a.w. 90.  
1012   Een Duitse vertaling van sermo 184 is van H. Drobner, Augustinus von Hippo, a.w. 90-109, een 
Nederlandse vertaling is van G. Wijdeveld, Twintig preken van Aurelius Augustinus, Baarn 1986, 70-
72. Deze Nederlandse vertaling is van Peter Commandeur. 
1013   Sermo 184, 2 (PL 38, 997): ‘Hic de matre natus istum diem saeculis commendavit, qui de Patre 
natus saecula cuncta creavit. Nec illa nativitas ullam habere potuit matrem, nec ista quaesivit 
hominem patrem. Denique natus est Christus et de patre, et de matre; et sine patre, et sine matre: 
de patre Deus, de matre homo; sine matre Deus, sine patre homo. Generationem ergo eius quis 
enarrabit? (Is 53, 8) sive illam sine tempore, sive istam sine semine; illam sine initio, istam sine 
exemplo; illam quae numquam non fuit, istam quae nec antea nec postea fuit; illam quae non habet 
finem, istam quae initium illic habet, ubi finem.’  
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de schoot van één vrouw. Zij leidde over onze heerser; zij droeg degene in wie wij zijn. Aan 
ons brood gaf zij melk. O kennelijke zwakheid, en wonderbare nederigheid, waarin de 
gehele godheid verborgen was. De moeder aan wie zijn kindsheid onderworpen was, leidde 
hij met macht. En met waarheid voedde hij degene aan wier borsten hij zoog. Moge hij, die 
er niet voor is teruggeschrokken onze oorsprong op zich te nemen, in ons zijn gaven 
voltooien. En moge hij zelf ons tot zonen van God maken, die voor ons een zoon van de 
mens heeft willen worden.’1014  

 
Analyse en beschrijving 
 
De geboorte van Christus uit de Vader en de moeder 
Augustinus opent dit eerste fragment (sermo 184, 2) met de goddelijke en de 
menselijke geboorte van Christus die geboren is uit de Vader zonder moeder en uit 
de moeder zonder Vader.1015 In het Latijn is het bijna een berijmde hymne, waarin 
Augustinus het mysterie van de geboorte van Christus uitzegt. Dit mysterie drukt 
hij uit met rijm en assonantie en alliteratie.1016 
De twee geboorten van Christus staan in het verlengde van het Concilie van Nicea, 
waarop Christus’ godheid en mensheid werd afgekondigd. Men wilde de menselijke 
en eeuwige geboorte van Christus benadrukken. Zijn eeuwige geboorte uit de 
Vader staat in het Symbolum van Nicea: Et in unum Dominum Iesum Christum, 
filium Dei unigenitum, et ex Patre natum (en in één Heer Jezus Christus, enig-
geboren Zoon van God, en uit de Vader geboren). Tijdens het Concilie van Constan-
tinopel (381) is daaraan toegevoegd: ante omnia saecula (vóór alle tijden).  
Deze toevoeging verwijst naar Augustinus’ beschrijving van deze geboorte: saecula 
cuncta creavit:  Christus heeft de gehele tijd geschapen.1017 Daarmee creëert hij een 
paradox met de geboortedag van de mens Christus, die hij eerder in deze preek 
aangeduid heeft als de dag die uit de dag voorkomt door zijn geboorte en die onze 

                                                 
1014   Sermo 184, 3 (PL 38, 997): ‘Merito ergo Prophetae nuntiaverunt nasciturum, caeli vero atque 
angeli natum. Iacebat in praesepio continens mundum: et infans erat et Verbum. Quem caeli non 
capiunt, unius feminae sinus ferebat. Illa regem nostrum regebat; in quo sumus, illa portabat; panem 
nostrum illa lactabat. O manifesta infirmitas, et mira humilitas, in qua sic latuit tota divinitas! Matrem 
cui subiacebat infantia, regebat potentia: et cuius ubera sugebat, eam veritate pascebat. Perficiat in 
nobis sua munera, qui sumere non abhorruit etiam nostra primordia; et ipse faciat nos Dei filios, qui 
propter nos fieri voluit hominis filius.’  
1015   Sermo 184, 2: ‘et sine patre et sine matre’ (en zonder Vader en zonder moeder). Verwijzing naar 
Hbr 7, 3: ‘sine patre, sine matre, sine genealogia’ (zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom)  
1016   Sint Augustinus, Preken voor het volk. Vertaald en ingeleid door C. Mohrmann, Utrecht [etc.], 
XLII. 
1017   Sermo 184, 2 ‘qui (…) saecula cuncta creavit’ (die de eeuwen tezamen heeft geschapen). 
Mogelijke verwijzingen naar Io 1, 3: ‘omnia per ipsum facta sunt et sine ipse factum est nihil quod 
factum est’ (alles is door hem geworden en zonder hem is niets geworden van wat gemaakt is) en Col 
1, 16: ‘omnia per ipsum et in ipso creata sunt’ (alles is door hem en in hem geschapen).  
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dag is binnengetreden (sermo 184, 1).1018 Deze dag is door zijn jaarlijkse weder-
komst voor ons gaan stralen. Daarmee geeft hij aan dat de dag van de menswording 
van Christus niet alleen een herdenking is die jaarlijks met Kerstmis plaatsvindt, 
maar ook een geheim in zich bergt met betrekking tot het licht.  
Augustinus spreekt ook over de geboorte van Jezus Christus uit Maria - waarover 
de geloofsbelijdenissen van Nicea en van Constantinopel zwijgen.1019 Daarin wordt 
alleen gezegd dat hij is vleesgeworden door de heilige Geest uit de maagd Maria: 
et incarnatus est de spiritu Sancto ex Maria virgine. De geloofsbelijdenissen van 
Nicea en Constantinopel benadrukken de maagdelijkheid van Maria, niet haar 
moederschap. Augustinus daarentegen, vertelt in zijn preek over de geloofs-
belijdenis voor de catechumenen, over de geboorte van Jezus Christus uit de heilige 
Geest en uit de maagd Maria: natum de Spiritu Sancto et virgine Maria 
(symb.cat.).1020 Hoewel hij daarin Maria wel maagd en geen moeder noemt, zegt hij 
wel dat Christus uit haar geboren is, hetgeen een aanwijzing is van haar moeder-
schap. In de formulering van deze geloofsbelijdenis wordt de geboorte van Christus 
uit de heilige Geest als eerste genoemd en dan pas de geboorte uit Maria. 
Augustinus en andere kerkvaders beschouwden de geboorte van Jezus Christus op 
de eerste plaats als een vrucht van goddelijk handelen, waaraan Maria als moeder 
haar medewerking had verleend.1021  
In deze preek plaatst Augustinus Maria op de voorgrond, Maria die hier werkelijk 
de moeder was van Jezus Christus. Eerder in deze preek benadrukte hij de lichame-
lijkheid van Jezus Christus die uit een moeder geboren is (s. 184, 1), dit tegen de 
opvatting van de manicheeërs in die hem beschouwden als een schijnmens.1022 
Haar moederschap beperkt Augustinus niet tot een menselijke categorie, maar hij 
geeft er een goddelijke connotatie aan door het goddelijke handelen bij de geboor-
te van de mens Christus te beklemtonen: 
 

                                                 
1018   Sermo 184, 1: ‘natalis Domini (…), et dies ex die in nostrum natus est diem’ (de geboortedag van 
onze Heer (…), en is de dag die uit de dag voorkomt door zijn geboorte hier in onze dag binnen-
getreden). Verwijzing naar Ps 95 (96), 2: ‘cantate Domino benedicite nomini eius adnuntiate diem de 
die salutare eius’ (zingt voor de Heer, zegent zijn naam, kondigt van dag tot dag zijn heil aan).  
1019   Een overzicht van de geloofsbelijdenissen van Nicea en Constantinopel is te vinden in: H. Drobner, 
Augustinus von Hippo, a.w. 46-49.  
1020   In de geloofsbelijdenissen die opgenomen zijn in de sermones 212-214 zegt Augustinus: ‘qui 
natus est de Spiritu Sancto et virgine Maria’. 
1021   W. Logister, Maria, een uitdaging, Averbode/Baarn 1995, 123 vv.  
1022   Als aanhanger van het manicheïsme schreef Augustinus over Maria: ‘Ook van onze Heiland zelf, 
uw Eengeborene, meende ik dat hij als het ware uit uw stralend-lichte massa te voorschijn was 
gebracht om ons te redden (…). Zijn aldus geaard wezen kon derhalve naar mijn mening niet uit de 
maagd Maria geboren worden zonder dat het vermengd raakte met het vlees. (…) Zodoende was ik 
beducht om te geloven dat hij in het vlees was geboren,  teneinde niet gedwongen te worden tot de 
veronderstelling dat hij door het vlees bezoedeld was’ (Conf. 5.10.20).  
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‘En hoe onmogelijker voor hen het moederschap van een maagd is, des te goddelijker moet 
het voor ons zijn, dat een mens door een maagd is gebaard’ (s. 184,1).1023  

 
Haar moederschap contrasteert niet met haar maagdelijkheid. Haar maagdelijkheid 
bevestigt juist het goddelijk handelen bij de geboorte van Jezus Christus als God. 
Dit roept vragen op naar de moederlijke handelingen van Maria voor haar kind. 
Daar gaat hij in sermo 184, 3 op in.  
Augustinus plaatst Christus’ geboorte uit Maria in het verlengde van de profetie van 
Jesaja (s. 184, 3), die sprak over het teken van de jonge vrouw die een kind zal baren 
(Jes. 7, 14)1024 en aan zijn geboorte (Jes. 9, 6).1025 Hij past deze aankondiging toe op 
Jezus Christus. Hij verwijst echter niet naar de jonge vrouw die in de Hebreeuwse 
tekst ‘alma’ wordt genoemd; waarschijnlijk wordt hier een vrouw van Achaz 
bedoeld die het kind zou baren, een belofte die God Achaz schonk als teken van 
redding.1026 In de Septuagint wordt deze jonge vrouw aangeduid als maagd 
(παρθένος) evenals in de Vulgaat (virgo). De geboorte van Christus ziet Augustinus 
als de vervulling van deze profetie, die aangekondigd werd – volgens de evangeliën 
– door de hemelen1027 en de engelen.1028  
 
De verwekking van Jezus Christus 
De verwekking van Jezus Christus verwijst naar een tekst uit Jesaja (Is 53, 8),1029 die 
werd voorgelezen in de liturgie van Kerstmis.1030 Daarmee brengt Augustinus zijn 
verwekking en geboorte met elkaar in verband, wat kan verwijzen naar een verwek-
king door een biologische vader en een geboorte uit een biologische moeder.  
Van deze samenhang is hier echter geen sprake. De verwekking van Jezus Christus 
werd niet bewerkstelligd door een biologische vader. Evenals er twee geboorten 
van Jezus Christus zijn, zo zijn er ook twee verwekkingen. Zijn goddelijke verwekking 
verwijst naar de Vader die hem heeft voortgebracht, en zijn menselijke verwekking 

                                                 
1023   Sermo 184, 1: ‘et quanto illis est impossibilior, tanto sit divinior in hominis nativitate virginis 
partus.’  
1024   Sermo 184, 3: ‘merito ergo Prophetae nuntiaverunt nasciturum’ (terecht verkondigden de 
profeten hem, die geboren zou worden). Verwijzing naar Is 7, 14: ‘propter hoc dabit Dominus ipse 
vobis signum, ecce virgo concipiet et pariet filium, et vocabitis nomen eius Emmanuhel’ (daarom heeft 
de Heer, hijzelf, jullie een teken gegeven, zie een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, jullie 
zullen hem noemen Emmanuël).   
1025   Is 9, 6a: ‘parvulus enim natus est nobis, filius datus est nobis, et factus est principatus super 
umerum eius’ (want een kind is geboren, een zoon is ons gegeven, hij draagt de heerschappij boven 
op zijn schouders). 
1026   W. Logister, Maria als uitdaging, Averbode/Baarn 1995, 45-48.  
1027   Zie Mt 2, 2-10. 
1028   Zie Lc 2, 8-14. 
1029   Sermo 184, 2: ‘Generationem ergo eius quis enarrabit?’ (Is 53, 8). Verwijzing naar Is 53, 8b: 
‘generationem eius quis enarrabit’ (wie kan vertellen over zijn verwekking. 
1030   Augustinus citeert deze tekst vier keer in zijn kerstpreken ( sermo 184, 2; 188, 2; 195, 1; 196, 1).  
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verwijst naar zijn menswording. De verwekking door de Vader gebeurde in de 
eeuwigheid: zonder tijd en zonder begin,1031 en is eeuwig: deze verwekking is er 
nooit niet geweest en heeft geen einde.1032 Zijn verwekking als mens was echter 
niet de vrucht van een seksuele daad van een man; hij werd niet verwekt langs de 
weg van begeerte, van vlees en bloed (Joh. 1, 13). Er was überhaupt geen verwek-
king door een biologische vader, maar een scheppingsdaad van de incarnatie.  
Daarom is de mens Christus een voorbeeld, Beeld van de onzichtbare God (Kol. 1, 
15; 2 Kor. 4, 4). Als voorbeeld toonde hij de deemoed van God (s. 184, 1) die con-
trasteerde met de hoogmoed van de mens. Zijn weg van deemoed leidde tot zijn 
einde: de dood aan het kruis.1033 Zijn weg eindigde bij zijn Vader, die ook zijn begin 
was door hem te verwekken. Deze weg van zijn menswording is een mogelijkheid 
voor de mens om gelijkvormig te worden aan God. 
 
Twee subjecten van Jezus Christus 
Over het kind Jezus spreekt Augustinus in paradoxale taal; zijn goddelijkheid en zijn 
menselijkheid staan op gespannen voet met elkaar. Als God is hij actief door de 
wereld te omvatten1034 en in zijn vermogen om te spreken als Woord.1035 Als mens 
is hij passief: als een zuigeling ligt hij in een kribbe1036 en kan niet spreken. Het 
Latijnse infans betekent letterlijk: niet sprekend (non fari). Augustinus plaatst deze 
eigenschappen niet tegenover elkaar waardoor ze concurrerend zijn, maar in een 
polaire spanning die verwijst naar de twee naturen van Christus. Deze naturen 
beschrijft hij als twee subjecten: de zuigeling Jezus en de God Christus,1037 die beide 
in Augustinus’ beschrijving van zijn menswording aanwezig zijn. Daarbij treedt zijn 

                                                 
1031   Sermo 184, 2: ‘illam sine initio (…) illam quae non habet finem’ (die daar zonder begin … die daar 
geen einde heeft). Verwijzing naar Hbr 7, 3: ‘neque initium dierum neque finem vitae habens’ (hij 
heeft noch een begin van dagen, noch een levenseinde).  
1032   Sermo 184, 2: ‘illam quae non habet finem’ (hij, die geen einde heeft). Verwijzing naar Bar 3,25: 
‘Magnus et non habet finem’ ([het gebied van God] is groot en heeft geen einde). Zie ook: Dn 6, 26 en 
Apc 4, 9. 
1033   Sermo 184, 2: ‘istam quae initium illic habet, ubi finem’ (die [daar bij u], die daar ginds het begin 
heeft, waar zij eindigt). Verwijzing naar Apc 21, 6b: ‘ego sum alfa et omega initium et finis’ (ik ben de 
alfa en de omega, begin en einde).  
1034   Sermo 184, 3: ‘continens mundum’. Verwijzing naar Sap 1, 7: ‘Quoniam spiritus Domini replevit 
orbem terrarum   et hoc continet omnia scientiam habet vocis’ (want de geest van de Heer vervult de 
hele wereld, en hij die alles omvat, weet wat er gezegd wordt).  
1035   Sermo 184, 3: ‘et Verbum’. Verwijzing naar Io 1, 1-3.14.  
1036   Sermo 184, 3: ‘iacebat in praesepio’. Verwijzing naar Lc 2, 7: ‘et reclinavit eum in praesepio’ (en 
legde hem in een kribbe). Zie ook Lc 2, 12.16. Augustinus noemt Maria niet. 
1037   Deze subjecten refereren aan het Concilie van Chalcedon waar de eenheid van de twee naturen 
in Christus werd benadrukt (451). Hoewel dit Concilie plaatsvond na de dood van Augustinus kende 
hij dit model van één persoon-twee naturen perfect, aldus Van Bavel. T. van Bavel, God absorbeert 
niet: de christologie van Schoonenberg. In: Tijdschrift voor Theologie 11 (1971) 382-412, hier: 391. 
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zwakheid op de voorgrond,1038 en verbergt zich zijn goddelijke natuur.1039 Ze ver-
houden zich tot elkaar en zijn tegelijk aanwezig. De menselijke natuur van Jezus 
Christus gaat niet op in zijn goddelijke natuur. Als mens stelt hij zijn goddelijkheid 
present.1040  
 
Het moederschap van Maria voor Jezus Christus 
De twee subjecten in Christus komen naar voren als Augustinus de relatie tussen 
Maria als moeder en Christus als God en als zuigeling beschrijft. Deze twee 
subjecten verhouden zich tot elkaar in een polaire spanning die hij opnieuw ver-
woordt in paradoxale taal. Hij beschrijft het spanningsveld bij haar zwangerschap: 
terwijl de hemelen Christus niet konden bevatten,1041 droeg zij hem in haar 
schoot.1042 In deze paradox benadrukt hij het vermogen van haar schoot dat de 
grootsheid van dit Woord kan dragen. Hoewel een moederschoot normaliter een 
menselijke vrucht – dat een gevolg is van menselijk handelen – kan dragen, draagt 
Maria’s schoot het alomvattende Woord – dat een gevolg is van goddelijk handelen. 
In het dragen is het Woord zowel transcendent – het overstijgt de hemelen –, als 
immanent – het vindt inwoning in haar schoot. Daar vindt het geheim van de 
menswording plaats.  
In de handelingen die Maria als moeder voor haar kind Jezus verricht, is er een dub-
bele afhankelijkheid vanwege de twee subjecten in Christus. De zuigeling Christus 
is afhankelijk van zijn moeder Maria en de mens Maria is afhankelijk van de God 
Christus. Deze dubbele afhankelijkheid komt naar voren in het leiden (regere) en in 
het voeden. Maria leidde de zuigeling Christus die de leider is van christenen.1043  Bij 

                                                 
1038   Sermo 184, 3: ‘O manifesta infirmitas’ (O zwakheid die aan het licht gebracht werd). Verwijzingen 
naar 2 Cor 13, 3-4; Hbr 4, 15; 5, 2.  
1039   Sermo 184, 3: ‘in qua sic latuit tota divinitas’ (waarin zich de gehele godheid in verborg). 
Verwijzing naar 1 Cor 2, 7: ‘sed loquimur Dei sapientiam in mysterio que abscondita est’ (maar wij 
spreken over de wijsheid van God als een geheim dat verborgen is).  
1040   T. van Bavel, God absorbeert niet, a.w. 395.    
1041   Sermo 184, 3: ‘Quem caeli non capiunt’ (die de hemelen niet bevatten). Mogelijke verwijzing 
naar het tweede deel van 2 Par 6, 18b: ‘si caelum et caeli caelorum quanto magis domus ista quam 
aedificavi’ (als de hemel en de hemelen van de hemelen u niet kunnen bevatten, hoe dan dit huis dat 
ik gebouwd heb). 
1042   Sermo 184, 3: ‘unius feminae sinus ferebat’ (droeg de schoot van een enkele vrouw). Verwijzing  
naar Lc 11, 27: ‘beatus venter qui te protavit et ubera quae suxisti’ (gelukkig de schoot die jou heeft 
beschermd en de moederborsten die jou gevoed hebben). Zowel dit bijbelcitaat als de tekst van 
Augustinus hebben betrekking op Maria. In Lucas contrasteren deze woorden met die van Jezus; dit 
is niet het geval bij Augustinus.  
1043   Sermo 184, 3: ‘Illa regem nostrum regebat’ (zij leidde hem die onze leider is). Verwijzing naar Mt 
2, 2a: ‘dicentes ubi est qui natus est rex Iudaeorum’ (zij vroegen: ‘waar is de pasgeboren koning van 
de Joden’). Door het gebruik   van het Latijnse regere krijgt zijn leiderschap een koninklijke connotatie.   
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het leiden is de zuigeling Christus afhankelijk van zijn moeder,1044 tegelijk is zij 
afhankelijk van Christus die haar leidt.1045 Dit leiderschap van Christus zit in zijn 
scheppingsvermogen. Als Schepper gaat Christus haar vooraf en heeft hij haar in 
het bestaan geroepen. Vanuit deze scheppingsrelatie is Christus haar leider wan-
neer zij hem als kind leidt door zich aan hem toe te vertrouwen.  
Deze dubbele afhankelijkheid is er ook bij het zogen. Terwijl Maria haar baby Jezus 
zoogt,1046 voedt Christus haar met ‘brood’. Op het niveau van het biologisch 
moederschap gaf zij haar kind borstvoeding. Bij het zogen werd zij door Christus 
verzadigd met het goddelijke voedsel van de waarheid.1047 Eerder bleek dat ‘brood’ 
verwijst naar een ervaring van Gods aanwezigheid in het innerlijk van de gelovigen 
die Christus als Woord kunnen verstaan (en.Ps. 130, 12). Door Maria dit ‘brood’ te 
geven, schenkt Christus haar een ervaring van contemplatie. De handelingen die 
Maria als moeder verrichtte voor haar kind Jezus, leidden tot een wederkerige 
relatie met Christus.  
In de handeling ‘dragen’ zien we een spoor van het geestelijke moederschap van 
Maria. Het dragen wijst op de inwoning van het Woord in haar schoot. Daarmee 
droeg zij niet alleen de mens Jezus, maar ook de God Christus in wie de mensheid 
is: ‘in wie wij zijn’. Augustinus kan hierbij gedacht hebben aan Hand. 17, 28, waarin 
op dezelfde wijze de relatie tussen God en de mensheid wordt aangeduid: ‘want in 
hem zijn wij’.1048 Augustinus beschrijft het dragen zowel met ferre, dat op een 
zwangerschap kan slaan, als met portare dat duidt op het vermogen te vervoeren, 
ook op figuurlijke wijze. Tijdens haar zwangerschap draagt Maria het Woord, dat 
haar is toevertrouwd. Met dit Woord droeg God de schepping, houdt haar in stand 
en grondvest het bestaan van ieder mens: ‘Want in hem leven wij, bewegen wij en 
zijn wij’ (Hand. 17, 28). Door dit Woord te dragen (portare) kan Maria mensen 

                                                 
1044   Sermo 184, 3: ‘matrem cui subiacebat infantia’ (de moeder aan wie hij als zuigeling onderworpen 
was). Verwijzing naar Lc 2, 51a: ‘et descendit cum eis et venit Nazareth et erat subditus illis’ (hij daalde 
met hen af en ging naar Nazareth en was onderdanig aan hen).  
1045   Sermo 184, 3: ‘regebat potentia’ (zij werd door zijn macht geleid). Mogelijke verwijzing naar 1 
Par 29, 12: ‘tuae divitiae et tua est gloria tu dominaris omnium; in manu tua virtus et potentia, in 
manu tua magnitudo et imperium omnium’ (uw rijkdom en roem zijn van u, u heerst over alles, in Uw 
hand is de kracht en de macht, in uw hand is de grootheid en de heerschappij over alles). Zie ook 2 
Par 20, 6; Dn 11, 3.  Augustinus gebruikt het woord regere; het woord dominare heeft een ongunstige 
connotatie van heersen.  
1046   Sermo 184, 3: ‘et cuius ubera sugebat’ (en aan wier borsten hij zoog). Verwijzing naar Lc 11, 27: 
‘Beautus venter qui te portavit et ubera qua suxisti’ (gelukkig de moederschoot die jou gedragen heeft 
en de moederborsten die jou gezoogd hebben).  
1047   Sermo 184, 3: ‘eam veritate pascebat’ (haar voedde hij met waarheid). verwijzing naar Io 14, 6a: 
‘dicit ei Jesus: “ego sum via et veritas et vita”’ (Jezus zei hem: “ik ben de weg, de waarheid en het 
leven”).  
1048   Sermo 184, 3: ‘in quo sumus’ (in wie wij zijn). Verwijzing naar Act 17, 28a: ‘in ipso enim vivimus 
et movemur et sumus’ (want in hem leven wij en worden wij bewogen en zijn wij. Augustinus noemt 
alleen het ‘zijn’.   
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vervoeren door hen in contact te brengen met hun wezenlijke band met hun 
Schepper.    
 
Verlossing van de mens 
Aan het einde van zijn overweging richt Augustinus zich tot zijn toehoorders. Hij 
spreekt het verlangen uit dat Christus hun oorsprong opneemt – de wezenlijke 
relatie tussen de Schepper en de mens als schepsel. De oorsprong wijst echter ook 
op de zonde van de eerste ouders, die de relatie van de mensheid met God 
vertroebelde. De schepping van de mens verwijst naar het Woord in den beginne 
en naar het Woord dat Maria in haar schoot droeg. Doordat het Woord inwoning 
in haar vond (ferebat), kon het mysterie van de menswording plaatsvinden. 
Doordat zij dit Woord gedragen heeft (portabat) kan de mensheid opgenomen 
worden in het geheimvolle bestaan van Christus, waarbij de gaven van de Geest de 
gelovigen tot voltooiing brengen door zijn genade.1049   
Augustinus eindigt deze preek met een dubbele soteriologische beweging die de 
verlossing van de mens beoogt: Gods Zoon werd Mensenzoon1050 om de mensen-
kinderen tot kinderen van God te maken.1051  Deze beweging sluit aan bij de 
ruilgedachte uit de vroeg christelijke dogmatiek dat God mens werd, opdat de mens 
het goddelijk kindschap verkrijgt.1052 Maria speelt daarbij een sleutelrol. Zij heeft 
het Woord op aarde gedragen, nu kan de mensheid in contact komen met Christus. 
Daarin zien we een spoor van haar geestelijke moederschap. 
 
De mystagogische functie van het moederschap van Maria  
Augustinus beschrijft de zwangerschap van Maria als een proces van inwoning: zij 
droeg het Woord in haar schoot. Daarbij was ze tegelijk verbonden met Gods trans-
cendentie die allesoverstijgend is, en met zijn immanentie die in haar woonde. 
Maria als biologische moeder en Jezus Christus onderhielden een wederzijdse 
relatie die zij in gang zette door als moeder handelingen te verrichten voor haar 
kind Jezus. Door hem te leiden en te zogen kwam zij in contact met Christus die 
haar een besef van waarheid gaf, een ervaring van zijn aanwezigheid (‘brood’). Deze 
ervaring leidde haar binnen in de contemplatie.  
Het geestelijke moederschap van Maria toonde zich in het dragen. Met die hande-
ling strekt haar moederschap zich uit over heel de mensheid die zij draagt, vervoert 
en in beweging kan brengen. Door het Woord te dragen leverde zij een actieve 
bijdrage aan het verlossingswerk van de mensheid, door de mensheid in contact te 

                                                 
1049   Zie: Rom. 12, 6; 1 Kor. 12, 1; 2 Kor. 9, 8; Hebr. 2, 4.  In deze bijbelcitaten worden de gaven in 
verband gebracht met de heilige Geest.  
1050   Verwijzingen naar Mat. 20, 28; Marc. 10, 45; 1 Joh. 4, 10.   
1051   Verwijzingen naar Mat. 5, 9; Rom. 8, 14; 8, 19; Gal. 3, 26. 
1052   Deze beweging vinden we bij Ireneaus (200): Het Woord van God, onze Heer Jezus Christus, is 
door zijn grenzeloze liefde geworden wat wij zijn, om ons te maken wat hij is (Adv. Haer. V,  praef). 
Geciteerd in: P. Smulders, De ontwikkeling van het christologisch dogma, a.w. 363.  
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brengen met haar wezenlijke band met Christus (Hand. 17, 28). Zij bemiddelde de 
fundamentele betrokkenheid van God op het bestaan van mensen.  
 
5.3.2 De catecheet als voedster (cat.rud. 15) 
 
Inleiding 
De catechizandis rudibus (400) behoort tot het genre van de pastorale vraag-
stukken. In dit werk gaat Augustinus in op vragen van de Carthaagse diaken 
Deogratias (Goddank), over het geven van een basiscursus over het christelijk 
geloof. Dit werk kan men zien als een instructie voor catecheten. De titel De catechi-
zandis rudibus betekent: over het geloofsonderricht aan belangstellenden. Rudis 
betekent letterlijk nieuweling, ongeschoolde. Deze belangstellenden werden ook 
wel precatechumeni genoemd; zij wilden kennismaken met het christelijk geloof. 
Het eerste geloofsonderricht aan de belangstellenden, dat overigens slechts een 
half uur tot twee uur duurde,1053 was een inleiding in het christelijk geloof, waarbij 
de heilsgeschiedenis centraal stond. 
De catechizandis rudibus bestaat uit twee delen. Na het voorwoord (cat. rud. 1-4) 
gaat Augustinus in het eerste deel in op hoe je een inleidingscatechese geeft en 
beschrijft hij een narratio van de heilsfeiten (cat. rud. 5-22). In het tweede deel 
beschrijft hij twee proeven van een inleidingscatechese (23-55).1054  
In De catechizandis rudibus (400) zijn verschillende uitdrukkingen van het geeste-
lijke moederschap te vinden (cat. rud. 15; 17; 23). Als teksteenheid voor dit 
onderzoek heb ik gekozen voor cat.rud. 15, waarin de uitdrukkingen van het 
geestelijke moederschap wijzen op Paulus en Deogratias.  
 
Werkvertaling cat.rud. 151055  
‘Misschien komt dat neerslachtige gevoel doordat de toehoorder onze gedachten niet kan 
volgen. We zijn dan gedwongen zogezegd af te dalen van die grote hoogte en onze tijd te 
verdoen met trage lettergrepen op een veel lager niveau. Onze zorg is dan deze: hoe krijgen 
we via lange, ingewikkelde omwegen uit onze vleselijke mond1056 wat we geestelijk in één 
slok binnenhalen? Het komt er heel anders uit, en daarom voelen we weerzin om te spreken 
en zeggen we liever niets. In zo’n geval kunnen we het best bedenken wat ons is aangereikt 
door hem die ons een voorbeeld gaf om in zijn voetstappen te treden. 
Hoezeer wat we onder woorden brengen ook verschilt van ons levendige begripsvermogen, 
veel meer nog verschilt de sterfelijkheid van ons vlees van Gods onveranderlijkheid. En toch, 
hoewel Christus dezelfde gestalte van God had,1057 heeft hij zichzelf ontledigd en de gestalte 

                                                 
1053   F. van der Meer, Augustinus de zielzorger, a.w. 321. 
1054   F. van der Meer, Augustinus de zielzorger, a.w. 406.  
1055   Deze vertaling is uit: Goed onderwijs, Christendom voor beginners, (2008), 95-97. 
1056   Hunink van Van Reisen vertalen ‘uit onze mond’. In de Latijnse tekst staat ex ore carnis. 
1057   Hunink en Van Reisen vertalen: ‘hoewel Christus Gods gestalte had’. In het Latijn staat et tamen 
cum in eadem forma esset.  
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van een slaaf aangenomen enzovoort tot aan de dood aan het kruis. Waarom deed hij dat? 
Alleen omdat hij op die manier zwak werd met de zwakken om de zwakken te winnen! 
Luister ook naar zijn navolger, die het ergens anders ook zegt: “Zijn wij buiten zinnen, dan 
is het voor God; matigen wij ons,1058 dan is het voor u. De liefde van Christus laat ons geen 
keus: wij oordelen dat er één is gestorven voor allen” (2 Kor. 5, 13-14). 
Hoe kon hij1059 ooit bereid zijn zich volledig te geven voor hun zielen, als hij geen zin had 
zich te buigen naar hun oren? Vandaar dus dat hij1060 een klein kind geworden is in ons 
midden, zoals een voedster die haar kleintjes koestert.1061 Gebroken brabbelwoordjes 
influisteren, dat is toch niet plezierig wanneer de liefde ons die niet ingeeft? Toch willen 
mensen graag kinderen hebben bij wie ze dat doen. Voor een moeder is het fijner om hapjes 
fijn te vermalen en die bij haar kleintje in de mond te stoppen dan zelf grote happen te 
kauwen en naar binnen te werken. In het hart moet ook de gedachte blijven aan de kloek 
die haar prille broedsel met neerhangende veren bedekt, en met gebroken stem haar 
piepende kuikens bij zich roept; als die uit trots weg willen van haar zachte vleugels worden 
ze de prooi van vogels.  
Goed, ons begripsvermogen schept genoegen in afgelegen domeinen van pure zuiverheid. 
Maar dan moet het ook genoegen scheppen uit begrip van het volgende. Naarmate de 
liefde in groter dienstbaarheid afdaalt naar lage niveaus, des te krachtiger keert ze ook terug 
naar haar diepe verten. Ze heeft dan een goed geweten: ze wil niets van de mensen naar 
wie ze is afgedaald, alleen hun eeuwig heil.’1062 

                                                 
1058   Hunink en Van Reisen vertalen: ‘verstandig’. In het Latijn staat temperantes: gematigd. 
1059   Hunink en Van Reisen vertalen: ‘Hij’ en daarmee duiden ze Christus aan. Augustinus verwijst 
echter naar 2 Cor 12, 13 waarin Paulus spreekt. Daarom ligt het meer voor de hand dat Augustinus 
schrijft over Paulus.  
1060   Hunink en Van Reisen vertalen: ‘Hij’. Dit ligt niet voor de hand vanwege de geciteerde tekst: 1 
Tess. 2, 7.  
1061   Hunink en Van Reisen vertalen: ‘zoogt’. In het Latijn staat fovens: koesteren.  
1062   Cat.rud. 10.15 (CCL 46, 137-138). ‘Si enim causa illa contristat, quod intellectum nostrum auditor 
non capit, a cuius cacumine quodam modo descendentes cogimur in syllabarum longe infra distantium 
tarditate demorari, et curam gerimus quemadmodum longis et perplexis amfractibus procedat ex ore 
carnis quod celerrimo haustu mentis imbibitur, et quia multum dissimiliter exit, taedet loqui et libet 
tacere, cogitemus quid nobis praerogatum sit ab illo qui demonstravit nobis exemplum, ut sequamur 
vestigia eius. Quantumvis enim differat articulata vox nostra ab intelligentiae nostrae vivacitate, longe 
differentior est mortalitas carnis ab aequalitate dei. Et tamen cum in eadem forma esset, semetipsum 
exinanivit formam servi accipiens etc. usque ad mortem crucis. Quam ob causam, nisi quia factus est 
infirmis infirmus, ut infirmos lucrifaceret? Audi eius imitatorem alibi etiam dicentem: Sive enim mente 
excessimus, deo: sive temperantes sumus, vobis. Caritas enim Christi compellit iudicantes hoc, quia 
unus pro omnibus mortuus est (2 Cor 5, 13-14). Quomodo enim paratus esset impendi pro animabus 
eorum, si eum pigeret inclinari ad aures eorum? Hinc ergo factus est parvulus in medio nostrum, 
tamquam nutrix fovens filios suos. Num enim delectat, nisi amor invitet, decurtata et mutilata verba 
immurmurare? Et tamen optant homines habere infantes, quibus id exhibeant: et suavius est matri 
minuta mansa inspuere parvulo filio quam ipsa mandere ac devocare grandiora. Non ergo recedat de 
pectore etiam cogitatio gallinae illius, quae languidulis plumis teneros fetus operit et susurrantes 
pullos confracta voce advocat; cuius blandas alas refugientes superbi praeda fiunt alitibus. Si enim 
intellectus delectat in penetralibus sincerissimis, hoc etiam intelligere delectet, quomodo caritas, 
quanto officiosius descendit in infima, tanto robustius recurrit in intima per bonam conscientiam nihil 
quaerendi ab eis ad quos descendit, praeter eorum sempiternam salutem.’  
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Analyse en beschrijving 
 
Neerslachtigheid  
De vragen van Deogratias aan Augustinus hebben te maken met de overdracht van 
het christelijk geloof. Het probleem waar Deogratias op stuit is dat hij zijn betoog 
voor de belangstellenden ‘waardeloos en ondermaats’ vindt (cat.rud. 14). In zijn 
reactie op zijn klacht toont Augustinus zich een goede begeleider. Hij spreekt hem 
moed in en wijst hem erop dat hij een goede reputatie heeft als inleider van het 
christelijke geloof en ook dat hij een aangename manier van spreken heeft. 
Het eigenlijk probleem waarmee Deogratias worstelt, is zijn onvermogen om de 
opgedane inzichten goed onder woorden te brengen. Daardoor voelt hij zich neer-
slachtig. Dit gevoel wordt veroorzaakt door de geestelijke inzichten die hij ontvangt 
en die hij zou willen uitdrukken via de taal, maar waar hij niet de juiste woorden 
voor kan vinden. De verwoording van deze inzichten roept een vervreemding op 
van wat hij zelf geestelijk heeft ervaren. Dat maakt dat het spreken traag is, lang 
duurt en heel anders is. Daarom vindt hij zijn eigen betoog waardeloos, omdat hij 
bij voorbaat tekort schiet. Hij zou zo graag met plezier dit onderwijs willen geven, 
maar dat lukt hem niet.  
Augustinus geeft aan dat Deogratias niet de enige is met dit probleem. Ook hij 
worstelt met zijn onvermogen om de opgedane inzichten goed onder woorden te 
brengen. De woorden die hij van binnen geniet zou hij tot uitdrukking willen 
brengen in klinkende woorden en wanneer hem dit minder goed lukt, wordt hij 
neerslachtig omdat zijn tong geen recht kan doen aan zijn hart (cat.rud. 3). Boven-
dien zou hij zich liever willen bezighouden met deze geestelijke inzichten dan met 
het godsdienstonderricht aan anderen: 
 
‘We beleven meer genoegen en worden meer geboeid door wat we in stilte waarnemen in 
de geest, en daarvan willen we niet worden weggeroepen naar het geraas van woorden dat 
daarvan zo sterk verschilt’ (cat.rud. 14).1063  

 
De neerslachtigheid wordt veroorzaakt door een spanning tussen de geestelijke 
inzichten die Deogratias en Augustinus ontvangen en het spreken tijdens het 
geloofsonderricht. Terwijl zij de inzichten ‘geestelijk in één slok binnenhalen’, is de 
mond gebonden aan het vlees (ore carnis). Terwijl zij deze inzichten in een flits 
begrijpen, moeten zij ze uitdrukken via de mond. Deze spanning schept een afstand 
die maakt dat ‘het spreken traag is en lang duurt en heel anders is’ (cat.rud. 3). De 
verwoording van deze inzichten in gewone taal roept een vervreemding op van 
datgene wat zij zelf geestelijk hebben ervaren. Deze spanning brengt Augustinus in 
verband met de kenotische liefde van Jezus Christus.  
 

                                                 
1063   Deze vertaling is uit: Goed onderwijs (2008), 91. 
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De kenotische liefde van Jezus Christus  
Augustinus wijst Deogratias een weg uit dit spanningsveld door hem te wijzen op 
de ontledigende liefde van Christus.1064 Anders dan het spanningsveld tussen geest 
en vlees, heeft deze liefde betrekking op de afstand tussen de onveranderlijkheid 
van God en de sterfelijkheid van de mens. Augustinus versterkt de gelijkheid van 
Christus aan God met eadem (dezelfde) en tegelijkertijd benadrukt hij de kracht van 
zijn nederige liefde als mens die leidde tot zijn dood aan het kruis (Filip. 2, 6-8).1065 
Terwijl Christus was in de werkelijkheid van God, boog hij zich naar de mensen door 
zich met hen te identificeren, waarbij hij zwak werd om hen te winnen (1 Kor. 9, 
22).1066 Deze liefde wijst niet alleen op zijn menswording, maar vooral op zijn kruis-
dood. Daar werd de grootst mogelijke afstand tussen God en mens zichtbaar en 
tegelijkertijd toonde God zijn kracht die Jezus Christus opwekte uit de dood. Deze 
paradox is een mogelijkheid voor de mens, die zwak is, om opgenomen te worden 
in Gods liefde; de paradox sluit aan op het ruilbeginsel uit vroege christelijke dog-
matiek. Het Woord, Jezus Christus werd mens tot in zijn dood om de mens het 
kindschap van God te schenken.1067 Hier slaat de zwakke mens op degenen die 
belangstelling toonden voor het geloof (de rudes).  
 
De kenotische liefde van Paulus 
Sprekend over de kenotische liefde van Jezus Christus, verwijst Augustinus naar zijn 
navolger Paulus; hij wijst op een gezond evenwicht tussen het opgaan in God en 

                                                 
1064   Cat.rud. 10.15: ‘ut sequamur vestigia eius’ (om in zijn voetstappen te treden). Verwijzing naar 1  
Pt 2, 21: ‘in hoc enim vocati estis quia et Christus passus est pro vobis, vobis relinquens exemplum ut 
sequamini vestigia eius’ (want daartoe zijn jullie geroepen omdat ook Christus geleden heeft voor 
jullie, en aan jullie een voorbeeld heeft nagelaten, opdat jullie zijn voetstappen zouden volgen). 
Augustinus citeert het laatste deel van dit vers.   
1065   Cat.rud. 10.15: ‘et tamen cum in eadem forma esset, semetipsum exinanivit formam servi 
accipiens etc. usque ad mortem cruces.’ Verwijzing naar Phil 2, 6-8: ‘qui cum in forma Dei esset non 
rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo, sed semet ipsum exinanivit formam servi accipiens, in 
similitudinem hominum factus et habitu inventus ut homo; humiliavit semet ipsum factus oboediens 
usque ad mortem, mortem autem crucis’ (die, toen hij in dezelfde gestalte van God was, zich niet 
beschouwd heeft als geroofd goed gelijk te zijn aan God, maar zichzelf heeft ontledigd en de gestalte 
van een slaaf heeft aangenomen. Hij heeft zichzelf vernederd, en is gehoorzaam geworden helemaal 
tot aan de dood aan het kruis). Augustinus citeert vers 7 en 8 voor de helft in de veronderstelling dat 
deze tekst bekend is bij zijn lezer(s). Aan vers 6 voegt hij het woord ‘eadem’ toe: dezelfde. 
1066   Cat.rud. 10.15: ‘nisi quia factus est infirmis infirmus, ut infirmos lucrifaceret’ (alleen omdat Hij 
zwak werd met de zwakken om de zwakken te winnen). Verwijzing naar 1 Cor 9, 22: ‘factus sum 
infirmis infirmus, ut infirmos lucri facerem omnibus omnia factus sum ut omnes facerem salvos’ (ik 
ben zwak geworden voor de zwakken om de zwakken winst te brengen, voor allen ben ik van alles 
geweest om allen heil te brengen). Augustinus citeert het eerste deel van dit vers, waarbij hij drie keer 
het woord infirmus gebruikt, in tegenstelling tot Paulus die het twee keer noemt.   
1067   P. Smulders, De ontwikkeling van het christologisch dogma, a.w. 363.   
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het zich dienstbaar maken aan anderen (2 Kor. 5, 13-14).1068 Het vinden van dit 
evenwicht is belangrijk om Deogratias te bevrijden uit zijn neerslachtigheid en hem 
te helpen weer met vreugde geloofsonderricht te geven.  
Op zoek naar dit evenwicht, wijst Augustinus op de liefde van Christus die een 
beroep deed op Paulus en hem ertoe bracht zich volledig prijs te geven aan anderen 
(2 Kor. 12, 15).1069 Augustinus wijst op het antwoord van Paulus op deze uitnodiging 
tot dienstbaarheid. Zoals Jezus Christus zich uit liefde identificeerde met de zwakke 
mens, zo identificeerde Paulus zich met zijn toehoorders door – evenals zij – klein 
te worden. Meestal is de relatie tussen een verkondiger en een toehoorder 
asymmetrisch! Wat houdt deze identificatie in en hoe precies was hij gelijkwaardig 
aan hen? We kunnen deze gelijkwaardigheid in verband brengen met de identi-
ficatie van Christus met het bestaan van de mens; dit is typerend voor de spiritua-
liteit van Augustinus. Voor Paulus betekende het dat hij evenals zijn toehoorders 
een leerling was van Christus; in die zin was hij hun metgezel en kon hij hen 
begeleiden.1070 Deze begeleiding verbeeldt Augustinus als een ‘voedster die haar 
kleintjes koestert’ (1 Tess. 2, 7),1071 een symbolisch beeld voor de liefde die zich 
dienstbaar maakt. Opmerkelijk genoeg gebruikt hij bij de overname van dit citaat 
niet lenis (zacht), maar parvulus (klein, eenvoudig).1072  

                                                 
1068   Cat.rud. 10.15: ‘Sive enim mente excessimus, deo, sive temperantes sumus, vobis. Caritas enim 
Christi compellit nos iudicantes hoc, quia unus pro omnibus mortuus est.’ (zijn wij in geestvervoering, 
dan is het voor God, zijn wij gematigd dan is het voor jullie. De liefde van Christus doet een beroep op 
ons: wij oordelen dat er één is gestorven voor allen). Verwijzing naar 2 Cor 5, 13-14: ‘sive enim mente 
excedimus Deo, sive sobrii sumus vobis, caritas enim Christi urget nos aestimantes hoc quoniam si 
unus pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt’ (want zijn wij in geestvervoering geweest, 
dan was het voor God, als we sober zijn is het voor u, want de liefde van Christus drijft ons, want we 
zijn ervan overtuigd: is één mens gestorven voor allen, dan zijn allen gestorven). Augustinus neemt 
vers 13 bijna letterlijk over. In plaats van sobrii gebruikt hij temperantes, matigen. In vers 14 schrijft 
hij compellit (compellare), in plaats van urget. Hij heeft niet het laatste deel van vers 14 overgenomen.    
1069   Cat.rud. 10.15: ‘quomodo enim paratus esset impendi pro animabus eorum’ (hoe kon hij bereid 
zijn zich volledig te geven voor hun zielen). Verwijzing naar 2 Cor 12, 15: ‘ego autem libentissime 
inpendam et superinpendar ipse pro animabus vestris, licet plus vos diligens minus diligar’ (ik zal zeer 
gaarne geven en boven alles zal ik zelf gegeven worden voor jullie zielen, als ik meer bemin word ik 
dan minder bemind?). Augustinus citeert het eerste deel van dit vers, waarbij het accent ligt op de 
activiteit van zich geven. Hij neemt niet de passieve vorm over. Het tweede deel heeft hij in andere 
woorden beschreven. 
1070   A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 68.  
1071   Cat.rud. 10.15: ‘hinc ergo factus est parvulus in medio nostrum, tamquam nutrix fovens filios 
suos.’ Verwijzing naar 1 Th 2, 7b: ‘sed facti sumus lenes in medio vestrum, tamquam si nutrix foveat 
filios suos’ (maar wij zijn zacht geworden in jullie midden, evenals een voedster die haar kinderen 
koestert). 
1072   In veel Griekse handschriften is er onduidelijkheid over wat er staat in 1 Tess. 2, 7: kinderen 
(nepoi) of vriendelijk (epioi). Het is mogelijk dat Augustinus een tekst voor ogen heeft gehad uit de 
Vetus Latina die gebaseerd was op een  vertaling van de Griekse tekst, waarin het Griekse nepioi 
vertaald was in parvulus. In de periode, waarin Augustinus De catechizandis rudibus schreef, kwam de 
Vulgaat van Hiëronymus tot stand (390-405). Dit impliceert dat hij niet – of ten dele – bekend was met 
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Zowel de rol van ‘voedster’ als de handeling ‘koesteren’ kunnen we moederlijk 
noemen, ofschoon ‘koesteren’ niet is voorbehouden aan het biologisch moeder-
schap, want mannen ‘koesteren’ ook. Het noemen van Paulus als voedster is gender 
bepaald, omdat deze handeling niet aansluit op het biologisch vermogen van Paulus 
als man.  
De symbolische taal van ‘voedster’ en ‘koesteren’ verwijst naar het zich prijsgeven 
en kan geïnterpreteerd worden als een feminien moederschap waarbij een moeder 
zichzelf wegcijfert voor anderen.1073 Is daar in dit geval sprake van? Wanneer Paulus 
zich slechts zou wegcijferen, zou hij niet op de anderen betrokken zijn. Door zelf 
nederig te worden, maakte Paulus ruimte voor de goddelijke Geest die zich kenbaar 
kan maken als de warmte die zijn toehoorders ‘koestert’. Daarmee maakte hij zich 
dienstbaar aan God en aan zijn toehoorders. De symbolische taal van het ‘klein’ 
worden betekent dat Paulus bevrijd was om zich met zijn geestelijke inzichten bezig 
te houden en dat hij gericht was op anderen die het uitgangspunt van zijn verkon-
diging waren. Dit verwijst naar het ‘matigen’ waarbij de ander de ‘maat’ is en niet 
naar zijn ‘geestvervoering’ waarbij hij opging in God (2 Kor. 5, 13-14). Paulus stemde 
zijn verkondiging af op zijn toehoorders.  
 
De kenotische liefde gearticuleerd in de symboliek van het moederschap 
Hoe ook Deogratias het bezig zijn met zijn geestelijke inzichten kan transformeren 
naar de bereidheid zich dienstbaar te maken aan het geloof van de geïnteresseer-
den, beschrijft Augustinus aan de hand van symbolische handelingen van het 
moederschap (c.q. het ouderschap). Deze handelingen verwijzen naar de 
pedagogische laag van het geloofsonderricht.  

 Het influisteren van gebroken brabbelwoordjes gebeurt daar waar de 
woorden gevormd worden. Het verwijst naar het improviserend spreken 
dat begint bij de kennis en de ervaring van de belangstellenden. Dit spreken 
staat in tegenstelling met een modelbetoog waarin de inleiding in het 
christelijk geloof vastgelegd is (cat.rud. 15). De overname van een dergelijk 
betoog vraagt weinig inzet van de leraar en geeft bovendien geen vreugde. 
Blijmoedigheid ontstaat bij het improviserend spreken waarbij de woorden 
zich aanpassen aan het begripsvermogen van de geloofsleerling. Dit spre-
ken heeft een onzekere afloop – in woorden van Augustinus: ‘schieten ons 
wel de juiste woorden te binnen voor wat we bedoelen? En heeft het 
gehoor er echt iets aan?’ (cat.rud. 14)1074 Dit improviserend spreken staat 

                                                 
de overname van dit vers (1 Tess. 2,7) uit de Septuagint in de Vulgaat en dat hij gebruik gemaakt heeft 
van een tekst van de Vetus Latina waarin parvulus stond. Deze overname van Augustinus komt 
overeen met de Romeinse tekst uit de Vetus Latina. H. Frede (Hg.), Epistulae ad Thessalonicenses I, 
Freiburg 1975, 190-191. In: Vetus latina, die Reste der altlateinischen Bibel, nach P. Sabatier, Freiburg. 
1073   E. Schüssler Fiorenza, Jesus Miriam’s child, Sophia’s prophet, a.w. 38 
1074   Vertaling is uit: Goed onderwijs (2008), 91.  
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in dienst van de ander, waarbij de leraar aanvoelt waar de geloofsleerling 
staat. Dit geloofsonderricht is relationeel, stemt zich af op de ander, en 
houdt rekening met zijn mogelijkheden. Deze handeling schept een verbon-
denheid die geloofsleerlingen aanvaardt. 

 De tweede symbolische handeling noemt Augustinus het vóórkauwen. Een 
moeder kauwt eerst het voedsel in haar eigen mond, om dit vervolgens in 
het mondje van haar kind te stoppen.1075 De voorgekauwde hapjes contras-
teren met de ene slok waarmee Deogratias de geestelijke inzichten binnen-
haalde. Deze handeling verwijst naar het prepareren van de lesstof zodat 
de stof aangepast, toegankelijk is en begrepen kan worden door de geloofs-
leerlingen. 

 De derde symbolische handeling drukt Augustinus uit als een kloek die haar 
kuikens onder haar vleugels bedekt (Mat. 23, 27).1076 Met deze symboliek 
verwijst hij naar de bescherming die de catecheet dient te geven aan hen 
die een stap gezet hebben in de richting van het christelijk geloof. Hij of zij 
beseft de kwetsbaarheid van het geloof dat gewekt is, en dat het gemak-
kelijk ten prooi kan vallen aan ketterse ideeën waardoor de belangstellen-
den voor het christelijk geloof de kerk weer verlaten. Met deze symboliek 
wijst Augustinus Deogratias op zijn verantwoordelijkheid voor de geloofs-
vorming van de belangstellenden.  

 
In de laatste paragraaf verwijst Augustinus terug naar het begin van deze tekst. 
Door af te dalen naar het niveau van de geïnteresserden voor het geloof, kan de 
liefde van God die de mensheid heeft liefgehad, werkzaam zijn in het geloofs-
onderricht. Deze liefde deelt een leraar met zijn leerlingen, maar is toch groter dan 
deze groep. Deze liefde neemt de leerlingen in zich op waardoor zij deel krijgen aan 
het goddelijk leven. 
 
De mystagogische functie van het moederschap van Paulus 
De mystagogische functie van het geestelijke moederschap van Paulus wordt 
uitgedrukt in de symbolische handeling ‘koesteren’ en is gebaseerd op de keno-
tische liefde van Christus die zich identificeerde met de mens die zwak is. Met deze 
liefde stemde Paulus zich af op toehoorders die het uitgangspunt waren van zijn 

                                                 
1075   Volgens Van Bavel is het vóórkauwen een gewoonte van die tijd. Hij verwijst daarvoor naar: 
Cicero, De oratore II, 39, 162, en  naar E. Courboad, Les Belles Lettres, Paris, 1966, 72-73. T. van Bavel, 
Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, a.w. 283. Dit is overigens niet alleen 
een gewoonte van die tijd, maar ook een oud-Nederlands gebruik. Want waar zou anders ons ‘iemand 
iets voorkauwen’ vandaan komen? 
1076   Mt 23, 37c: ‘quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas et noluisti’ (zoals een hen haar 
kuikens verzamelt onder de vleugels, en jullie hebben het niet gewild).  
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verkondiging. In deze ruimte kon de goddelijke Geest zich kenbaar maken aan zijn 
toehoorders als een levenwekkende warmte. 
 
De mystagogische functie van het moederschap van Deogratias 
De mystagogische functie van Deogratias wijst op de geloofscommunicatie met de 
belangstellenden voor het christelijk geloof en op de bescherming van hen. Er kan 
geloofscommunicatie plaatsvinden wanneer bij Deogratias de spanning tussen het 
zich bezighouden met geestelijke inzichten en het geven van geloofsonderricht aan 
deze belangstellenden wordt omgebogen. De ombuiging betekent dat de nadruk 
meer komt te liggen op de overdracht van perceptuele kennis van het geloof dan 
op de conceptuele kennis over het geloof.1077 Bij de overdracht van perceptuele 
kennis kan Deogratias met de belangstellende communiceren en bij hen liefde voor 
het geloof wekken. Het uitgangspunt van deze overdracht is de kenotische liefde 
van Christus en Paulus, die Augustinus in verband brengt met de intentionele liefde 
van een moeder die bereid is handelingen te verrichten voor haar kind – symbo-
lische handelingen die typerend zijn voor de pedagogische laag in het geloofs-
onderricht waarbij de ander het uitgangspunt is.  
 
De mystagogische functie van Augustinus  
Doordat Augustinus meeboog in de richting van Deogratias’ verzuchtingen toonde 
hij groot begrip voor hem. Hij leefde zich in in zijn situatie en daarmee schiep hij 
een ruimte, een geestelijke breedte en diepte, waarin Deogratias als leerling kon 
groeien. Augustinus betoonde zich niet alleen een pedagoog voor de pedagoog, 
maar ook een mystagoog. In de omgang met Deogratias toonde hij waar het in het 
geloof om gaat: geduld met je leerlingen, je inspannen om hen verder te brengen, 
hen op een hoger plan te tillen. Daarin ben je dienstbaar. Precies zoals Augustinus 
God zelf in de omgang met hemzelf en met elk mens ervoer: Gods liefde voor ons 
laat ons geen andere keus dan zelf nederig te worden. Deze benadering vergelijkt 
hij met de intentionele liefde van een moeder.  
 
5.3.3. Afdaling in moederschap (Io.eu.tr. 7, 23) 
 
Inleiding 
Het genre verhandeling lijkt op dat van een preek, waarbij een Bijbeltekst het 
uitgangspunt vormt, met dien verstande dat een verhandeling veel langer is. De 
verhandelingen over het evangelie van Johannes zijn conferenties die tijdens een 

                                                 
1077   Bij de conceptuele kennis verkrijgen de geïnteresseerden kennis op het mentale domein en bij 
de perceptuele kennis gaat het om een aanschouwelijke en ervaringsmatige wijze van kennen. A. de 
Jong-van Campen, Mystagogie in werking, a.w. 99-100.  
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aparte bijeenkomst werden gehouden en niet als een preek tijdens de liturgie.1078 
In de zevende verhandeling behandelt Augustinus de perikoop Joh. 1, 34-51 en gaat 
hij in op vers Joh. 1, 51 dat een vervolg is op de ontmoeting tussen Jezus en 
Natanaël, waarbij Jezus hem zegt dat hij nog grotere dingen zal zien (Joh. 1, 50).1079 
In deze teksteenheid (Io.eu.tr. 7, 23, tweede deel) staan uitdrukkingen van het 
geestelijke moederschap die betrekking hebben op Paulus en de verkondigers van 
het christelijke geloof.  
 
Werkvertaling Io.eu.tr. 7, 23 
Zo is het ook met de kerk, broeders en zusters. Gods engelen zijn de goede verkondigers, zij 
die Christus verkondigen, dat wil zeggen zij die boven de Mensenzoon opstijgen en neer-
dalen. Hoe doen ze dat dan, opstijgen en neerdalen? Van één van hen hebben we een 
voorbeeld. Luister naar de apostel Paulus. Wat we bij hem zullen vaststellen, mogen we 
voor waar aannemen voor wat betreft alle andere verkondigers van de waarheid. Zie Paulus 
opstijgen: “Ik ken een mens in Christus, die veertien jaar geleden tot in de derde hemel 
werd meegevoerd, hetzij in het lichaam, hetzij buiten het lichaam, ik weet het niet, God 
weet het. Onuitsprekelijke woorden had hij gehoord, die geen mens kan uitspreken” (2 Kor. 
12, 2-4). U hebt gehoord hoe hij opsteeg. Maar hoor hem nu ook eens nu hij neerdaalt: “Ik 
kon niet tot jullie spreken als tot mensen die geleid worden door de geest, maar als tot 
mensen die geleid worden door het vlees. Als kinderen in Christus gaf ik jullie melk, geen 
vaste spijs” (1 Kor. 3, 1-2). Zo ziet u hoe hij die eerst opgestegen was, is neergedaald. Ga nu 
eens na tot waar hij is opgestegen. Tot in de derde hemel. En tot waar is hij afgedaald? Tot 
aan het geven van melk aan de kinderen. Hoor maar dat hij is afgedaald: “Ik ben klein 
geworden in uw midden, zoals een voedster haar kinderen koestert” (1 Tess. 2, 7).1080 Wij 
zien immers hoe voedsters en moeders afdalen tot het niveau van hun kleintjes. Ook al 
kunnen zij de Latijnse woorden goed uitspreken, ze korten ze in en maken op een of andere 
manier bewegingen met hun tong. Dankzij hun goede beheersing van de taal kunnen ze 
liefkozende kindertaal brabbelen. Want als ze als volwassenen praten, begrijpt het kind het 
niet en heeft het er ook niets aan. Dat geldt ook voor een vader die welsprekend is: al is hij 
als redenaar zo voortreffelijk dat de pleinen weergalmen van zijn woorden en de zetels van 

                                                 
1078   De verhandelingen op het evangelie van Johannes verwijzen naar de preken van Augustinus over 
de eerste brief van Johannes. Daarover zei Van Bavel: ‘tegenwoordig zouden wij zulke preken eerder 
conferenties noemen. Augustinus behandelde immers wel vaker een speciaal gekozen onderwerp 
voor een gemengd, vrijwillig opgekomen publiek. Dat gebeurde dan in de regel niet tijdens de dage-
lijkse eucharistieviering ‘s morgens, maar op een ander ogenblik van de dag, waarschijnlijk tijdens een 
aparte bijeenkomst in de loop van de middag.’ Augustinus van Hippo, Preken over de Eerste Brief van 
Johannes (1992), VII. 
1079   Volgens Huyben heeft Augustinus deze verhandeling gehouden op 24 maart 418, omdat hij 
refereert aan het bloedfeest op die dag gevierd werd. J. Huyben, De sermoenen over het Evangelie 
van Johannes. Bijdrage tot de chronologie van Augustinus’ werken, a.w. 259-263. Volgens Van Reisen 
heeft Augustinus de verhandelingen 1-12  gehouden in de weken vóór Pasen. In: A. Augustinus, Geef 
mij te drinken, verhandelingen 1-23 over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus], 
(2010), 21-22 (inleiding). 
1080   Tevel en Van Reisen hebben factus sum parvulus vertaald met ‘ik ben als een klein kind onder u 
opgetreden’.   
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de rechters ervan trillen, als hij een kleine jongen heeft, laat hij bij thuiskomst zijn welspre-
kendheid varen. Buiten was hij helemaal tot in dit niveau opgestegen, nu daalt hij met 
kindertaal af tot het niveau van zijn peuter. 
In één tekst horen we de apostel Paulus zowel opstijgen als neerdalen, in één uitspraak: 
“Want,” zegt hij “als wij in geestverrukking zijn, dan is het voor God, als we ons matigen, 
dan is het voor u” (2 Kor. 5, 13).1081 De betekenis van dit “Zijn wij in geestverrukking, dan 
voor God” is dat wij dingen zien waarover geen mens kan spreken. “Als we ons matigen, is 
het voor u” betekent: ”Had ik mij soms voorgenomen u iets anders te brengen dan Jezus 
Christus, die gekruisigde?” (1 Kor. 2, 2)  Als de Heer zelf is opgestegen en neergedaald, is 
het duidelijk dat ook zij die Hem verkondigen, opstijgen door Hem na te volgen en afdalen 
door Hem te verkondigen.1082  
 

Analyse en beschrijving 
 
Deze teksteenheid wordt geopend met de engelen die Augustinus verkondigers van 
Christus noemt. Zij verwijzen naar het voorgaande, waarin Jezus Christus Natanaël 
aanzegde dat hij engelen zou zien opstijgen en neerdalen boven de Mensenzoon 
(Io.eu.tr. 7.22). Ook Jacob zag in een droom engelen opstijgen en neerdalen langs 
een ladder (Io.eu.tr. 7.23). In deze teksteenheid zijn de engelen echter geen boven-
aardse wezens maar verkondigers van het evangelie van Christus. Zij stijgen op en 

                                                 
1081   Tevel en Van Reisen hebben mente excessimus vertaald met ‘extase’ en temperantes met ‘bij 
zinnen’. 
1082  Io.eu.tr. 7, 23 (CCL 36, 80-81): ‘Sic est et ecclesia, fratres; angeli Dei, boni praedicatores, praedi-
cantes Christum; hoc est, super Filium hominis adscendunt et descendunt. Quomodo adscendunt, et 
quomodo descendunt? Ex uno habemus exemplum: audi apostolum Paulum; quod in ipso invene-
rimus, hoc de ceteris veritatis praedicatoribus credamus. Vide Paulum adscendentem: Scio hominem 
in Christo ante annos quatuordecim raptum fuisse usque in tertium caelum, sine in corpore, sine extra 
corpus nescio, Deus scit, et audisse ineffabilia verba quae non licet homini loqui (2 Cor 12, 2-4). 
Adscendentem audistis, descendentem audite. Non potui loqui vobis quasi spiritalibus, sed quasi 
carnalibus, quasi parvulis in Christo lac vobis potum dedi, non escam (1 Cor 3, 1-2). Ecce descendit qui 
adscenderat. Quaere quo adscenderat. Usque in tertium caelum. Quaere quo descenderit. Usque ad 
lac parvulis dandum. Audi quia descendit: Factus sum parvulus, inquit, in medio vestrum, tamquam si 
nutrix foveat filios suos ( 1 Th 2, 7). Videmus enim et nutrices et matres descendere ad parvulos; et si 
norunt latina verba dicere, decurtant illa, et quassant quodammodo linguam suam, ut possint de 
lingua diserta fieri blandimenta puerilia; quia si sic dicant, non audit infans, sed nec proficit infans. Et 
disertus aliquis pater, si sit tantus orator ut lingua illius fora concrepent, et tribunalia concutiantur, si 
habeat parvulum filium, cum ad domum redierit, seponit forensem eloquentiam quo adscenderat, et 
lingua puerili descendit ad parvulum. Audi uno loco ipsum apostolum adscendentem et descen-
dentem, in una sententia: Sive enim, inquit, mente excessimus, Deo; sive temperantes sumus, vobis (2 
Cor 5, 13). Quid est: mente excessimus, Deo? Ut illa videamus quae non licet homini loqui. Quid est: 
temperantes sumus vobis? Numquid iudicavi me aliquid scire inter vos, nisi Iesum Christum, et hunc 
crucifixum? (1 Cor 2, 2) Si ipse Dominus adscendit et descendit, manifestum est quia et praedicatores 
ipsius adscendunt imitatione, descendunt praedicatione.’ Deze vertaling is met enige aanpassingen 
overgenomen uit: Geef mij te drinken (2010), 186-187.  
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dalen af via de Mensenzoon, de mens Christus, die de belichaming is van de com-
municatie tussen God en mensen.1083 Hij is de toegang tot de werkelijkheid van God. 
 
Opstijgen in Christus   
Aan de hand van Paulus laat Augustinus zien hoe de verkondigers kunnen opstijgen 
en afdalen. Hij verwijst naar Paulus’ extatische ervaring (2 Kor. 12, 2-4),1084 waarbij 
hij ervan uit gaat dat Paulus zelf opsteeg naar de hemel. Paulus echter sprak daar-
over in de derde persoon: ‘ik ken een mens’. Augustinus ging ervan uit dat Paulus – 
en Mozes – Gods wezen onmiddellijk geschouwd hadden op aarde.1085 Augustinus 
noemt hier ook eerst de werkelijkheid waarnaar Paulus weggevoerd werd: de derde 
hemel, alvorens hij beschrijft op welke wijze dit gebeurde. Dit kan te maken hebben 
met de neoplatoonse achtergrond van Augustinus. Het opstijgen heeft hij – evenals 
Paulus (2 Kor. 12, 2) – beschreven als raptum: buiten zichzelf gesleurd worden.1086 

Een opstijging naar de goddelijke werkelijkheid kan zowel vanuit een neoplatoonse 
visie als vanuit een christelijke visie beschouwd worden als een ontmoeting met de 
goddelijke werkelijkheid. Deze ontmoeting ging Paulus’ intenties te boven en trok 
hem uit zichzelf.1087 In de beschrijving van diens extatische ervaring verwijst 
Augustinus naar Christus. De extase was het gevolg van zijn verankering in Christus 

                                                 
1083   Volgens Van Bavel is de Mensenzoon-christologie een primitieve christologie, waarin Jezus als 
verkondiger centraal stond. T. van Bavel, Verrijzenis: grondslag of object van het geloof in Christus, 
a.w. 133-144. 
1084   Io.eu.tr. 7, 23: ‘Scio hominem in Christo anto annos quatuordecim raptum fuisse usque in tertium 
caelum, sive in corpore, sive extra corpus nescio, Deus scit, et audisse ineffabilia verba quae non licet 
homini loqui’ (Ik ken een mens in Christus, die veertien jaar geleden, is meegevoerd tot in de derde 
hemel. Hetzij in het lichaam, hetzij buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het. Onuitsprekelijke 
woorden heeft hij gehoord, die geen mens kan uitspreken). Citaat uit 2 Cor 12, 2-4: ‘scio hominem in 
Christo ante annos quatuordecim, sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio, Deus scit, raptum 
eiusmodi usque ad tertium caelum, et scio huiusmodi hominem, sive in corpore sive extra corpus 
nescio, Deus scit, quoniam raptus est in paradisum et audivit arcana verba quae non licet homini loqui’ 
(Ik ken een mens in Christus, die veertien jaar geleden, hetzij in het lichaam, ik weet het niet, hetzij 
buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het, als zodanig meegevoerd is tot aan de derde hemel. 
Ik weet dat zo’n mens hetzij in het lichaam hetzij buiten het lichaam, God weet het, is meegevoerd 
naar het paradijs en onzegbare woorden heeft gehoord die geen mens kan uitspreken). Augustinus 
laat vers 3 weg, en duidt de derde hemel niet nader aan als paradijs (vers 4). Augustinus spreekt over 
ineffabilia (onuitsprekelijk) en Paulus over arcana (geheimvol).  
1085   Volgens Augustinus hadden Mozes en Paulus God gezien, wat hij in verband brengt met de 
openbaring van God: Mozes voor het eerste en Paulus voor het tweede Verbond. T. van Bavel, Als je 
hart bidt ... , a.w. 190. 
1086   De raptus (meegesleurd worden) is kenmerkend voor de platoonse mystiek. De Griekse term 
voor deze ervaring is ekstasis: het buiten zichzelf geraken. M. Rutten, Augustinus mysticus, a.w. 9.   
1087   Extase is een ervaring waarin er een verschuiving is van het act-centrum waarbij de mysticus 
geleidelijk of plotseling buiten zichzelf wordt gerukt. K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, 
methoden, a.w. 674. 
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die het centrum vormde van de opstijgende beweging en die hem leidde naar de 
hoogste hemel (de derde hemel), de ruimte waar God werkzaam is.1088  
In zijn eigen beschrijving geeft Paulus – hier weer letterlijk overgenomen door 
Augustinus – aan dat hij niet zeker is dat hij op het moment van de extase nog in 
zijn lichaam was. De goddelijke kracht in deze extatische ervaring was zo sterk, dat 
zijn lichaam deze kracht niet kon bevatten. Aan zich zelf onttrokken, waarbij het 
centrum van de beweging in Christus lag, deelde God zich aan hem mee, onbemid-
deld, zonder tussenschakels, zonder middelen, vormen, voorstellingen. Datgene 
wat hij hoorde was onuitsprekelijk en paste niet in menselijke taal, omdat deze 
woorden afkomstig waren van God die onuitsprekelijk is.1089 
 
Afdalen door te ‘voeden’ en te ‘koesteren’ 
Terwijl Paulus opsteeg in Christus tot in de derde hemel, moest hij bij zijn 
verkondiging afdalen naar mensen die Jezus Christus niet geestelijk kenden maar 
alleen op een vleselijk niveau. Hoorde hij tijdens zijn extatische ervaring onbe-
middeld woorden van de onuitsprekelijke God, in zijn verkondiging moest hij deze 
woorden naar hen bemiddelen. De beweging van het afdalen drukt Augustinus uit 
in de symboliek van het moederschap, met ‘voeden’ en ‘koesteren’.  
De symbolische handeling ‘voeden met melk’ verwijst naar Paulus, die zijn 
verkondiging afstemde op de toehoorders die ‘kinderen in Christus’ worden ge-
noemd (1 Kor. 3, 1-2).1090 Hij verkondigde hen de gekruisigde Christus (1 Kor. 2, 2), 
waarbij de genade (‘melk’) zich kenbaar maakte.  
De symbolische handeling ‘koesteren’ verwijst ook naar Paulus (1 Tess. 2, 7). Bij dit 
citaat beschrijft Augustinus – evenals in de voorgaande tekst (cat.rud. 15) – Paulus 
als een kind (parvulus). Deze vertaling is gebaseerd op Griekse handschriften waarin 
ήπιος (vriendelijk, mild, zacht, maar ook ‘van God ontvangen’) ten onrechte werd 
vervangen door νήπιος (kind).  Paulus noemt zich in vers 7 een voedster en in vers 
11 een vader. Bovendien horen vers 7 en 8 bij elkaar en vormen een vergelijking. In 
vers 7 schetst Paulus het beeld van een voedster en in vers 8 geeft hij aan wat de 
symbolische betekenis is van dit beeld, te weten: hij verlangde ernaar hen het 
evangelie van God te brengen, maar ook zijn eigen leven, omdat zij geliefden van 
hem waren geworden.  

                                                 
1088   In de Bijbel wordt gesproken over een aantal hemelen. De eerste hemel is de wolkenhemel, de 
tweede hemel duidt op de sterrenhemel (heelal) en de derde hemel is de ruimte waar God verblijft.  
1089   Volgens Augustinus is God niet alleen onuitspreekbaar, maar ook onbegrijpbaar en gaat het 
menselijk begripsvermogen te boven. De mens kan God raken met de geest, met het gezuiverde oog 
van het hart, niet met het verstand. T. van Bavel, Als je hart bidt ... , a.w. 186. 
1090   Io.eu.tr. 7, 23: ‘Non potui loqui vobis quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus, quasi parvulis in 
Christo lac vobis potum dedi, non escam’ (Ik kon niet tot jullie spreken als tot mensen die geleid 
worden door de Geest, maar als tot mensen die geleid worden door het vlees. Als kinderen in Christus 
gaf ik jullie melk, geen vaste spijs). Citaat uit  1 Cor 3, 1-2, dat Augustinus bijna letterlijk overneemt. 
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In de Vulgaat staat echter ook niet het Latijnse parvulus (klein, kind) maar lenis: 
zacht, wat correspondeert met ήπιος.1091 Het kan zijn dat Augustinus bij deze 
verhandeling de tekst uit de Vetus Latina gebruikte die gebaseerd was op een oude 
vertaling van de Griekse tekst naar het Latijn, waarin ήπιος inderdaad vertaald was 
als parvulus. Toen Augustinus deze verhandeling hield, bestond de Vulgaat van 
Hiëronymus reeds, en moet hij bekend zijn geweest met het woord lenis uit deze 
vertaling. Mogelijk gebruikten de snelschrijvers die de verhandeling van Augustinus 
op schrift gesteld hebben, de Vetus Latina waarin parvulus stond.  
Of zou Augustinus toch bewust parvulus gekozen hebben toen hij deze verhan-
deling hield voor zijn toehoorders? Want welke betekenis heeft dan het kindschap 
dat hij aan Paulus toeschrijft, en hoe hangen zijn kindschap en zijn rol als voedster 
dan met elkaar samen. Deze twee rollen brengt Augustinus immers in verband met 
zijn afdalen. 
 
Hoogteverschil en identificatie 
In deze tekst is er een hoogteverschil tussen Paulus en zijn toehoorders, doordat hij 
eerst opsteeg naar de onuitsprekelijke God om vervolgens af te dalen naar zijn 
toehoorders – kinderen – aan wie hij Christus verkondigde. Vanuit de werkelijkheid 
van God trad hij de leefwereld van zijn toehoorders binnen om hen Jezus Christus 
te verkondigen. Bij deze afdaling vereenzelvigde Paulus zich met zijn toehoorders, 
door evenals zij ‘kind’ te worden. Dit is opmerkelijk want de relatie tussen een 
verkondiger en een toehoorder in de geloofsoverdracht is over het algemeen 
asymmetrisch. Wat houdt de identificatie van Paulus met zijn toehoorders in en op 
welke wijze was hij als verkondiger van het evangelie gelijkwaardig aan zijn 
toehoorders (‘kinderen’)?  
Deze gelijkwaardigheid lijkt op de identificatie van Jezus Christus met het bestaan 
van de mens. De identificatie van Christus met ieder der zijnen heeft Augustinus 
verwoord in zijn Regel en is typerend voor zijn spiritualiteit.1092 De identificatie van 
Paulus met zijn toehoorders is er ook een afspiegeling van en is – evenals bij 
Christus (Filip. 2, 6-8) – een gevolg van een afdalende beweging vanuit de werke-
lijkheid van God naar mensen toe. Door af te dalen en zich met hen te identificeren, 
kon hij hen ontmoeten in een wederkerig contact. Bij Augustinus berust het contact 
met geloofsleerlingen op een werkelijkheid die verder gaat dan de sociale verhou-
dingen. Vanuit deze werkelijkheid kon de goddelijke liefde zich aan hen kenbaar 
maken als warmte (‘koestering’). 

                                                 
1091   Io.eu.tr. 7, 23: ‘factus sum parvulus (…) in medio vestrum, tamquam si nutrix filios suos’ (Ik ben 
klein geworden in uw midden, zoals een voedster haar kinderen koestert). Citaat uit 1 Th 2, 7bc: ‘sed 
facti sumus lenes in medio vestrum tamquam si nutrix foveat filios suos’ (wij zijn zacht geworden in 
uw midden, zoals een voedster haar kinderen koestert). Augustinus heeft lenes vervangen door 
parvulus.  
1092   M. Schrama, De regel van de liefde, over de volgelingen van Augustinus, Kampen 2006, 34. 
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In deze ontmoeting zijn de toehoorders Paulus’ gelijken. Zijn toehoorder waren zijn 
gelijke en tegelijkertijd anders.1093 Deze gelijkheid betreft de Geest die op hen én 
op Paulus betrokken is, zonder dat Paulus samenviel met zijn toehoorders. Doordat 
de Geest op hen betrokken was, kon Paulus hen begeleiden op de geloofsweg. Deze 
begeleiding drukte Augustinus uit in de symbolische taal van ‘een voedster die haar 
kinderen koestert’.  
 
Koesteren in het dagelijks leven 
De handeling koesteren concretiseert Augustinus aan de hand van voorbeelden uit 
de dagelijkse praktijk van het moederschap en het vaderschap, in de tijd dat het 
kind nog niet kan praten. De moeders en voedsters gaan affectief met kleintjes om. 
Ze gebruiken ongearticuleerde klanken, een taal zonder woorden, een taal die 
minder een inhoud dan een relationele aanwezigheid uitdrukt. Om kinderen te 
kunnen bereiken moeten volwassen afzien van hun verworven deskundigheden 
van het spreken: de logica, de syntaxis die behoort tot de symbolische orde van de 
taal. Deze instrumentele omgang wordt doorbroken, wanneer volwassenen een 
taal gaan spreken die opgeroepen wordt door een kind en die betrokkenheid 
schept. Het voorbeeld waarmee Augustinus dit illustreert haalt hij hoogst-
waarschijnlijk uit zijn eigen vaderschap voor zijn zoon Adeodatus. Augustinus was 
leraar in retorica (vanaf 375-388) in dezelfde periode dat hij vader was (373-389). 
Als hij thuiskwam van zijn werk, moest hij afzien van zijn intellectuele vermogens 
van het spreken en zijn taal afstemmen op zijn zoon.  
Deze praktijkvoorbeelden werpen een licht op de handeling van het koesteren door 
Paulus en ze komen overeen met de lijn van een handeling die Augustinus Deo-
gratias aanbevolen had voor zijn geloofsonderricht (cat.rud. 15). Het influisteren 
van gebroken brabbelwoordjes lijkt sterk op de affectieve taal van moeders en 
voedsters, die tot de semiotische orde behoort. Ze wijzen op een receptieve hou-
ding bij de ‘kinderen’ tot wie Paulus sprak, en met wie hij zich subjectief enga-
geerde. 
 
Opstijgen en afdalen in de verkondiging 
In het laatste deel van deze teksteenheid brengt Augustinus de dynamiek van het 
opstijgen en het afdalen bij elkaar en concretiseert hij deze dynamiek naar de prak-
tijk van de verkondiging in de kerk.  
Daarbij doet hij opnieuw een beroep op Paulus die opsteeg in een geestverrukking 
en afdaalde door zich te matigen.1094 Noemde hij dit eerder het weggerukt worden 

                                                 
1093   R. van Riessen, De ziel opnieuw, a.w. 72. 
1094   Io.eu.tr. 7, 23: ‘Sive enim (…) mente excessimus, Deo; sive temperantes sumus, vobis.’ (Want als 
we in geestverrukking zijn geweest, dan is het voor U,  zijn we gematigd, dan is het voor jullie). 
Verwijzing naar 2 Cor 5, 13: ‘sive enim mente excedimus Deo, sive sobrii sumus vobis’ (want als we in 
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(raptum), nu noemt hij het een vervoering van de geest (mente excessimus). Beide 
uitdrukkingen duiden op het opstijgen in de geest; aan zijn beschrijving van geest-
verrukking voegt hij nog toe: het zien van dingen waarover geen mens kan spreken. 
Dit zien verwijst naar het vers waarover deze verhandeling gaat: Joh. 1, 51, waarin 
Natanaël de hemel geopend zag.  
De mogelijkheid tot het zien van God ontstaat wanneer de mens zich inkeert in zijn 
hart en boven zichzelf uitstijgt om in de geest God te ontmoeten.1095 Deze opstijging 
vormt opnieuw een tegenstelling met het afdalen naar de kerkgangers waarbij de 
juiste maat gehouden moet te worden.1096 De verkondigers moeten oog hebben 
voor wat de kerkgangers op kunnen nemen.1097 Dat is het verhaal over de gekruisig-
de Christus.1098 In Augustinus’ tijd waren de kerkgangers niet alleen de gelovigen 
die alle etappes van de geloofsweg afgelegd hadden, maar ook, en juist, de belang-
stellenden voor het geloof en de catechumenen. Hoewel zij alleen de woorddienst 
mochten bijwonen,1099 diende de verkondiging ook gericht te zijn op deze groep. 
Daarom spoort Augustinus de verkondigers aan om in navolging van Christus op te 
stijgen en af te dalen. Zij stijgen op bij de voorbereiding op de verkondiging, waarbij 
ze mediteren over de woorden uit de heilige Schrift. Bij het overwegen van deze 
woorden in het hart kan Gods liefde werkzaam worden, waardoor ze boven zichzelf 
uitstijgen naar God.1100 Zij dalen af door Christus te verkondigen, waarbij ze zich – 
in navolging van hem – ontledigen, dat wil zeggen: zich vrij te maken van zichzelf 
om zich open te stellen voor de ander. Daardoor komt de relatie met de ander 
centraal te staan aan wie zij dienstbaar maken.1101 In deze ruimte kan de goddelijke 
liefde zich kenbaar maken. Deze liefde benoemt Augustinus met de Paulijnse 

                                                 
geestverrukking zijn geweest, dan is het voor u, houden we de juist maat, dan is het voor jullie). 
Augustinus heeft sobrii vervangen door temperantes.  
1095   T. van Bavel, Als je hart bidt … , a.w. 184-190. 
1096   Het woord temperantia (matigheid) is een van de kardinale deugden. ‘De matigheid is de deugd 
die de juiste maat weet aan te brengen in de manier waarop een mens zijn verlangens en behoeftes 
bevredigt (…) Zij vormt de kunst om in de juiste mate te genieten van wat de zintuigen (…) kunnen 
geven; dat wil zeggen: op het juiste moment (…), in de juiste omstandigheden, (…). Die juiste maat is 
ook bij deze deugd een midden.’ P. van Tongeren, Deugdelijk leven, Een inleiding in de deugdenethiek, 
Amsterdam 2003, 71.  
1097   Kenmerkend voor de Regel van Augustinus is het oog hebben voor de eigenheid van ieder mens 
afzonderlijk, voor de eigen nooddruft; ieder krijgt wat hij/zij nodig heeft. M. Schrama, De regel van 
liefde, a.w. 49.  
1098   Io.eu.tr. 7, 23: ‘Numquid iudicavi me aliquid scire inter vos, nisi Iesum Christum, et hunc cruci-
fixum?’ (heb ik niet juist geoordeeld iets anders te weten in uw midden dan Jezus Christus, die ge-
kruisigde). Verwijzing naar: 1 Cor 2, 2: ‘non enim iudicavi scire me aliquid inter vos nisi Iesum Christus 
et hunc crucifixum’. Augustinus neemt dit citaat bijna letterlijk over. 
1099   A. Augustinus, Goed onderwijs, a.w. 19-22.   
1100   T. van Bavel,  Als je hart bidt ..., a.w. 178-182. 
1101   B. Blans, Incarnatie en de betekenis van nederigheid bij Augustinus. In: G. Berns (red.), Het 
lichaam van God, a.w. 55-82. 
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beelden van ‘melk’ voor de genade van Jezus Christus en van ‘koestering’ voor de 
warmte van de heilige Geest. 
 
De mystagogische functie van het moederschap van Paulus 
De mystagogische functie van Paulus gaat over zijn geloofsbemiddeling, bedoeld 
om een relatie tot stand te brengen tussen God en zijn toehoorders die zich laten 
leiden door het vlees. Deze mystagogische functie brengt Augustinus in verband 
met Paulus’ extatische ervaring (2 Kor. 5, 13; 2 Kor. 12, 2-4) en zijn afdalende 
beweging in zijn geestelijke moederschap.  
Deze opstijgende en afdalende beweging heeft Augustinus aan elkaar vastgekop-
peld, maar dat is een interpretatie van hem. Daarmee maakt hij de extatische 
ervaring van liefde tot God en de liefde tot de naaste tot één ongedeelde liefde. 
Eerst werd Paulus in Gods bestaan getrokken om vervolgens zijn verkondiging van 
Jezus Christus af te stemmen op zijn toehoorders. Doordat zij de onuitsprekelijke 
God niet konden verstaan, voedde hij hen met genade (1 Kor. 3, 2) en koesterde hij 
hen met de warmte van het geloof (1 Tess. 2, 7).  
Bij deze handelingen vond er een identificatie plaats van Paulus met zijn toehoor-
ders die een zekere gelijkwaardigheid beoogde. In deze gelijkwaardigheid speelt 
zijn eigen kindschap een rol, dat verwijst naar het leerling-zijn van Christus. 
Daardoor kon hij zijn toehoorders ontmoeten in een wederkerig contact waarbij 
Gods liefde zich kenbaar kon maken en het goddelijke kindschap in hen kon 
oplichten. 
 
De mystagogische functie van de verkondigers  
De mystagogische functie van verkondigers van het geloof wijst op de geloofs-
communicatie met de catechumenen en de doopleerlingen die bij de verkondiging 
in de kerk aanwezig zijn. Deze functie koppelt Augustinus vast aan de opstijging 
naar God en de afdaling naar mensen, zodat de verkondigers engelen van God 
worden. Deze omvorming slaat op de relatie met de werkelijkheid van God en op 
de geloofscommunicatie in de verkondiging.  
De transformatie van de relatie met God is mogelijk door te mediteren over het 
Woord van de Schrift die tot een inkeer leidt, waarbij ze naar God opstijgen. De 
transformatie van het handelen in de verkondiging wijst op de beoefening van de 
leegmakende liefde waarbij de kerkgangers het uitgangspunt zijn. In deze ruimte 
kan de werkelijkheid van God zich kenbaar maken als liefde die hen uitnodigt. Deze 
uitnodigende liefde noemt Augustinus ‘koesteren’. Hoewel hij deze handeling toe-
kent aan het moederschap, heeft hij op dat punt zijn eigen ervaring als vader. Deze 
handeling stelt hij als voorbeeld aan de verkondigers die de taal van het geloof 
dienen af te stemmen op hun toehoorders. Deze communicatie is gericht op God 
die als derde betrokken is.  
 



361 

 
5.4. CONCLUSIES 
 
Deze paragraaf bevat de conclusies over de mystagogische functies van de 
personificaties van het goddelijk moederschap, personen en vormen van het 
geestelijke moederschap in relatie tot de mens. Het goddelijke moederschap heeft 
gestalte gekregen in moeder Wijsheid, Christus als moeder en in het hemelse 
Jeruzalem. Het geestelijke moederschap werd zichtbaar in de personen Maria, 
Paulus, de catecheet Deogratias, Paulus, de verkondigers en de ‘volwassen’ 
gelovigen die namens de gemeenschap van de kerk betrokken waren bij de 
christelijke initiatie, en in de vorm de kerk. De conclusies van dit hooofdstuk trek ik 
op basis van de symbolische handelingen die Augustinus aan deze personicaties, 
personen en vorm toescheef en die verwijzen naar de mystagogische functies die 
zij vervullen en vervuld hebben.   
 
5.4.1 Moeder Wijsheid en Christus als moeder 
 
Symboliek van het zogende moederschap  
De personificaties van moeder Wijsheid en Christus als moeder wijzen op godde-
lijke gestalten die bemiddelen tussen God en mens (Io.eu.tr. 98, 6; en.Ps. 130, 9). 
Deze personificaties staan voor moeder Wijsheid in wie genade is (Sir 24, 24-25, 
Vulgaat). De overeenkomsten tussen deze personificaties betreffen haar moeder-
schap en de genade die Augustinus uitdrukt in de symboliek melk.  
De personificaties brengt Augustinus in verband met incarnatorische spiritualiteit. 
Bij de incarnatie van het Woord is er een transformatie van goddelijke gaven (‘vaste 
spijs’ oftewel ‘brood’) in genade (‘melk’) die Augustinus uitdrukt in de symboliek 
van het zogende moederschap. De mens Jezus stelt deze genade beschikbaar voor 
de doopleerlingen die bezig zijn met de christelijke initiatie. Deze genade heeft de 
mens Jezus ontvangen bij zijn incarnatie: ‘en daarom is hij “vol van genade” 
genoemd en vol van de heilige Geest’ (trin. 15.26.46).1102 Uit de verhandeling over 
moeder Wijsheid blijkt dat Augustinus deze vereenzelviging heeft gearticuleerd als 
‘Jezus is melk’ (Io.eu.tr. 98, 6).  
Dankzij de zending van de heilige Geest naar de kerk is er een voortdurend schen-
ken van genade die moeder Wijsheid en Christus als moeder bereid hebben. Deze 
genade komt beschikbaar wanneer de mens Jezus present gesteld wordt in de ver-
kondiging van het Woord, de samenkomsten in de gemeenschap van de kerk en in 
de viering van de sacramenten. Dan kan hij dit voedsel bemiddelen, in het bijzonder 
naar degenen die bezig zijn met de christelijke initiatie.  
Deze genade bewerkstelligt een groei in geloven, waarbij ‘vlees’ naar ‘geest’ trans-
formeert en de doopleerlingen in contact komen met de contemplatieve functie in 

                                                 
1102   Deze vertaling is uit: Over de Drie-eenheid (2005), 438.  
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hun geest waar het beeld van God zetelt. De groei van hun geloof brengt hen in 
contact met het verlangen dat gericht is op Christus die hun Schepper is. Hij kan 
hen herscheppen naar zijn beeld. Door deze ontwikkeling kunnen zij het onderwijs 
van de goddelijke Geest ontvangen die hen tot een dieper inzicht brengt in Jezus 
Christus. 
 
Inclusieve werkelijkheid van God 
In de twee besproken teksteenheden over moeder Wijsheid en Christus als moeder 
zagen we een inclusieve werkelijkheid van God. Hun moederschap is terug te 
voeren op moeder Wijsheid die met haar kinderen in relatie treedt (Sir. 24, 18). In 
Augustinus’ teksten treden deze personificaties niet zelf in verhouding met de men-
sen die aangeduid zijn als ‘kinderen’, maar via de mens Jezus die hun instrument is. 
Evenals Wijsheid (Sir. 24, 4; Sir 24, 7, Vulgaat) hebben moeder Wijsheid en Christus 
als moeder hun verblijfplaats in de goddelijke werkelijkheid.  
In deze werkelijkheid zijn de moederlijke personificaties verbonden met de drie-
ene God: de Vader, het Woord en de heilige Geest. Bij zijn uiteenzetting over psalm 
131 (en.Ps. 130.11) onderscheidt Augustinus de functie van het moederschap van 
Christus van de functie van de Geest. Christus als moeder vervult een functie die te 
maken heeft met voeding, de functie van de Geest wijst op een beweging vanuit 
God naar mensen toe. Hij is de gever van de goddelijke gaven die moeder Wijsheid 
en Christus als moeder bereid hebben. Dit betekent dat moeder Wijsheid en 
Christus als moeder niet een persoon van de drie-ene God zijn, maar eigenstandige 
personificaties. Daarmee is deze werkelijkheid inclusief: zij omvat het goddelijke 
moederlijke.  
 
Het moederschap van Wijsheid en het moederschap van Maria 
In dit hoofdstuk zagen we teksten over het goddelijke moederschap van Wijsheid 
en Christus en over het geestelijke moederschap van Maria. In de eerste tekst 
wordt de mens Jezus verbonden met moeder Wijsheid (Io.eu.tr. 98, 6). Hij ver-
tegenwoordigt haar heilsgaven. Dit verwijst naar de wijsheidstraditie uit het vroege 
christendom waarin Jezus de boodschapper is van Wijsheid (zie 1.2.4).  
Dit aspect zagen we ook in de tweede tekst waarin Jezus Christus zich tot ‘melk’ 
gemaakt heeft en daarmee stelt hij de genade tegenwoordig (en.Ps. 130, 11). In 
beide teksten blijven Maria in wie het Woord geïncarneerd is, en de goddelijke en 
menselijke natuur van Jezus Christus onvermeld. Deze beide aspecten komen wel 
aan de orde in de kerstpreek (s. 184).  
Heeft het moederschap van Wijsheid dan geleidelijk plaatsgemaakt voor het 
moederschap van Maria? Deze verschuiving zou dan niet chronologisch zijn. Mis-
schien heeft deze verschuiving bij Augustinus in een omgekeerde volgorde plaats-
vonden: eerst het moederschap van Maria (vóór 396), vervolgens het moederschap 



363 

 
van Christus (406-407), en pas aan het einde van zijn leven schreef hij de verhan-
deling over het moederschap van Wijsheid (420). Op deze verschuiving kom ik in 
het volgende hoofdstuk uitgebreider terug.  
 
De maaltijden van Wijsheid en Christus 
De symbolen ‘vaste spijs’ (‘brood’) en ‘melk’ verwijzen naar de verkondiging van 
Paulus (1 Kor. 3, 2). Deze symbolen kent Augustinus toe aan Paulus, aan moeder 
Wijsheid en aan Christus als moeder. Hij brengt ze in verband met de incarnatie van 
het Woord en hij herleidt deze gedaanten van voedsel tot elkaar via het zogende 
moederschap. Daarmee keert hij zich – evenals Clemens van Alexandrië – tegen de 
gnostici (de manicheërs) bij wie de kennis van de geheimen slechts bedoeld was 
voor de geestelijke mensen. 
De geestelijke voeding verwijst naar de maaltijden van Wijsheid (Sir. 15, 3; 24, 19-
21; Spr. 9, 2-5), waarvan de ingrediënten zijn: brood en water (Sir. 15, 3), vruchten 
en honing (Sir. 24, 19-20), wijn en brood (Spr. 9, 5). Daarnaast is er een verwijzing 
naar de maaltijd van ‘melk’ en ‘brood’ die God de ballingen aanbiedt bij hun 
terugkeer (Jes. 55, 1-3). De laatstgenoemde maaltijd lijkt op de uitnodiging van 
Wijsheid tot haar gastmaal.1103  
Daarbij spreekt Augustinus ook over ‘manna’ dat hij in verband brengt met de 
incarnatie en dat hij op één lijn stelt met ‘melk’ (en.Ps. 130, 9.11). Deze hemelse 
voeding plaatst hij in een samenhang met het ‘brood van de engelen’ (Ps 78, 24-
25). Het ‘engelenbrood’ is het door God toebereide brood uit de hemel dat zich aan 
de kinderen openbaart als zoetheid (Wijsh. 16, 20-21). Deze zoetheid verwijst naar 
het ‘manna’ dat neerdaalt naar de kinderen van Israël (en.Ps. 130, 9). In Augustinus’ 
teksten bereiden moeder Wijsheid en Christus als moeder dit ‘brood’ voor de 
‘kinderen’ door het voor hen te transformeren in ‘melk’ en ‘manna’. Deze gees-
telijke voeding verwijst naar de genade die bestemd is voor de doopleerlingen.   
 
5.4.2 Het ‘dragen’ door Maria, de kerk en het hemelse Jeruzalem   
 
De handeling ‘dragen’ is naar voren gekomen bij de uitdrukkingen van het geeste-
ijke moederschap van Maria, het onpersoonlijk geestelijke moederschap van de 
kerk en het goddelijke moederschap van Jeruzalem. Het ‘dragen’ van het Woord 
dat inwoning gevonden had in Maria, vloeide over in het ‘dragen’ van de mensheid: 
‘zij droeg degene in wie wij zijn’ (s. 184, 3). Daarmee droeg zij de oorsprong van de 
mensheid en had zij het vermogen haar te vervoeren, dat wil zeggen: in contact te 
brengen met haar Schepper Christus.  

                                                 
1103   Deze maaltijd zou kunnen refereren aan de maaltijden Wijsheid (Spr. 9, 1-6; Sir. 24, 19-22). W. 
Beuken, Jesaja IIB. In: A. Selms e.a. (red.), De Prediking van het Oude Testament, Nijkerk 1983, 278.    
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De handeling ‘dragen’ kreeg een vervolg in het moederschap van de kerk (en.Ps. 
130, 13). Het dragen stond in tegenstelling met het zichzelf verheffen door de doop-
leerlingen en daarmee vormde zij hun hoogmoed om tot nederigheid en konden ze 
opgenomen worden in de eenheid van de kerk als gemeenschap met wie de Geest 
verbonden is (en.Ps. 130, 13).  
Deze omvorming kwam tot stand dankzij de relatie die de kerk als moeder met hen 
aanging (‘dragen in haar baarmoeder’), en door haar bemiddeling van de heilige 
Schrift en de sacramenten die zij bewaart en doorgeeft (‘dragen op handen’). Deze 
relatie bracht hen in contact met de liefde van Christus (‘brood’).  
De handeling ‘dragen’ werd voltooid door het moederschap van Jeruzalem bij het 
eschaton. Degenen die het laatste oordeel doorstaan hebben en voor de tweede 
keer zijn wedergeboren door de Geest worden door haar getroost en gedragen. 
Dan draagt zij hen als ‘onervaren nieuwelingen’ naar hun bestemming waar ze God 
zullen zien (ciu. 20, 21).  
De uitdrukking ‘dragen’ slaat steeds op de begeleiding van mensen naar een ont-
moeting met Jezus Christus en met God. Deze handeling kent Augustinus specifiek 
toe aan moederlijke personen en personificaties.    
    
5.4.3 Het ‘zogen’ en het ‘spenen’  
 
De symbolische handelingen ‘zogen’ en ‘spenen’ kent Augustinus toe aan de 
‘volwassen’ gelovigen (peetouders) die namens de geloofsgemeenschap betrokken 
zijn bij de christelijke initiatie (Io.eu.tr. 98, 6), maar ook aan de kerk als gemeen-
schap. De kerk is niet alleen de plaats waar de doopleerlingen gevoed worden met 
genade (en.Ps. 130, 11), maar ze wordt ook voorgesteld als een moederlijke 
persoon. Als een moeder voedt ze de doopleerlingen met de heilsmiddelen die zij 
tot haar beschikking heeft.  
De personificatie van de kerk wijst op haar geloofsgemeeenschap waarin haar 
leden taken verrichten. Deze taken komen overeen met die van de ‘volwassen’ 
gelovigen (en.Ps. 130, 13).  
Augustinus plaatst de handelingen ‘zogen’ en ‘spenen’ niet alleen in het verlengde 
van elkaar, maar ook naast elkaar. ‘Zogen’ en ‘spenen’ gebeurden gelijktijdig, zoals 
een kind tijdens het spenen in de Oudheid andere – vaste – voeding náást de borst-
voeding ontving.  
Het ‘zogen’ verwijst naar de genade die de doopleerlingen verkrijgen in relatie met 
de mens Jezus. Het ‘spenen’ begint tijdens de doopritus waarbij de werkelijkheid 
van Christus zich aan de doopleerlingen kenbaar maakt als Schepper op wie ze 
fundamenteel gericht zijn. Tijdens het ‘spenen’ is er enerzijds sprake van genade 
(‘melk’) die verkregen wordt via de heilsmiddelen van de kerk, anderzijds van een 
relatie met Christus. De ‘volwassen’ gelovigen ‘spenen’ de doopleerlingen door hen 
te ontwennen van de zintuiglijke en affectieve ervaringen, opdat Christus in hun 
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geloofsleven centraal komt te staan. Het symbolische ‘spenen’ verwijst ook naar de 
verheffing van de gelovigen tot het Woord, leidend tot inkeer en tot persoonlijke 
ontmoetingen met de drie-ene God (en.Ps. 130, 12). 
 
5.4.4 Het moederschap van Paulus, Deogratias, de verkondigers en van de 
‘volwassen’ gelovigen  
 
‘Voeden’ en ‘koesteren’ 
De handelingen ‘voeden’ en ‘koesteren’ kwamen naar voren bij Paulus (1 Kor. 3, 2; 
1 Tess. 2, 7), Deogratias (cat.rud. 10, 15) en de verkondigers van het evangelie 
(Io.eu.tr. 7, 23). Deze symbolische handelingen verwijzen naar hun geloofsbe-
middeling. In de functie is hun geestelijke moederschap zichtbaar geworden. De 
geloofsbemiddeling uitgedrukt als ‘voeden’ slaat op de doopleerlingen (‘kinderen 
in Christus’) die ingewijd worden in het christelijke geloof; het ‘koesteren’ verwijst 
naar de inleiding in het christelijk geloof en is bedoeld voor belangstellenden en de 
catechumenen (‘kinderen’). Het symbolische ‘koesteren’ verwijst naar de leeg-
makende liefde die zich met deze geloofsleerlingen vereenzelvigt. Deze identificatie 
beoogt een contact met de werkelijkheid dat verder gaat dan de menselijke ver-
houdingen en dat gericht is op God. Vanuit dit contact kan het kindschap van God 
in hen oplichten. De kenotische liefde beschrijft Augustinus als die van een moeder 
die geheel bereid is handelingen te verrichten voor haar kind.  
Augustinus brengt de symbolische handelingen van het moederschap van Paulus in 
verband met diens extatische ervaringen, dit in tegenstelling tot Paulus die daar 
zelf over niets over schreef. Augustinus koppelt Paulus’ opstijging in extase en zijn 
afdaling om het geloof te bemiddelen aan elkaar. Volgens Augustinus moest Paulus 
blijkbaar eerst in een extatische ervaring buiten zichzelf in God opgenomen worden 
om de functie van geestelijk moeder te kunnen vervullen. 
 
Toerusting door Augustinus  
Augustinus rustte Deogratias, de verkondigers van het geloof en de ‘volwassen’ 
gelovigen (Io.eu.tr. 98, 6) toe door hen symbolische handelingen van het moeder-
schap aan te reiken die verwijzen naar de kenotische liefde van Christus. Aan Deo-
gratias en de verkondigers reikte hij daarnaast symbolische handelingen aan die 
een uitwerking zijn van het ‘koesteren’ (brabbelen, vóór-kauwen, beschermen) en 
die verwijzen naar de pedagogische laag van het geloofsonderricht: improviserend 
spreken, het aanpassen aan het bevattingsvermogen van de toehoorders, het 
aanvoelen waar zij aan toe zijn. Deze handelingen zijn gericht op het verkrijgen van 
perceptuele kennis van het christelijk geloof.  
De verkondigers reikte Augustinus de symbolische handeling ‘koesteren’ aan met 
het oog op de verkondiging aan de catechumenen. Door zich af te stemmen op deze 
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toehoorders, konden die het uitgangspunt worden van de verkondiging en kwam 
er ruimte voor de Geest die zich als warmte aan hen kenbaar kon maken. 
 
5.4.5 De zelfreflecties van Augustinus 
 
Symboliek van het zogende moederschap 
In de besproken teksteenheden staat Augustinus als pastor en bisschop centraal. In 
zijn verkondiging brengt hij de ontmoeting en de omvorming met een gestalte van 
het goddelijke moederschap tot uiting. Deze ontmoeting wordt in de besproken 
teksteenheden niet door de ontvangers zo verwoord, maar door Augustinus zelf, 
die als een mystagoog zijn toehoorders onderricht door middel van een preek en/of 
verhandeling.  
De symboliek van het zogende moederschap, die Augustinus toekent aan Wijsheid 
en Christus, verwijst naar zijn autobiografische teksten in de Confessiones. Hoewel 
hij hier deze symboliek niet expliciet tot uitdrukking brengt, is die impliciet wel 
aanwezig: we zien de symboliek terug in zijn beschrijving van wijsheid die melk is 
geworden bij de incarnatie van het Woord  (Conf. 7.18.24); in de beschrijving van 
zichzelf als een kind dat ‘melk’ zuigt in relatie tot de drie-ene God (Conf. 4.1.1); in 
zijn beschrijving van de openbarende ervaring die hij aan zijn moeder en de 
voedsters toekende – zij gaven Augustinus als een zuigeling borstvoeding (Conf. 
1.6.7).  
In de analyse van dit spoor van geestelijk moederschap kwam reeds naar voren dat 
deze openbarende ervaring mogelijk getuigt van het feit dat zijn vriendin zijn zoon 
Adeodatus zoogde. Door de symboliek van het zogende moederschap onderstreept 
Augustinus voor zijn toehoorders dat de incarnatie van Jezus Christus het funda-
ment is van christelijk geloven. Hij plaatst de Paulijnse beelden ‘melk’ en de ‘vaste 
spijs’ niet tegenover elkaar maar in elkaars verlengde en brengt ze in verband met 
de incarnatie. Daarmee benadrukt hij – in tegenstelling tot de manicheeërs – dat 
de mens Jezus het fundament is van het christelijk geloof. 
 
Het geestelijke moederschap van Augustinus 
In Augustinus’ toerusting van degenen die betrokken zijn bij de verkondiging, 
catechese en geloofsbegeleiding vinden we autobiografische verwijzingen naar zijn 
biologische vaderschap en zijn geestelijke moederschap. Deze aanwijzingen vinden 
we in Augustinus’ reactie op de klacht van Deogratias en in de verhandelingen over 
de verkondigers van het christelijk geloof.  
Augustinus herkende de polaire spanning tussen geest (het bezig zijn met geeste-
lijke inzichten) en vlees (de articulatie daarvan in het onderricht) van Deogratias 
(cat.rud. 15). Hij wist dat de zelfbetrokkenheid van Deogratias getransformeerd kon 
worden naar een geloofscommunicatie met zijn toehoorders als in de intentionele 
liefde van een moeder die gericht is op haar kinderen.  
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Tot de verkondigers van het christelijk geloof sprak hij over de intentionele liefde 
van een vader in relatie tot zijn kind die tot uitdrukking komt in het ‘koesteren’. 
Augustinus zal deze handeling hebben ervaren als vader voor zijn zoon Adeodatus. 
Daarmee wees hij zijn toehoorders op het scheppende element in wat aan taal 
vooraf gaat: de relationele liefde waarbij de ander centraal staat.  
Deze autobiografische elementen wijzen op de leegmakende liefde waarbij de 
geloofsleerling in het centrum komt te staan, en op het identificatieproces waarbij 
er een zekere gelijkwaardigheid ontstaat tussen degene die geloofsonderricht geeft 
(de mystagoog) en de geloofsleerling (de myste). Augustinus’ vaderschap ligt ten 
grondslag aan zijn geestelijke moederschap.  
 
5.4.6 De mystagogische functie van het goddelijke en het geestelijke moederschap 
in relatie tot de mens 
 
Ik kom tot de slotsom dat de personificaties van het moederschap van God en 
personen en vormen van het geestelijke moederschap een mystagogische functie 
vervullen in relatie tot de mens.  

 De mystagogische functies van moeder Wijsheid en Christus als moeder 
komen met elkaar overeen. Zij verzadigen de geestelijke wezens en de 
geestelijke mensen met eeuwige voeding (‘vaste spijs’). Zij bereiden 
genade die beschikbaar komt bij de incarnatie van het Woord, waardoor de 
mens Jezus hun instrument wordt die de genade kan bemiddelen. Deze 
genade is bestemd voor de doopleerlingen die zich nog laten leiden door 
het vlees. Met deze genade kan God zich met hen verenigen.  

 Namens de gemeenschap van de kerk vervullen de ‘volwassen’ gelovigen 
een mystagogische functie door de doopleerlingen vertrouwd te maken 
met de mens Jezus die de genade bemiddelt. Zij begeleiden hen naar een 
persoonlijke ontmoeting met Christus die hun Schepper is (‘spenen’).  

 Paulus, Deogratias en de verkondigers vervullen een mystagogische functie 
door het beoefenen van de kenotische liefde (‘koesteren’) waarbij de Geest 
zich als warmte kenbaar kan maken aan hun toehoorders. Zij bemiddelen 
de heilsgaven die de mens Jezus vertegenwoordigt (‘voeden’).  

 Het geestelijke moederschap van Maria en van de kerk en het moederschap 
van het hemels Jeruzalem vervullen een mystagogische functie door de 
mens te ‘dragen’:  

1. Maria draagt de mensheid bij het dragen van het Woord waarmee 
ze de mensen in contact kan brengen met Christus;  

2. de kerk draagt de doopleerlingen totdat de hoogmoed is 
omgevormd tot nederigheid en zij opgenomen kunnen worden in 
haar gemeenschap; 

3. Jeruzalem draagt degenen die het laatste oordeel doorstaan 
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hebben door hen te begeleiden naar een ontmoeting met God. 

  



369 

 
 
 
 
 
 
 

De mystagogische functies van het moederschap van God en het 
geestelijke moederschap: twee heilswegen 
 
 
6.0 Inleiding 
Bij de bespreking van de uitdrukkingen van het moederschap van God en het 
geestelijke moederschap kwamen verschillende mystagogische functies aan de 
orde rond de geloofsvorming van geloofsleerlingen. In dit hoofdstuk werk ik deze 
mystagogische functies uit. Daarbij betrek ik meerdere teksten van Augustinus uit 
de inventarisatie (Bijlage hoofdstuk 5). Het doel daarvan is de mystagogische 
functie van deze uitdrukkingen vanuit theologische inzichten te verbreden en te 
verdiepen. 
In de hoofdstukken 4 en 5 kwamen we in aanraking met een wijsheidstraditie uit 
het vroege christendom waarin Jezus een bode is van moeder Wijsheid. Zij stelt 
haar genadegaven beschikbaar aan de mensheid bij de incarnatie van het Woord. 
Het goddelijke moederschap uit deze traditie is in loop van de geschiedenis van de 
christelijke spiritualiteit geheel verdwenen.  
Daarnaast is er een christelijke traditie rond het moederschap van Maria die ge-
roepen werd Gods Zoon te baren; dat is in het christelijke geloof tot op heden een 
gevestigde traditie.  
In dit hoofdstuk bestudeer ik beide tradities nader aan de hand van uitdrukkingen 
van het goddelijke en het geestelijke moederschap. We zagen in het vorige 
hoofdstuk dat in beide tradities het mysterie van de incarnatie centraal staat, 
waarin het ruilbeginsel op de voorgrond treedt. Bij de traditie van Maria is het 
Woord mens geworden om de mensen tot het kindschap van God te verheffen (s. 
184, 3) en in de traditie van moeder Wijsheid is het Woord vlees geworden waarbij 
goddelijk voeding omgevormd wordt in genade (Io.eu.tr. 98, 6). Daardoor krijgt de 
mensheid deel aan het goddelijk leven. Smulders wijst op deze beide heilswegen, 
zonder aandacht te besteden aan de genade die moeder Wijsheid bereidt.1104 
Vanuit een historisch Bijbels en theologisch perspectief staat de wijsheidstraditie 
uit het vroege christendom aan het begin van een ontwikkeling waarbij Wijsheid 
geleidelijk vervangen wordt door Jezus Christus. We zullen aan de hand van uitdruk-

                                                 
1104   P. Smulders, De ontwikkeling van het christologisch dogma, a.w. 359. 

Hoofdstuk 6 
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kingen van het goddelijke en geestelijke moederschap, nagaan in hoeverre Augus-
tinus deze ontwikkeling beschrijft. Van Bavel noemt deze ontwikkeling bij Augusti-
nus een evolutie,1105 met als ondertoon dat die naar iets beters leidt. Maar is deze 
evolutionaire ontwikkeling inderdaad alleen maar een verbetering? Het stellen van 
de vraag is hier het geven van het antwoord: ik denk dat met het verdwijnen van 
deze wijsheidstraditie iets wezenlijks verloren is gegaan; en op basis van die 
gedachte heb dit onderzoek gedaan. 
 
Augustinus beschrijft met deze uitdrukkingen twee heilswegen die beide uitmon-
den in de kerk. De eerste heilsweg begint met het vóór-bestaan van Christus 
(Woord) die hij in een samenhang plaatst met moeder Wijsheid, en Christus als 
moeder, die beide weer verbonden zijn met de mens Jezus en de kerk aan wie 
Christus zijn Geest gezonden heeft. De andere heilsweg leidt van Maria naar de 
kerk. Zoals zij de mens Jezus baarde, zo baart de kerk de gelovigen als kinderen van 
God uit haar moederschoot. Deze heilsgeschiedenis leidt naar het eschaton waar 
de gelovigen opgenomen worden in het hemelse Jeruzalem.  
In dit hoofdstuk onderzoek ik deze twee heilswegen aan de hand van de mysta-
gogische functies van gestalten van het moederschap van God en van personen en 
vormen van het geestelijke moederschap. Ik begin met de uitdrukkingen van het 
moederschap van Wijsheid en Christus (6.1); vervolgens bespreek ik de sporen van 
het geestelijke moederschap van Maria (6.2). Daarna ga ik over op de articulaties 
van het moederschap van de kerk (6.3) en de heilige Schrift (6.4), vervolgens 
bespreek ik de uitdrukkingen van het geestelijke moederschap van Paulus (6.5) en 
van het moederschap van Jeruzalem (6.6). Dit hoofdstuk sluit ik af met conclusies 
(6.7).  
 
6.1 DE MYSTAGOGISCHE FUNCTIE VAN HET GODDELIJKE MOEDERSCHAP VAN WIJSHEID EN 

CHRISTUS  
 
In de eerdere analyses van deze uitdrukkingen van het moederschap van God – 
moeder Wijsheid (Io.eu.tr. 98, 6) en Christus als moeder (en.Ps. 130, 9) – bleek dat 
Augustinus aan deze gestalten de symboliek van het zogende moederschap toekent 
(zie 5.2.1-2). Deze symboliek komt ook voor in zijn uiteenzettingen op de psalmen 
(en.Ps. 30, 2, s. 1, 9; en.Ps. 33, s. 1, 6; en.Ps. 119, 2) en in zijn preken (s. 117, 16; s. 
335K, 4). In deze paragraaf bestuderen we deze symboliek als uitdrukkingen van 
het moederschap van God aan de hand van deze teksten van Augustinus waarbij ik 
de mystagogische functie van dit goddelijk moederschap onderzoek. Deze para-
graaf begint met een beschrijving van de contexten van deze symboliek (6.1.1). 

                                                 
1105   Van Bavel spreekt over een evolutie die betrekking heeft op de persoon Jezus Christus die zal 
uitmonden in de formulering van Chalcedon (451), veertig jaar na de dood van Augustinus. T. van 
Bavel, God absorbeert niet: de christologie van Schoonenberg, a.w. 402.   
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Vervolgens ga ik over op het mystagogisch onderzoek dat gericht is op het referen-
tiekader van de symboliek: de wijsheidschristologie (6.1.2); de mystagogische func-
tie van goddelijke voeding (6.1.3); de omvorming (6.1.4). 
 
6.1.1 De contexten van de symboliek van het zogend moederschap  
 
Deze paragraaf beschrijft de verschillende contexten van de symboliek van het 
zogende moederschap in de werken van Augustinus: autobiografisch, historisch-
cultureel, theologisch.  
 
Autobiografische context  
De symboliek van het zogende moederschap is expliciet aanwezig in teksten waarin 
Augustinus zich richt tot derden. Impliciet zien we haar in zijn autobiografische 
teksten: in de Confessiones beschrijft Augustinus zichzelf als een kind dat Gods melk 
zuigt (Conf. 4.1.1) en als iemand die niet in staat was de ‘melk’ die wijsheid bereid 
heeft te drinken (Conf. 7.18.24). Maar ik kon aan de hand van deze uitdrukkingen 
niet aantonen welke ervaring aan deze symboliek ten grondslag ligt. 
Ze zou een autobiografische component kunnen hebben. Als vader van Adeodatus 
moet hij gezien hebben hoe zijn vriendin zijn zoon zoogde, en op basis daarvan – of 
van haar getuigenis van het zogen – kan Augustinus zichzelf hebben beschreven als 
zuigeling die gevoed werd door de borstvoeding van zijn moeder en voedsters 
(Conf. 1.6.7). Er zijn van zijn vriendin echter geen getuigenissen overgeleverd (zie 
2.2), maar Augustinus kan haar getuigenis gebruikt hebben voor zijn beschrijving 
van de incarnatie waarbij er goddelijke gaven beschikbaar komen voor de mens.  
 
Culturele context  
Wellicht heeft Augustinus de symboliek van het zogende moederschap over-
genomen uit de culturele context waarin hij leefde. De iconografie van de zogende 
moedergodin Isis was wijd verspreid in het Romeinse Keizerrijk.1106 Haar verering 
ging in de derde en de vierde eeuw nog door, ondanks de groeiende invloed van 
het christendom.1107 Augustinus moet ermee bekend zijn geweest. Het zou kunnen 
zijn dat hij door de voorstelling van de met melk voedende godin-moeder beïnvloed 
is. Isis was de moeder van Horus, die – na de dood van haar echtgenoot Osiris – op 
een bijzondere wijze bij haar verwekt werd en door haar werd ontvangen en 
gebaard.1108 Op de iconografische voorstelling voedt zij haar zoon Horus aan haar 

                                                 
1106   Veel heiligdommen werden toegekend aan Isis in Egypte, maar ook in Griekenland en Italië. 
Elementen uit de Isiscultus en Isistheologie hebben doorgewerkt in de provincies van het Romeinse 
Keizerrijk. H. Haasse, Isis/Orisis. In: H. Betz e.a. (red.), Religion in Geschichte und Gegenwart, Band 4, 
Tübingen 2001, 249. 
1107  Er werd in Rome een einde gemaakt aan de Isisprocessies door keizer Theodosius I (ca. 346- 395) 
in 394. W. Obbink, Cybele, Isis, Mithras, Oosterse godsdiensten in het Romeinse rijk, a.w. 90.  
1108   O. Keel, Divine Surprise! Het vrouwelijke in God, a.w. 72. 
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borst (Isis lactans).1109 De iconografie van een zogende Maria vinden we pas vanaf 
de zevende eeuw.1110  
De Isiscultus was nog levendig in Noord-Afrika dat in Augustinus’ tijd een  provincie 
was van het Romeinse Keizerrijk. Zo vertelt Apuleius van Madaura (ca. 125-ca. 180) 
in zijn roman Metamorphosen (150) over een zekere Lucius die in een ezel was ver-
anderd en die zijn menselijke gedaante terugkrijgt bij zijn inwijding in de mysteries 
van Isis. Bij deze inwijding verschijnt Isis en spreekt ze hem aan:  
 
‘Zie hier ben ik, Lucius, door je gebed geroerd, ik de moeder van de wereld, de meesteres 
van alle elementen, oorsprong en begin van de eeuwen, hoogste der godheden, (…), ik die 
de lichtende hoogten van de hemel, de heilzame winden van de zee, de veelbeweende stilte 
van de onderwereld bestier door mijn wil.’1111  

 
Augustinus heeft van Apuleius gehoord, want hij schrijft over hem en zijn werk De 
gouden ezel in De civitate Dei (ciu. 18, 18). Bovendien volgde Augustinus de middel-
bare school in de universiteitsstad Madaura, die er prat op ging de geboorteplaats 
te zijn van de platonist en redenaar Apuleius.1112 Maar de symboliek van het zogend 
moederschap komt in De gouden ezel niet voor.  
 
Theologische context   
Elementen van de iconografie van Isis lactans kunnen doorgewerkt hebben in ge-
schriften van eerdere kerkvaders. Het beeld van een kerk die haar ‘kinderen’ voedt 
met geestelijke voeding (‘melk’) zagen we reeds bij Clemens van Alexandrië (Paed. 
1.6.42), (zie 5.2.2). Het beeld van een voedende kerk vinden we ook bij Irenaeus 
van Lyon (ca. 140-ca. 202):  
 
‘Wij moeten vluchten tot de kerk en worden grootgebracht in haar schoot en worden 
gevoed met de geschriften van de Heer’ (adv. Haereses V, 20, 2).1113 

 

                                                 
1109   V. Tran Tam Tinh e.a., Isis lactans, Corpus des monuments greco-romains d’Isis allaitant 
harpocratie. In: M. Vermaseren, Études préliminaires aux religion orientales dans L’empire romain, 
Leiden 1973, deel 37. Zie ook: W. Logister, Maria een uitdaging, a.w. 190.  
1110   Deze iconografie is gevonden in het Jeremiaklooster van Saqqara en dateert uit de zevende eeuw, 
en ook op fresco’s in het Apolloklooster in Bawit. V. Tran Tam Tinh e.a. Isis lactans, Corpus des 
Monuments Greco-Romains D’Isis Allaitant Harpocratie, a.w. 43-44. Zie ook: W. Logister, Maria een 
uitdaging, a.w. 200.   
1111   Apuleius, De gouden ezel, metamorphosen, Haarlem 1970, 205.   
1112   P. Brown, Augustinus van Hippo, a Biography, 26.   
1113   Adv. Haer. V, 20, 2: ‘confugere autem ad Ecclesiam et ejus sinu educari et dominicis Scripturis 
enutriri.’ Irénée de Lyon, Contre les hérésies, Livre V,  texte et traduction: A. Rousseau e.a. In: Sources 
chrétiennes, tome 153, Paris 1969.     
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Dit beeld van een voedende kerk vinden we ook bij Afrikaanse geestelijke auteurs 
zoals Tertullianus en Cyprianus.1114 Tertullianus (ca. 160-222) personifieert de kerk 
als een moeder die gelovigen voedt aan haar moederborst (Ad. Mart. 1, 3).1115 In 
zijn werk Ad Martyras toont hij een diep respect voor haar hetgeen hij tot uit-
drukking brengt in de woorden: Domina Mater Ecclesia (Vrouwe Moeder Kerk). 
Cyprianus (205-258) die bisschop was van de Noord-Afrikaanse kerkprovincie 
Carthago, waar Augustinus later zou gaan studeren, schrijft over het christelijke 
ouderpaar: God als Vader en de kerk als moeder. Met de symboliek van het 
moederschap benadrukt hij de eenheid van de kerk:  
 
‘Er is alleen een Hoofd en alleen een oorsprong, en een moeder van vruchtbaarheid met 
een opeenvolgende rijkdom. Door haar worden we geboren, door haar melk worden we 
gevoed, door haar geest worden we bezield.’1116  

 
Net als Augustinus schrijven al deze genoemde geestelijke auteurs over de 
handeling ‘voeden’, die zij toekennen aan de kerk. Augustinus koppelt deze hande-
ling zelf weer aan de symboliek van het zogende moederschap die hij toeschrijft 
aan Wijsheid en Christus.  
 
Resumerend. Deze drie contextuele elementen kunnen van invloed geweest zijn op 
Augustinus en hem ertoe aangezet hebben de symboliek van het zogende moeder-
schap te gebruiken. Van deze elementen raakt de vermoedelijke getuigenis van zijn 
vriendin bij het zogen van hun zoon, het meest aan zijn persoonlijke ervaring. De 
iconografie van Isis lactans kan tot de expressie van de symboliek van het zogende 
moederschap hebben geïnspireerd, maar in Augustinus’ werken vinden we daar 
geen expliciete verwijzingen naar. Ten slotte ligt het wel erg voor de hand dat de 
geschriften van de kerkvaders bijgedragen hebben aan de theologische inhoud van 
deze symboliek van het moederschap bij Augustinus.   
 
 

                                                 
1114   J. Plumpe, “Mater Ecclesia”, An Inquiry into the Concept of the Church as Mother in Early 
Christianity, Tertullianus: 45- 62 en Cyprianus 81-106. 
1115   Ad Mart. 1.1 (CSEL 76, 1): ‘Inter carnis alimenta, benedicti martyres designati, quae vobis et 
domina mater ecclesia de uberibus suis proprii et singuli fratres de opibus suis in carcerem 
subministrant, capite aliquid et a nobis, quod faciat ad spiritum quoque educandum.’ (ontvangt, 
gezegenden voor het martelaarschap bestemd, onder het voedsel van het vlees, die zowel vrouwe 
moeder de kerk uit haar borsten als de afzonderlijke broeders uit hun schatten toedienen, ook iets 
van dat kan strekken om ook de geest op te voeden).      
1116   De Eccl. Unit. 5: ‘unum (…) caput est et origo una, et una mater secunditatis successibus copiosa: 
illius fetu nascitur, illius nutrimur, spiritu eius animator.’Cyprien de Carthage, L’unité de l’église; de 
ecclesiae catholicae unitate, introduction en traduction P. Siniscalco et P. Mattei. In: Source 
Chrétiennes; tome 500, Paris 2006, 186-187. 
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6.1.2 De wijsheidschristologie uitgedrukt in de symboliek van het zogende 
moederschap 
 
Inleiding 
In het vorige hoofdstuk zagen we dat de letterlijke betekenis van de symboliek van 
het zogende moederschap wijst op een moeder die het brood dat zij eet, trans-
formeert in haar lichaam (vlees), opdat ze haar kind borstvoeding kan geven (zie 
5.2.1-2). Deze symboliek verwijst naar: (1) personificaties van Wijsheid en Christus; 
(2) de transformatie van goddelijk voedsel (‘vaste spijs’; ‘brood’) in genade (‘melk’); 
(3) de incarnatie (in het vlees) van het Woord in de mens Jezus Christus. Uit de 
analyse van de sporen van het goddelijk moederschap van Wijsheid (Io.eu.tr. 98, 6) 
en van Christus (en.Ps. 130, 9) bleek dat Augustinus aan deze personificaties de 
symboliek van het zogende moederschap verleent. Moeder Wijsheid en Christus als 
moeder kunnen verwijzen naar de wijsheidstraditie uit het vroege christendom, 
waarin de mens Jezus het instrument is van Wijsheid (zie 1.2.4 en 5.4.1). Deze 
traditie sluit aan bij de wijsheidschristologie waarin de mens Jezus gezien werd als 
een bode van Gods Wijsheid.1117 
Schüssler Fiorenza ziet in de wijsheidstraditie twee lagen van reflectie: de eerste 
laag begrijpt Jezus als een gezant van Wijsheid en de tweede laag vereenzelvigt 
Jezus en Wijsheid met elkaar. Sommige vroegchristelijke schrijvers schrijven eigen-
schappen van Wijsheid toe aan de Logos of ze schetsen een overgangsfase waarin 
Wijsheid juist eigenschappen van Jezus krijgt.1118 Deze twee lagen van reflectie 
vinden we ook bij Schoonenberg, die opmerkt dat er geen gelijkstelling van Jezus 
met Wijsheid is in de vier evangeliën, maar dat Paulus Christus wel Gods kracht en 
wijsheid noemt (1 Kor. 1, 24).1119 Op welke wijze zijn deze twee lagen van reflectie 
bij Augustinus aanwezig?  
Volgens Van Bavel heeft de identificatie van de mens Jezus met Wijsheid bij Augus-
tinus te maken met het geheim van de menswording (zie 1.6.4).1120 De mens Jezus 
draagt de persoon van Wijsheid, maar ook het Woord van God.1121 Van Bavel heeft 
echter geen oog voor de relatie tussen Wijsheid en de mens Jezus bij Augustinus, 
waarin Jezus haar bode is.  
Verhees, die een studie maakte over de pneumatologie bij Augustinus, wijst op 
diens aandacht voor de relatie van de Geest met de mens Jezus. De mens Jezus 
werd door de goddelijke Geest begenadigd waardoor hij heil is geworden voor de 

                                                 
1117   E. Schillebeeckx, Jezus het verhaal van een levende, Bloemendaal 1979, 6e druk, 350-352. 
1118   E. Schüssler Fiorenza, Jesus, Miriam’s Child, Sophia’s Prophet, a.w. 139. 
1119   P. Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon, a.w. 65. 
1120   T. van Bavel baseert zich op Augustinus’ werk De strijd van een christen (De agone Christiano 22).   
1121   T. van Bavel, Recherches sur la Christologie de Saint Augustin, Fribourg 1954, 146. De vereenzel-
viging van Wijsheid met de mens Jezus zagen we reeds in zijn inventarisatie die ik beschreven heb (zie 
1.6.4) en die te vinden is in: T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation History According to Augustine, 
a.w. 251-290.  
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mensheid. Dit aspect wijst in de richting van de wijsheidschristologie waarin Jezus 
de gezant is van Wijsheid. Verhees gaat echter geheel voorbij aan de personificatie 
van moeder Wijsheid. Bovendien heeft Verhees in zijn studie de symboliek van het 
zogende moederschap niet opgemerkt.1122 
In deze paragraaf onderzoek ik de uitdrukkingen van het goddelijke moederschap 
vanuit de inzichten uit de theologie en in het bijzonder die uit de wijsheidschristo-
logie. Op basis van teksten van Augustinus waarin hij de symboliek van het zogende 
moederschap noemt, beschrijf ik deze wijsheidschristologie vanuit verschillende 
theologische kernpunten. Aan de hand van deze symboliek beschrijft hij hoe de 
werkelijkheid van God naar de mensheid toe komt en hoe het heilsaanbod de 
mensheid bereikt.  
 
Preëxistentie van Wijsheid  
Bij de analyses van de sporen van het moederschap van God bleek dat de personi-
ficaties van Wijsheid (Io.eu.tr. 98, 6) en Christus (en.Ps. 130, 9) kunnen verwijzen 
naar mater Sapientia (Sir 24, 24, Vulgaat), en dat ze dan wijzen op een preëxistente 
wijsheid die verbonden is met de mens Jezus die haar gezondene is.1123  
In de joodse traditie wordt Wijsheid gezien als een preëxistent hemels wezen, dat 
volgens het schema descensus-ascensus (neerdalen en opstijgen) in verhouding 
treedt tot de mensheid op aarde (Spr. 8, 22 - 9, 6; Sir. 24),1124 maar bij Augustinus 
doet ze dat niet volgens dit schema. Dat is opmerkelijk, want het schema past in de 
structuur van het platoonse denken waar Augustinus mee vertrouwd was.  
Augustinus brengt deze verhouding tot uitdrukking in de symboliek van het zogen-
de moederschap – een verwijzing naar de tweevoudige presentie van Wijsheid in 
de gedaante van voeding: voor de geestelijke wezens in de goddelijke werkelijkheid 
is zij ‘vaste spijs’, voor de mensheid die gebonden is aan de aarde is zij ‘melk’. Haar 
goddelijke gaven worden op aarde vertegenwoordigd door de mens Jezus. Hij is 
niet de geïncarneerde Wijsheid, maar is haar instrument dat de door haar bereide 
genadegaven (‘melk’) naar de mensheid bemiddelt. Bij Augustinus zijn deze gaven 
bedoeld voor degenen die bezig zijn met de inwijding in het christelijk geloof. 
In de tot nu toe geanalyseerde teksten waarin Augustinus de symboliek van het 
zogende moederschap gebruikt, is er een dubbele preëxistentie aanwezig: die van 
Wijsheid (Io.eu.tr. 98, 6) en in het verlengde daarvan Christus (en.Ps. 130, 9), én die 
van het Woord. Augustinus schrijft over het pre-existente Woord dat vlees wordt.  
De sporen van het goddelijke moederschap wijzen ook in de richting van de heilige 
Geest, maar vallen er niet mee samen. De Geest wijst eerder op de gever van de 

                                                 
1122   J. Verhees, God in beweging, Een  onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus, Wageningen 
1968. 
1123   E. Schillebeeckx, Jezus het verhaal van een levende, Bloemendaal, 1979, zesde druk, 351.  
1124   F. Maas, Jezus Christus, mens geworden Zoon van God, a.w. 35. Maas refereert niet aan de per-
sonificatie van Wijsheid uit Sirach 24.  
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gaven die Wijsheid vertegenwoordigt als eeuwige voeding (‘vaste spijs’) en die ze 
omgevormd heeft tot genade (‘melk’) opdat ze geschikt zijn voor de mens. Dit ge-
beurt bij de incarnatie van het Woord.  
Wanneer we deze uitdrukkingen van het goddelijke moederschap in verband bren-
gen met moeder Wijsheid uit Sirach 24, dan verwijzen haar bereide gaven naar de 
genade die in moeder Wijsheid aanwezig is: ‘in mij is de genade van heel het leven’ 
(Sir 24, 25, Vulgaat).  
De samenhang van Wijsheid met het Woord zien we in Augustinus’ uiteenzetting 
op psalm 34 over de incarnatie die hij tussen 395 en 405 heeft geschreven. Wijsheid 
personifieert hij als een moeder. Zij vormt haar ‘brood’ in haar vlees om tot 
‘borstvoeding’ bij de incarnatie van het Woord:  
 
‘Want dit doet een moeder. Wat de moeder eet, eet de zuigeling ook, maar omdat de zuige-
ling minder geschikt is om gevoed te worden met dit brood, neemt de moeder dat brood 
op in haar vlees en door de nederigheid van haar moederborst en de smaak van melk voedt 
zij haar zuigeling met dat brood.  Hoe voedt Wijsheid van God ons met hetzelfde brood? 
“Doordat het Woord vlees geworden is en onder ons gewoond heeft”’ (en.Ps. 33, s. 1, 6).1125   

 
In Augustinus’ uiteenzetting op psalm 29 (en.Ps. 30, 2, s. 1, 9) staat de zogende 
moeder voor de moederlijke barmhartigheid van de Heer. Als een moeder vormt 
hij het hemelse voedsel om tot ‘melk’. In deze uiteenzetting wordt Wijsheid geïden-
tificeerd met het voedsel en heeft de Heer Jezus Christus haar personificatie als 
moeder overgenomen. Doordat de symboliek niet aansluit op het biologische moe-
derschap van vrouwen, roept ze een vervreemding op.  
De uiteenzetting behoort tot Augustinus’ latere werken (411). Heeft hij de perso-
nificatie van Wijsheid geleidelijk vervangen door de Heer? Dit ligt niet voor hand, 
want in een eerder besproken verhandeling, die hij waarschijnlijk later heeft ge-
schreven (420), noemt Augustinus Wijsheid weer een moeder (Io.eu.tr. 98, 6), (zie 
5.2.1). 
 
‘Hij die ons het hemelse voedsel heeft beloofd, heeft ons hier gevoed, er is behoefte aan 
moederlijke barmhartigheid. Want zoals een zogende moeder ervoor zorgt om het voedsel, 
dat niet geschikt is voor de zuigeling, door middel van haar vlees als melk te drinken te 
geven (waardoor het kind voedsel krijgt, wat het aan de tafel zou ontvangen, maar omdat 
het door middel van haar vlees getransformeerd wordt tot melk, is het geschikt voor het 

                                                 
1125   En.Ps. 33, s. 1, 6 (CCL 38, 277-278): ‘Nam mater hoc facit. Quod manducat mater, hoc manducat 
infans; sed quia minus idoneus est infans, qui pane vescatur, ipsum panem mater incarnat, et per 
humilitatem mammillae et lactis succum, de ipso pane pascit infantem. Quomodo ergo de ipso pane 
pavit nos sapientia Dei? Quia Verbum caro factum est, et habitavit in nobis.’ Augustinus citeert Io 1, 
14.  
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kind) zo maakte de Heer zijn wijsheid voor ons tot melk, en kwam hij in het vlees naar ons 
toe’ (en.Ps. 30, 2; s. 1, 9).1126  

 
Incarnatie van genade  
In hun dubbele preëxistentie komen Wijsheid en het Woord bij elkaar in de mens-
wording van Jezus Christus. Waar Augustinus de symboliek van het zogende 
moederschap beschrijft, slaat de incarnatie op het vlees van de moeder: daar wordt 
de ‘vaste spijs’ (‘brood’) omgezet in ‘melk’. Deze transformatie brengt Augustinus 
op verschillende wijzen tot uiting: lactescere, tot melk worden (en.Ps. 33, s. 1, 6; 
Io.eu.tr. 98, 6); per carnem traicit, de moeder heeft het voedsel via het vlees 
overgebracht (en.Ps. 30, 2 s. 1, 9; en Ps. 119, 2; en.Ps. 130, 9). Daarnaast noemt hij 
ook: traicit in carnem, overgebracht in het vlees (s. 335K, 4). Hij gebruikt ook de 
uitdrukking: mater incarnat, de moeder neemt het voedsel in haar vlees op (en.Ps. 
33, s. 1, 6; s.117, 16; s. 335, 4K). De woorden lactescere, traicere en incarnare (tot 
vlees maken) hebben in deze teksten allemaal betrekking op de incarnatie van de 
genade. In al deze beschrijvingen komt naar voren dat het vlees van de moeder de 
plaats is waar voedsel omgevormd wordt. Bij deze omvorming komt genade be-
schikbaar. Het vlees heeft op de eerste plaats betrekking op de moeder die voeding 
omvormt en vervolgens op de vleeswording van het Woord. De incarnatie van het 
Woord is dus vooral een genadegave, bestemd voor de mensheid.  
In sermo 117 (418-420) heeft het Woord een dubbele functie bij de incarnatie. Het 
Woord wordt niet alleen vlees, maar is ook de ‘voeding’ die getransformeerd wordt 
tot ‘melk’. Deze transformatie beschrijft Augustinus met behulp van de symboliek 
van het zogende moederschap. Dit moederschap verwijst niet naar de kerk zoals 
Cong Quy beweert, maar naar God die het Woord omvormt tot genade.1127 De 
symboliek is niet van toepassing op de incarnatie van het Woord, want Augustinus 
schrijft: 
 
‘(…) Maar een zuigeling is niet in staat het eten dat op de tafel staat tot zich te nemen; wat 
doet de moeder? Zij neemt het eten op in haar vlees en maakt er melk van. Zij maakt voor 
ons wat wij aankunnen. Daarom is het Woord vlees geworden, om ons kinderen te voeden 
met melk, want we waren nog te klein voor vast voedsel. Maar er is wel een verschil: als 
een moeder voedsel in haar vlees opneemt en er melk van maakt, wordt het voedsel 
omgezet in melk. Maar het Woord heeft het vlees aangenomen terwijl het onveranderlijk 
zichzelf bleef. Zo wilde het er op een bepaalde manier mee verweven raken. Hij heeft zijn 
wezen niet vernietigd, niet veranderd om u in uw gedaante aan te spreken. Hij is niet in een 

                                                 
1126   En. ps. 30, 2; s. 1, 9 (CCL 38, 197): ‘Hic enim lacte nos nutriuit, qui nobis caelestem cibum promisit, 
et usus est materna misericordia. Sicut enim mater lactans eandem escam, cui sumendae idoneus 
infans non est, per carnem traicit, et lac infundit, (hoc enim accipit parvulus quod accepturus erat ad 
mensam, sed quod per carnem traicitur, congruit parvulo), sic Dominus sapientiam suam ut lac nobis 
faceret, carne indutus venit ad nos.’ 
1127   J. Cong Quy, Incarnationem. In C. Mayer (Hg.), Augustinus-Lexikon, Vol. 4, Basel 2004, 567.   



378 

 
mens veranderd en van natuur verwisseld. Hij is niet verwisselbaar en niet te veranderen, 
Hij blijft absoluut onschendbaar. Hij is geworden wat u in wezen bent en bleef wat Hij in 
wezen met de Vader was’ (sermo 117, 16).1128  

 
Terwijl er bij het voedsel dat een zogende moeder omzet in borstvoeding een ver-
andering optreedt, is er geen verandering bij de incarnatie van het Woord dat vlees 
wordt. Het is niet in een mens veranderd.1129 Daarmee steekt Augustinus in op een 
theologische discussie van zijn tijd over de mensheid en godheid van Jezus Christus. 
Enerzijds is het Woord gelijkgeworden aan mensen: ‘wat u in wezen bent’, ander-
zijds blijft het Woord in het wezen van de Vader. Het Woord is mede-eeuwig en 
gelijk aan de Vader. Deze aandacht voor de verbondenheid van het Woord met het 
wezen van de Vader kunnen we interpreteren als een reactie op de ariaanse 
overtuiging dat Christus niet gelijk is aan God.1130 
Wel raakt het Woord verweven met de mens door het mysterie van de mens-
wording. Geldt dit misschien ook voor moeder Wijsheid en Christus (God) als 
moeder? Als deze moeder haar genade uitschenkt via de mens Jezus naar de mens-
heid, blijft zij immers als de bereidster ervan bestaan in de werkelijkheid van God. 
Hoe zijn deze moeder Wijsheid en Christus dan als moeder verbonden met God? 
Deze kwestie bespreek ik later (zie 6.6.1). Dát die met elkaar in verhouding staan, 
was blijkbaar een geaccepteerd theologisch gegeven.  
Dankzij de incarnatie van het Woord zijn de door Wijsheid bereide genadegaven in 
de mens Jezus aanwezig. Deze gaven worden geschonken door de Geest met wie 
hij verbonden was. In de teksten waarin we de symboliek van het zogende moeder-
schap aantreffen, brengt Augustinus deze genadegaven niet in verband met Maria 
die genade heeft gevonden bij God (Luc. 1, 26-38).  
Het feit dat de genadegaven die Wijsheid voor de mensheid bereid heeft, juist met 
de incarnatie van het Woord meegegeven worden, wijst op een samenhang tussen 
Woord en Geest. Deze samenhang vinden we in de Proloog van het Johannes-
evangelie, waarin het Woord leven in zich draagt als licht voor de mensen (Joh. 1, 

                                                 
1128   Sermo 117, 16 (PL 38, 670): ‘Sed invalidus est infans ad comedendam escam, quae in mensa est; 
quid mater? Incarnat escam, et conficit lac de ipsa. Conficit nobis quod capere possimus. Sic Verbum 
caro factum est, ut lacte parvuli nutriremur, qui ad cibum quidem eramus infantes. Verum hoc 
interest, quia quando cibum mater incarnatum lac facit, cibus in lac convertitur; incommutabiliter 
autem manens Verbum carnem assumpsit, ut esset quodammodo contextum. Quod est, non corrupit, 
non commutavit, ut per habitum tuum tibi loqueretur, non in hominem transmutatus atque 
conversus. Inconvertibilis enim et incommutabilis, et omnino inviolabilis manens, factus est quod ut 
ad te, quod ipse ad Patrem.’ De Nederlandse vertaling is uit: De weg komt naar u toe (2007), 55. Daarin 
is het Latijnse incarnatum vertaald met lichaam. Voor dit onderzoek verkies ik de vertaling: ‘in het 
vlees opnemen’.  
1129   P. Smulders, De ontwikkeling van het christologisch dogma, a.w. 357-424.  
1130   In zijn commentaar op deze preek besteedt Van Geest geen aandacht aan de symboliek van het 
moederschap. P. van Geest, The Incomprehenbility of God, a.w. 175-192.  
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4). In dit evangelie staat immers ook dat Jezus’ woorden geest en leven zijn (Joh. 6, 
63).1131 
Een ander thema uit de Proloog is de volheid die in verband staat met genade (Io 
1, 16, Vulgaat). De mens Jezus is vol van genade. Deze volheid drukt Augustinus uit 
in ‘Jezus is melk’ (Io.eu.tr. 98, 6). De genade wijst op moeder Wijsheid in wie de 
genade van heel het leven is (Sir 24, 25, Vulgaat). Genade komt beschikbaar in de 
mens Jezus bij de incarnatie van het Woord. Deze aspecten van de incarnatie drukt 
Augustinus uit in de symboliek van het zogende moederschap.  
Deze symboliek komt ook voor in sermo 335K, 4, waarin Augustinus de proloog van 
het Johannes-evangelie citeert. In deze preek bemiddelen de heiligen van God, die 
hun hart vol hebben met genade, en Jezus Christus, tussen God en de mensen die 
de ‘vaste spijs’ niet kunnen verdragen, opdat er een relatie tot stand komt.1132 In 
deze preek wordt wijsheid niet als een moederlijke persoon voorgesteld, maar wijst 
ze op het ‘vaste voedsel’ dat omgevormd wordt tot genade bij de incarnatie van 
het Woord zodat het geschikt is voor deze mensen die zwak worden genoemd. 
 
‘Melk betekent genade omdat het kosteloos, als een genade, wordt gegeven (…). De vrouw 
ontvangt het voedsel: het voedsel dat nodig is om het lichaam in stand te houden, wordt 
veranderd in het sap van het vlees. De overtollige rest wordt via de gepaste kanalen weg-
gevoerd. Het sap van de melk stroomt naar de moederborst opdat het de hongerige baby’s 
kosteloos, als een genade, voedt. Want de moeder heeft volle borsten en zij zoekt lippen 
waardoor ze kan inschenken (…). Zo hebben de heiligen van God een vol hart met genade 
van God: zij zoeken naar degenen die zij kunnen ingieten. En ziet wat de Heer zelf in zekere 
zin heeft gemaakt om ons met melk te zogen. Zijn wijsheid, die niemand van ons met het 
verstand kan grijpen als een vaste spijs, maar de engelen zijn wel geschikt om het te vatten, 
want de engelen leven hier juist van. De mensen echter kunnen een dergelijk voedsel niet 
gebruiken, omdat ze zwak zijn. Wat heeft God gedaan? Niets anders dan wat een liefdevolle 
moeder zou doen. Omdat een klein kind geen vast voedsel kan nemen, brengt de moeder 
de vastheid van het voedsel over naar haar vlees, en ze incarneert het in zekere zin opdat 
het voor een baby geschikt is. Zo heeft God het Woord geïncarneerd, opdat het geschikt 
zou zijn voor ons kinderen. Zie hier het vaste voedsel: “In het begin was het Woord, en God 
was het Woord.” Deze vastheid eten de engelen. Zij voeden en verkwikken zich ermee en 
er is geen tekort van waar ze zich mee voeden. Wie van ons zou zich kunnen versterken met 
de zwakheid van dit verstand en dit vlees en daar gevoed kunnen worden, omdat gezegd is: 
“In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en God was het Woord. Alle dingen 
zijn door hem gemaakt en zonder hem is niets gemaakt. Wat gemaakt is, is leven in hem; 
en het leven was licht voor de mensen en het licht schijnt in de duisternis en duisternis kon 
het niet bevatten?” (Joh. 1, 1-5) Welke menselijke zwakheid kan zich aan die vastheid 
verkwikken? Welke van onze kwaliteiten kan die vatten? Maar wees niet bang, o menigte 

                                                 
1131   P. Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon, a.w. 64. 
1132   In deze preek wijst de heilige op een bisschop die als een belijder van het geloof is gestorven. 
Evenals Paulus was was hij in staat Christus als een fundament in de harten van de gelovigen te leggen 
door het Woord te verkondigen en het sacrament te bedienen (s. 335K, 2). 
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van kinderen. “Het Woord is vlees geworden en het heeft ons ons gewoond”’ (Joh. 1, 14), 
(s. 335K, 4). 1133 
 

De symboliek van het zogende moederschap lijkt mank te lopen omdat Augustinus 
de moeder die het ‘vaste voedsel’ via haar vlees omvormt tot sap, vergelijkt met 
God die het Woord  incarneert. Daardoor komt het accent te liggen op het Woord 
dat vlees is geworden en niet meer op de incarnatie van de genade.  
Dit accent vinden we ook bij de symboliek ‘vaste spijs’, waarmee Augustinus ver-
wijst naar het Woord dat hij als een vastheid beschrijft. Deze vastheid is echter 
eerder voeding in de gedaante van ‘brood’, dan het Woord dat uitgesproken wordt. 
De voeding staat voor de levengevende kracht die bij de incarnatie van het Woord 
tot genade wordt omgevormd.  
Deze genade is terdege aanwezig in dit fragment en wel aan het begin. Augustinus 
opent dit fragment met de ‘melk’ als een verwijzing naar de genade, maar ook in 
de heiligen is genade aanwezig. Zij worden in het verlengde geplaatst van Jezus 
Christus. Zij bieden de genade aan de mensheid aan. 
Augustinus kent de symbolische handeling ‘zogen’ toe aan God en aan de Heer. 
Hoewel God en de Heer de menselijke werkelijkheid te boven gaan en de mens 
slechts in beelden over God kan spreken, versterkt de Heer een mannelijke gods-
voorstelling. Dit mannelijke Godsbeeld zagen we eerder in de beschrijving van de 
Heer als de echtgenoot van Continentia (Conf. 8.12.27). Het symbolische ‘zogen’ 
correspondeert natuurlijk niet met dit beeld. Daarom is deze symboliek gendered: 
ze bevestigt niet de verwachtingen omtrent het mannelijke handelen van de Heer, 
maar keert het om. Daarom werkt symboliek vervreemdend, een heer heeft im-
mers niet het biologische vermogen om te zogen. Dit zullen we ook zien in 

                                                 
1133   Sermo 335K, 4 (PLS 2, 819): ‘ (…) lac significat gratiam, quia gratis datur. Accepit femina cibus: ea 
quae necessaria sunt sustentaculo corporis migrant in sucum carnis, cetera superflua per vias proprias 
segeruntur, lactis sucus currit ad ubera ut parvulos esurientes gratuito pascat. Habet enim mater 
plena ubera et quaerit labia quibus infundat, (…). Sic sancti Dei habent plena pectora gratia Dei: 
quaerunt quibus immulgeant. Et ipse dominus quodammodo ad nos lactandos videte quid fecit. 
Sapientiam suam, quam nemo nostrum posset mente comprehendere tamquam solidum cibum, sed 
idonei sunt angeli capere, nam ipso cibo angeli vivunt: homines autem tali cibo uti non possunt, quia 
infirmi sunt, quid ergo fecit Deus, nisi quod pia mater? Quia solidum cibum infans parvulus assumere 
non potest, traicit soliditatem cibi mater in carnem, et quodammodo incarnat ut sit aptus infanti. Sic 
Deus incarnavit Verbum ut esset aptum parvulis nobis. Ecce solidus cibus: In principio erat Verbum et 
Deus erat Verbum (Io 1, 1). Hanc solididatem manducant angeli: vescuntur et reficiuntur, et non deficit 
unde vescuntur. Quis nostrum posset accendere cum infimitate huius mentis et carnis ad vescendum 
illic quod dictum est: In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. 
Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Quod factum est, in illo vita est: Et vita erat 
lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt? (Io 1, 1-5) Ad istam 
solididatem quae infirmitas humana potest accedere? Quae nostra facilitas potest capere? Sed nolite 
expavescere, o turba parvulorum! Verbum caro factum est, et habitavit in nobis’ (Io 1, 14). De 
Nederlandse vertaling is van Peter Commandeur. 
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Augustinus’ uiteenzetting op psalm 118, waarin hij de symboliek van het zogend 
moederschap eveneens toeschrijft aan de Heer.  
 
In preek 335K brengt Augustinus de genade in verband met de wet die de mens van 
God heeft gekregen. Deze wet ligt van oudsher vervat in de vijf boeken van Mozes, 
die Augustinus symboliseert met de vijf stenen die David koos uit de rivier om de 
strijd aan te gaan met de Filistijn Goliat (1 Sam. 17, 40). David deed de stenen in 
een melkemmer – de melk wijst op genade.1134 Gewapend met genade bond hij de 
strijd aan (s. 335K, 3-5). Volgens Augustinus wordt de genade die in het oude 
verbond in de wet verborgen lag, geopenbaard door Jezus Christus. In zijn 
uiteenzetting op psalm 135 schrijft Augustinus dat de wet zonder genade haar 
bestemming niet kan bereiken. Hij symboliseert de genade met de borstvoeding 
van een moeder:  
 
‘En waarvandaan is de liefde? (…) “Liefde”, zegt hij: “God is uitgestort in onze harten door 
de heilige Geest die ons gegeven is.” Omdat dus genade is gemaakt om de wet te vervullen, 
wordt de genade gesymboliseerd door melk. Deze genade is in het vlees kosteloos geschon-
ken. Want een moeder verlangt er niet naar het te ontvangen, maar zoekt om het te kunnen 
geven. Ze geeft het vrij en als dat niet lukt verlangt ze ernaar dat iemand het zal accepteren’ 
(en.Ps. 143, 2).1135  

 
In zijn uiteenzetting op psalm 118 gebruikt Augustinus de symboliek van het zogen-
de moederschap om te vertellen dat bij de incarnatie van het Woord genade 
(‘melk’) beschikbaar komt. Het Woord wijst op de ‘vaste voeding’.  
 
‘Zoals de moeder voedsel opeet, opdat het door haar vlees wordt omgezet tot melk voor 
de baby, zo is het voedsel der engelen, de Heer, het Woord, vlees geworden, en is melk 
geworden’ (en.Ps. 119, 2).1136 

 
In deze symbolische beschrijving van het zogende moederschap is de Heer zowel 
het Woord dat vlees wordt als het ‘vaste voedsel’ dat omgevormd wordt tot ‘melk’. 
De transformatie van goddelijke voeding tot genade valt samen met de vlees-
wording van Jezus Christus. De Heer duidt op de mens Jezus die deze genade 

                                                 
1134   In 1 Sm 17, 40 wordt gesproken over een herderstas, terwijl Augustinus spreekt over een sitella: 
een bolvormige vaas met een nauwe hals. Een sitella kan overeenkomen met een herdertas omdat ze 
beide van leer gemaakt zijn waarin melk bewaard kan worden.  
1135   En.Ps. 143, 2 (CCL 40, 2074): Et unde ista caritas? (…). ‘Caritas’, inquit: ‘Dei diffusa est in cordibus 
nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis.’ Quia ergo gratia fecit impleri Legem, significatur 
autem gratia lacte; hoc enim est in carne gratuitum, ubi mater non quaerit accipere, sed satagit dare; 
hoc mater gratis dat, et contristatur si desit qui accipiat.’  
1136   En.Ps. 119, 2 (CCL 40, 1779): ‘Quomodo ergo cibum mater comedit, ut per carnem traiciat ad 
infantem lac factum; sic cibus angelorum Dominus Verbum caro factum est (Io 1, 14), et factus est lac.’ 
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present stelt. Met deze genade (‘melk’) wordt de mens als kind van God (‘baby’) 
aangenomen en krijgt hij deel aan het goddelijk leven.  
In het vervolg van deze uiteenzetting brengt Augustinus deze genade in verband 
met Paulus’ verkondiging van Jezus Christus die gekruisigd is (1 Kor. 2, 2). Voor 
Augustinus staat Paulus’ verkondiging in het verlengde van de incarnatie waarbij 
het heilsaanbod beschikbaar is gekomen als genade (‘melk’), (1 Kor. 3, 2). Augusti-
nus schrijft hier dat de profeet Jesaja evenals Paulus is afgedaald om de mensen die 
hij klein noemt, te onderwijzen in het christelijk geloof. De heilige Geest rust op 
hem: de geest van wijsheid en begrip, de geest van raad en kracht, de geest van 
kennis en van vroomheid en de geest van de vrees des Heren (Jes. 11, 2-3), (en.Ps. 
119, 2). Jesaja is afgedaald van wijsheid naar de vrees opdat de mens zal opstijgen 
naar God.1137 
In sermo 117 stelt Augustinus eveneens het vleesgeworden Woord gelijk met 
‘melk’, die bestemd is voor de christenen (‘kleinen’) die zich laten leiden door het 
vlees. Wanneer hun geest helder genoeg is om de Schepper te zien die op onzeg-
bare wijze alles te boven gaat (s. 117, 15), worden ze gevoed met goddelijke 
voeding die wijsheid heet. 
  
‘Als we dus het Woord in goddelijke gedaante nog niet kunnen zien en daar toch willen 
uitkomen, moeten we luisteren naar het Woord in menselijke gedaante. Omdat wij ons 
laten leiden door het vlees moeten wij luisteren naar het vleesgeworden Woord. Hij is naar 
ons toegekomen, Hij heeft onze zwakheid op zich genomen zodat u de stevige kost aankunt 
van God, die uw zwakheid draagt. Met recht wordt zijn Woord dan ook melk genoemd. 
Want Hij geeft melk aan de kinderen, om hun later als ze volwassen zijn het voedsel van 
wijsheid te geven’ (s. 117, 16).1138 

 
In het vervolg van deze preek is Wijsheid geen geestelijke voeding, maar een perso-
nificatie.  Hoewel Wijsheid in de hoedanigheid van het Woord alles kan scheppen 
(Joh. 1, 2), plaatst  Augustinus haar op één lijn met de Zoon van God: de mens Jezus:  
 
‘Hoe luidt de boodschap van de Leraar, de Zoon van God, de Wijsheid van God door wie 
alles is gemaakt? Hij roept de mensheid op en zegt: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn 

                                                 
1137   Volgens Van Lierde heeft Augustinus de gaven van de Geest geordend en aan de hand daarvan 
beschrijft hij een opgang van de ziel. Deze opgang begint bij de gave van de vrees en eindigt bij de 
gave van wijsheid. C. van Lierde, The Teaching of St. Augustine on the Gifts of the Holy Spirit from the 
Text of Isaiah 11, 2-3. In: F. van Fleteren a.o. (ed.), Augustine: Mystic and Mystagogue, Collectanea 
Augustiniana, a.w.  5-110.      
1138   Sermo 117, 16 (PL 38, 670): ‘Sed ut perveniamus, si nondum possumus videre Verbum Deum, 
audiamus Verbum carnem; quia carnales facti sumus, audiamus Verbum carnem factum. Ideo enim 
venit, ideo suscepit infirmitatem nostram, ut possis firmam locutionem capere Dei portantis infirmi-
tatem tuam. Et vere dictum est lac. Lac enim dat parvulis, ut cibum sapientiae det maioribus. Lactare 
patienter, ut avide pascaris.’ De Nederlandse vertaling is uit: De weg komt naar u toe (2007). Voor dit 
onderzoek verkies ik de vertaling ‘vlees’ (caro). 
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en onder lasten gebukt gaan en leer van mij. (…) Ik ben zachtmoedig en nederig van hart”’ 
(Mat. 11, 28-29), (s. 117, 17).1139 

 
Deze uitnodiging van de mens Jezus Christus komt overeen met het onderricht van 
de persoon Wijsheid in bijvoorbeeld de epiloog uit het boek Jezus Sirach (Sir. 51, 
26-27). In deze preek van Augustinus vinden we een zekere gelijkstelling van Wijs-
heid aan de mens Jezus die nederig en zachtmoedig is geworden. Deze gelijkstelling 
gebeurt op het niveau van het Woord.  
  
Ontlediging 
Augustinus brengt het zogende moederschap in verband met de liefde van God die 
hij beschrijft aan de hand van de Christushymne (Filip. 2, 6-8). Eerder zagen we dat 
de act van de ontlediging van Jezus Christus plaatsvindt bij de incarnatie van het 
Woord (Ps. 130, 9; zie 5.2.2). In zijn uiteenzetting op psalm 34 (en.Ps. 33, s. 1, 6) 
slaat de leegmakende liefde ook op zijn kruisdood.  
 
‘Het onvergankelijk Woord dat door de engelen wordt gegeten, dat gelijk is aan de Vader, 
heeft de mens gegeten; omdat “hij bestond in de gestalte van God, heeft hij zich niet als 
een roof geacht aan God gelijk te zijn. (...) Maar hij ontledigde zichzelf” opdat de mens het 
brood van de engelen zou eten. “Hij die vorm van een slaaf aannam, en aan mensen gelijk 
is geworden, en zich als mens gedroeg, Hij vernederde zich en werd gehoorzaam tot de 
dood, ja, tot de dood op het kruis” (Phil. 2, 6-8), zodat vanaf het kruis het vlees en het bloed 
van de Heer ons wordt toevertrouwd als een nieuw offer’, (en.Ps. 33, s. 1, 6).1140  

 

Het Woord is het ‘brood’ van de engelen. Dit engelenbrood wordt niet alleen om-
gevormd tot ‘melk’ bij de incarnatie van het Woord, opdat de mensen dit ‘brood’ 
kunnen eten. Dit ‘brood’ wordt ook getransformeerd bij de ontlediging van Jezus 
Christus in zijn kruisdood, opdat de mensen kunnen deelnemen aan het eucha-
ristisch offer. Bij de bespreking van deze uiteenzetting in de volgende paragraaf zal 
naar voren komen dat de liefde van Jezus Christus bemiddeld wordt in de eucha-
ristie (zie 6.1.3). Zijn liefde voor de mensheid bleek bij zijn kruisdood door de 
genade die God openbaarde. 
 

                                                 
1139   Sermo 117, 17 (PL 38, 670): ’Quid magister Filius Dei, Sapientia Dei, per quem facta sunt omnia, 
concionatur? Vocat humanum genus, et dicit: Venite ad me, omnes qui laboratis, et discite a me. (…) 
Quoniam mitis sum humilis corde (Mt 11, 28-29).’ De Nederlandse vertaling is uit: De weg komt naar 
u toe (2007), 55-56. 
1140   En.Ps. 33, s. 1, 6 (CCL 38, 277-278): ‘Verbum illud quo pascuntur angeli sempiternum, quod est 
aequale Patri, manducavit homo; quia cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse 
aequalis Deo.’(…) sed semetipsum exinanivit, ut manducaret panem angelorum homo, fomam servui 
accipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu inventus ut homo; humilavit se factus oboediens 
usque ad mortem, mortem autem crucis (Phil 2, 6-8), ut iam de cruce commendaretur nobis caro et 
sanguis Domini novum sacrificium.’   
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‘Want daarom is Christus gekruisigd, opdat hij zijn bloed zou storten tot vergeving van de 
zonden. En door het lijden van de Eniggeborene werd de goddelijke genade zo openbaar 
dat niemand op een mens zou roemen’ (Io.eu.tr. 98, 2).1141  

 
De zelfgave van Jezus Christus in de dood betekende leven voor de mensheid. Dit 
stelt Augustinus symbolisch voor door een pelikaan.1142 Het beeld van een moeder-
pelikaan die haar kuikens doodt om hen weer tot leven te wekken door ze te be-
sprenkelen met haar eigen bloed, doet aan de mens Jezus denken die zijn leven 
prijsgaf aan de mensheid en stierf aan het kruis. De symboliek van de pelikaan 
verwijst naar Jezus die als een moeder haar kinderen tot leven wekt met haar bloed. 
De symboliek van de pelikaan gaat over in die van een kloek voor de mens Jezus die 
ernaar verlangde de kinderen van Jeruzalem te verzamelen.  
 
‘Wat men immers zegt, of ook leest over deze vogel, dat wil zeggen de pelikaan  (…). Men 
zegt dat deze vogels als met klappen van snavels hun kleintjes doden, en over dezelfde, 
door hen in het nest gedood, rouwen ze gedurende drie dagen; tenslotte zeggen ze dat de 
moeder zichzelf ernstig verwondt en haar bloed over haar kinderen vergiet, waardoor die, 
overgoten, weer tot leven komen (…). Het komt met hem overeen, dat het vlees van de 
moeder door haar bloed haar kinderen levend maakt. Want hijzelf noemt zich een kloek 
over haar kuikens: “Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeen-
brengen, als een kloek haar kuikens onder haar vleugels, en jullie hebben het niet gewild?”’ 
(Mat. 23, 37), (en.Ps. 101, s. 1, 8).1143 

 
6.1.3 De werking van goddelijke voeding  
 
Inleiding 
De uitdrukkingen van Gods moederschap zijn gekoppeld aan Wijsheid (Io.eu.tr. 98, 
6; en.Ps. 33, s. 1, 6); aan de Heer (en.ps. 119, 20; s. 335K, 4); en aan Christus (en.Ps. 
130, 9); God (s. 117, 16; s. 335K, 4). Van deze personificaties gaat een werking uit 
die Augustinus voeden noemt: zij voeden de engelen en geestelijke mensen en be-
reiden ‘melk’ voor de christenen die aangeduid worden als ‘zuigelingen’, ‘kinderen’, 
‘zwakken’. Daarbij spreekt Augustinus ook over het ‘voedsel van waarheid’ dat hij 

                                                 
1141   Io.eu.tr. 98, 2 (CCL 36, 577): ‘Cum enim Christus propterea sit crucifixus, ut in remissionem 
peccatorum sanguinem funderet, qua eius Unigeniti passione divina gratia commendatur, ut nemo in 
homine glorietur.’ 
1142   Uit deze uiteenzetting blijkt dat de symboliek van de pelikaan niet alleen bekend was in de 
Middeleeuwen, maar reeds in de Oudheid.  
1143   En.Ps. 101; s. 1, 8 (CCL 40, 1431): ‘Quod enim dicitur, vel etiam legitur de hac aue, id est pelicano, 
(…). Dicuntur hae aues tamquam colaphis rostrorum occidere parvulos suos, eosdemque in nido 
occisos a se lugere per triduum; postremo dicunt matrem seipsam graviter vulnerare et sanguinem 
suum super filios fundere, quo illi superfusi reviviscunt (…). Congruit illi quod matris caro vivificat 
sanguine suo filios suos: satis congruit. Nam et ipse gallinam se dicit super pullos suos: Jerusalem, 
Jerusalem, quotiens volui congregare filios tuos, tamquam gallina pullos suos sub alas suas, et noluisti? 
(Mt 23, 37). Deze vertaling is van Mieke Kock-Rademakers. 
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‘vaste spijs’ noemt. In deze paragraaf onderzoek ik de werking van deze voeding die 
Augustinus met deze symbolen aangeduid heeft. 
 
‘Vaste spijs’  voor de geestelijken 
De personificaties van het moederschap van God (Wijsheid, Christus en God, de 
Heer) voeden de geestelijke wezens en geestelijke mensen met de goddelijke gaven 
(‘voedsel’). Deze wezens worden aangeduid als engelen (Io.eu.tr. 98, 6; en.Ps. 33, 
s. 1, 6), als machten in de hemel en hemelse geesten (en.Ps. 33, s.1, 6; en.Ps. 130, 
9). In zijn uiteenzetting op psalm 34 schrijft Augustinus dat de engelen met deze 
goddelijke voeding verzadigd worden. 
 
‘Dit is eeuwig voedsel. De engelen eten het, de machten in de hemel eten het, de hemelse 
geesten eten het en deze voeding blijft ongeschonden en het verzadigt hen en geeft 
vreugde. Welke mens kan deze voeding bevatten (…)?’ (en.Ps. 33, s. 1, 6)1144  

 
De voeding van de engelen beschrijft Augustinus als een paradox, want ze is eeuwig 
en verzadigt de geestelijke wezens en daarmee verteert ze niet. Augustinus bena-
drukt zo het goddelijke karakter van deze voeding die geschonken wordt door 
Wijsheid van God die op een absolute wijze present is. Deze openbaring gaat aan 
de intentionaliteit van de geestelijke wezens vooraf en houdt verband met wijsheid 
die ‘binnentreedt in de heilige zielen en hen tot vrienden maakt van God’ (Wijsh. 7, 
27). De wijsheid die binnentreedt in deze heilige zielen beschrijft Augustinus als de 
liefde die uitgegoten wordt in de harten van de gelovigen. In brief 140 personifieert 
hij Wijsheid niet als een moeder. Wijsheid wijst eerder in de richting van de eeuwige 
voeding die geschonken wordt als liefde. Daarin toont zich een verwantschap 
tussen sapientia en caritas.  
 
‘De wijsheid is de liefde van God die alleen uitgegoten wordt in onze harten door 
de heilige Geest die ons gegeven is’ (ep. 140, 45). 1145 
 
Deze heilsgaven staan los van de intentionaliteit van de ontvangers; ze overstijgen 
alle intenties van de mens. In de woorden van Augustinus: ‘Maar welke mens kan 
dit voedsel bevatten?’ (en.Ps. 33, s. 1, 6) De mens die zich laat leiden door zijn 
behoeften – het vlees – kan deze gaven niet bevatten omdat ze niet te herleiden 
zijn tot hem zelf. Deze goddelijke voeding ligt niet op het niveau van een behoefte 
die zich object toe-eigent, verteert, vernietigt, in zichzelf omzet. De voeding van 

                                                 
1144   En. Ps. 33, s. 1, 6 (CCL 38, 277): ‘Ecce cibus sempiternus; sed manducant angeli, manducant 
supernae virtutes, manducant caelestes spiritus, et manducantes saginantur, et integrum manet quod 
eos satiat et laetificat. Quis autem homo posset ad illum cibum?’ 
1145   Ep. 140, 45: ‘sapientia est caritas dei nec diffunditur in cordibus nisi per spiritum sanctum qui 
datus est nobis’.  
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Wijsheid wekt verlangen, dat zich deze gaven niet toeëeigent maar de geefster 
ervan in haar wezen laat. Dit verlangen is een vorm van liefde – opgeroepen door 
de onuitputtelijke volheid van Wijsheid die deze gaven tegenwoordig stelt.   
De goddelijke gave als ‘brood’ wordt ook tegenwoordig gesteld door Christus, zoals 
we bij de bespreking van de kerstpreek al zagen (s. 184, zie 5.3.1). Daarin personi-
fieerde Jezus Christus niet alleen het ‘brood’, maar hij voedde Maria er ook mee (s. 
184, 3). Terwijl Maria hem als baby zoogde, openbaarde Christus zich aan haar als 
waarheid die Augustinus symbolisch ‘brood’ noemt. Deze paradox verwijst naar de 
twee subjecten in Jezus Christus. Bij zijn incarnatie blijft hij verbonden met de 
werkelijkheid van God opdat hij de engelen kan voeden. Dit vinden we ook in een 
andere kerstpreek:  
 
‘Hij die de sterren bestuurt, zuigt aan de moederborst; hij vervult de engelen, spreekt in de 
schoot van de Vader, zwijgt in de schoot van de moeder’ (s. 196, 3).1146  

 
De gaven waarmee de engelen worden gevoed, noemt hij in een preek voeding van 
wijsheid:  
 
‘Toen Hij zich immers bekleedde met de zwakheid met het vlees, is Hij opgenomen in de 
schoot van een maagd, maar niet opgesloten; zo werd aan de engelen het voedsel der 
wijsheid niet onttrokken en wij konden proeven hoe zoet de Heer is’ (s. 187, 1).1147 

 
In deze kerstpreken zien we de elementen van het zogende moederschap: ‘zogen’, 
‘melk’ en ‘brood’. Hoewel Maria de zogende moeder is, kent Augustinus juist aan 
haar deze symboliek niet toe. Zij is niet degene die het brood opneemt in haar vlees 
opdat ze haar zoon kan zogen. De goddelijke voeding als ‘brood’ vertegenwoordigt 
Jezus Christus. Bovendien is wijsheid geen personificatie in deze preken, maar 
wordt die gereduceerd tot eeuwige voeding.  
 
‘Melk’ voor de ‘kinderen’ 
Augustinus beschrijft het geloofsonderricht als ‘melk’, en deze voeding is bestemd 
voor gelovigen die hij ‘zuigelingen’ noemt. In zijn uiteenzetting op psalm 8 schrijft 
hij dat uit de monden van zuigelingen de lofprijzing vervolmaakt wordt. Zij kunnen 
de wijsheid van de volmaakten (1 Kor. 2, 6) nog niet verstaan. Daarom dienen ze 
gevoed te worden met ‘melk’ die ze verkrijgen bij de overweging van de gebeur-
tenissen uit de heilsgeschiedenis; het zijn getuigenissen van Gods handelen. Gods 
handelen spitst zich toe op het mysterie van de menswording van Jezus Christus die 

                                                 
1146   Sermo 196, 3 (PL 38, 1020): ‘Qui regit sidera, sugit ubera: implet angelos, fatur in sinu Patris, 
tacet in sinu matris’.  
1147  Sermo 187, 1 (PL 38, 1001): ‘quando infirmitate carnis indutus, virginali utero receptus est, non 
inclusus; ut nec Angelis subtraheretur sapientiae cibus, et nos gustaremus quam suavis est Dominus.’ 
Vertaling is uit: Preken voor het volk (1948), 293. 
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door zijn dood en verrijzenis Gods kracht en wijsheid is geworden (1 Kor. 1, 24). Dit 
heil is als genade (‘melk’) beschikbaar, en wekt het verlangen naar Degene die deze 
geschiedenis leidt: God. Daardoor kunnen zij hem prijzen. 
 
‘Er wordt nu de raad gegeven, wanneer zij nog niet bevattelijk zijn voor de kennis van de 
geestelijke en eeuwige zaken, dat zij gevoed worden met het geloof van de tijdelijke ge-
schiedenis, die voor ons heil na patriarchen en profeten door de meest uitmuntende kracht 
en wijsheid van God ook door de wijding van de opgenomen mens geleid wordt, waarin heil 
is voor elke gelovende’ (en.Ps. 8, 5).1148  

 
Dankzij het mysterie van de incarnatie van het Woord en van de nederigheid van 
Jezus Christus komt er genade beschikbaar voor de gelovigen die Augustinus 
‘kleintjes’ noemt en kunnen zij het ‘brood’ van de engelen tot zich nemen: 
 
‘Deze is immers die melk van de kleintjes, die hij in de juiste staat heeft gebracht, brood 
door vlees heen latende gaan. Want dat brood der engelen, was het Woord in het beginne: 
opdat toch de mens het brood der engelen zou eten, is de Schepper van de engelen mens 
geworden. Zo is voor ons het vleesgeworden Woord in staat om door ons te worden op-
genomen: waartoe wij niet in staat zouden zijn het op te nemen, als de Zoon, gelijkelijk aan 
God, zich niet zou leeg maken, de gestalte van een slaaf aannemend, in de gelijkenis van de 
mensen geworden, en in zijn houding als mens aangetroffen’ (en.Ps. 109, 12).1149  

 
In de uiteenzetting op psalm 34 beschrijft Augustinus de transformatie van het 
‘brood’ van de engelen in ‘melk’ niet alleen aan de hand van het zogende moeder-
schap, maar kent hij aan de ‘moederborst’ de eigenschap nederigheid toe - en die 
gaat over moeder Wijsheid.  
 
‘Want dit doet een moeder. Wat de moeder eet, eet de zuigeling ook, maar omdat de 
zuigeling minder geschikt is om gevoed te worden met dit brood, neemt de moeder dat 
brood op in haar vlees en door de nederigheid van haar moederborst en de smaak van melk 
voedt zij haar zuigeling met dat brood. Hoe voedt Wijsheid van God ons met hetzelfde 
brood? Doordat het Woord vlees geworden is en onder ons gewoond heeft (Joh. 1, 14). Kijk 

                                                 
1148   En.Ps. 8, 5 (CCL 38, 51): ‘Consulitur autem cum illi quoque nondum capaces cognitionis rerum 
spiritalium atque aeternarum, nutriuntur fide temporalis historiae, quae pro salute nostra post 
patriarchas et prophetas ab excellentissima Dei virtute atque sapientia etiam suscepti hominis 
sacramento administrata est, in qua salus est omni credenti.’ 
1149   En.Ps. 109, 12 (CCL 40, 1611-1612): ‘Hoc est enim illud lac parvulorum, quod temperavit, panem 
traiciens per carnem. Nam panis ille angelorum, in principio erat Verbum: ut tamen panem angelorum 
manducaret homo, Creator angelorum factus est homo. Ita nobis Verbum incarnatum factum est 
receptibile: quod recipere non valeremus, si Filius aequalis Deo non se exinaniret formam servi 
accipiens, in similitudine hominum factus, et habitu inventus ut homo.’ De Nederlandse vertaling is 
van Mieke Kock-Rademakers.  
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dus naar de nederigheid daarvan, omdat de mens het brood der engelen heeft gegeten’ 
(en.Ps. 33, 6; s. 1).1150   

 
Bij de incarnatie van het Woord wordt goddelijke voeding (‘brood’) omgezet in 
genade (‘melk’) en daarmee kunnen de mensen die zich laten leiden door het vlees, 
toegang krijgen tot deze voeding. Augustinus gebruikt de beeldspraak van de 
nederigheid van de moederborst – de moederliefde – waarmee een moeder zich 
afstemt op de behoefte van een baby die zij zoogt (en.Ps. 33, s. 1, 6). Ook moeder 
Wijsheid stemt haar genade af op mensen voor wie ze deze gaven bereid heeft. Zij 
vormen het uitgangspunt van haar liefde.  
Eerder zagen we dat Augustinus de omvorming van eeuwige voeding in genade niet 
alleen in verband brengt met de incarnatie van het Woord, maar ook met de 
ontlediging van Christus in zijn kruisdood (zie 6.1.2 - ontlediging). Daardoor kan hij 
zijn heilsgaven schenken: ‘Hij verlangt ernaar dat wij heil vinden in zijn lichaam en 
bloed’ (en.Ps. 33, s. 1, 6). Augustinus plaatst de heilsgaven van de eucharistie in het 
verlengde van de transformatie van goddelijke voeding in genade die moeder Wijs-
heid bewerkstelligt. Deze heilsgaven komen beschikbaar dankzij de nederigheid van 
Jezus Christus. Aan zijn nederigheid ligt de nederigheid van Wijsheid ten grondslag.  
Dankzij de omzetting in genade kunnen de mensen het ‘brood’ van de engelen eten 
(en.Ps. 33, s. 1, 6).1151 Daarmee worden ze gevoed met dezelfde voeding als waar-
mee de engelen verzadigd worden. De transformatie van dit engelenbrood in 
genade werd mogelijk dankzij de ontledigende liefde van Jezus Christus bij zijn 
incarnatie en kruisdood. Met deze liefde kan God de oneindige afstand tot de 
mensen overbruggen om hen te voeden met de genade van moeder Wijsheid. Van 
Bavel kent de nederigheid toe aan Jezus Christus, maar Augustinus plaatst zijn 
nederigheid in het verlengde van die van Wijsheid en daarmee wordt de nederige 
Wijsheid de diepste grond van de eucharistie.1152 Als Wijsheid immers niet zo 
nederig was geweest haar hemelse gaven om te vormen tot genade, hadden deze 
‘kinderen’ Jezus Christus in de eucharistie niet kunnen eten en drinken. De genade 
die moeder Wijsheid bereid heeft, vormt de grondslag voor heilsgaven die be-
middeld worden in de eucharistie.  

                                                 
1150   En.Ps. 33, 6, s. 1 (CCL 38, 277): ‘Nam mater hoc facit. Quod manducat mater, hoc manducat 
infans; sed quia minus idoneus est infans, qui pane vescatur, ipsum panem mater incarnat, et per 
humilitatem mammillae et lactis succum, de ipso pane pascit infantem. Quomodo ergo de ipso pane 
pavit nos sapientia Dei? “Quia Verbum caro factum est, et habitavit in nobis” (Io 1, 14). Videte ergo 
humilitatem, quia panem angelorum manducavit homo.’ 
1151   En.Ps. 33, s. 1, 6 (CCL 38, 277): ‘panem caeli dedit eis, panem angelorum manducavit homo’ (hij 
gaf hem het brood van de hemel, de mens at het brood van de engelen. Verwijzing naar ps. 77 (78), 
24: ‘et pluit illis manna ad manducandum et panem caeli dedit eis’ (hij liet manna voor hen regenen 
om te eten en brood uit de hemel gaf hij hen). 
1152   Van Bavel kent de nederigheid toe aan Jezus Christus en niet aan de Wijsheid die Augustinus ook 
als nederig beschrijft. T. van Bavel, Maternal Aspects in Salvation, a.w. 263.  
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‘Brood’ 
Nadat de doopleerlingen zijn wedergeboren tijdens de doopritus, worden ze 
gevoed met genade. Dit gebeurt in de kerk die Augustinus een moederschoot 
noemt. Deze beeldspraak loopt enigszins mank omdat een kind dat geboren wordt 
uit de moederschoot, gevoed wordt door de moederborst en niet meer terugkeert 
naar de moederschoot. Met de moederschoot bedoelt Augustinus de ruimte waar 
de doopleerlingen deelnemen aan de geloofsprakrijken. De genade die zij ont-
vangen, leidt tot een groei van het geloof. Ze kunnen het ‘voedsel van de waarheid’ 
echter nog niet geestelijk bevatten: 
 
‘Want zelfs tegen mensen die graag luisterden en graag wilden leren, die verlangden naar 
het voedsel van de waarheid en bereid waren om het aan te nemen, heeft de Heer gezegd: 
“Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar je kunt het nog niet aan” (Joh. 16, 12). (…) Wees 
daarom niet ongeduldig om te horen wat u nog niet begrijpt, maar groei om te begrijpen. 
Zo spreken we tot een kind, dat in de schoot van de moederkerk nog gevoed moet worden 
met de melk der vroomheid, om het voor te bereiden op het voedsel van de tafel van de 
Heer’ (en.Ps. 38, 3). 1153 

 
De doopleerlingen worden opgeroepen geduldig te horen naar wat ze nog niet 
begrijpen en te groeien om te kunnen begrijpen. Daarmee geeft Augustinus aan dat 
het verlangen sterker moet worden om het voedsel van de waarheid te kunnen 
bevatten. Dit verlangen groeit door de genade waarmee ze in kerk gevoed worden. 
Daar worden immers de Bijbelverhalen  doorgegeven en de sacramenten gevierd.  
Deze groei in het geloven stagneert wanneer zij zich in het centrum plaatsten door 
te willen begrijpen wat zij nog niet kunnen begrijpen. Met behulp van de tekst over 
de Parakleet legt Augustinus uit dat ze Christus geestelijk leren verstaan, wanneer 
ze deelnemen aan de eucharistie. Het innerlijk verstaan van Christus wordt teweeg-
gebracht door de Parakleet die hun geest voedt met de voeding van de waarheid.  
 
Augustinus spreekt zowel over het hemels brood als over het brood van de 
eucharistie. Terwijl Christus in de werkelijkheid van God de engelen voedt met 
hemels brood, ontvangen de gelovigen hem als genade in de eucharistie. In de 
eucharistie wordt Jezus Christus als deel gegeten, terwijl hij als geheel in de hemel 
blijft.  
 

                                                 
1153   En.Ps. 38, 3 (CCL 38, 405): ‘quando ipsis libenter audientibus, discere cupientibus, veritatis cibo 
inhiantibus, avide accepientibus, et Dominus ait: adhuc multa habeo vobis dicere, sed non potestis illa 
portare modo? (Io 16, 12). (…) Noli ergo festinare audire quod non capis, sed cresce ut capias. Sic 
parvulum alloquimur, in sinu matris ecclesiae pio lacte nutriendum, et ad escam  mensae dominicae 
idoneum faciendum.’ Augustinus citeert Io 16, 12. De vertaling is uit: Zoals het hart verlangt, preken 
over de psalmen (2001), 79-80. 
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‘En als wij Hem eten, verdelen we Hem niet in delen. Dat komt omdat het een sacrament is. 
De gelovigen weten hoe zij het vlees van Christus eten: een ieder ontvangt zijn deel en daar-
om noemt men deze genadegaven ook ‘delen’. Hij wordt in delen gegeten, en blijft toch 
onverminderd één geheel in het sacrament. Hij blijft onverminderd in zijn geheel in de 
hemel, en blijft ook onverminderd in uw hart wonen. (…) Hij nam het vlees aan, opdat de 
mensen Hem zouden eten en Hij bleef onverminderd bij de Vader, opdat Hij de engelen zou 
voeden’ (s. 132A).1154 

 
Het vergankelijke vlees van Christus is de bron voor het eeuwig leven. Wie deel-
neemt aan de rituele viering van de eucharistie communiceert met Christus, die 
inwoning vindt in het hart van gelovigen. In deze communio ontvangen zij Christus 
als geheel. Dat is het hemels brood waarmee de engelen gevoed worden.  
 
Resumerend. Bij Augustinus hangen het hemels brood en het eucharistische brood 
met elkaar samen, maar hij maakt ook een onderscheid. Het engelenbrood dat 
moeder Wijsheid transformeert in genade (‘melk’) bij de incarnatie van het Woord 
en bij de ontlediging van Jezus Christus in zijn kruisdood, ligt ten grondslag aan het 
eucharistisch brood. Het eucharistische brood is een bemiddelde genadegave, 
terwijl het hemels brood onbemiddeld wordt geschonken aan geestelijke wezens 
en geestelijke mensen bij wie Christus inwoning heeft gevonden. Voor de samen-
hang van het eucharistisch brood met het engelenbrood en voor het onderscheid 
daartussen hebben de naslagwerken Augustine Through the Ages en het 
Augustinus-Lexikon geen aandacht.1155 
 
6.1.4 Omvorming 
 
Inleiding 
Uit de sleutelteksten (Io.eu.tr. 7, 23; 98, 6; en.Ps. 130, 9-13; cat.rud. 15) bleek dat 
Augustinus degenen die bezig zijn met de inleiding en de inwijding in het christelijke 
geloof en met de opname in de kerk, beurtelings rudis (nieuweling); parvulus (klein 
kind); infans (zuigeling), infirmus (zwak) noemt.  
Degenen die worden ingeleid zijn de geloofsleerlingen: de belangstellenden (rudis) 
en de catechumenen (parvulus). Zij worden ‘gekoesterd’ en ontvangen warmte en 
troost.  

                                                 
1154   Sermo 132A (PL 38): ‘Nec quando manducamus, partes de illos facimus. Et quidem in sacramento 
sic fit, et norunt fidelis quemandmodum manducent carnem Christi; unusquisque accipit  partem 
suam, unde et ipsa gratia partes vocantur. Per partes manducatur, et manet integer totus; per partes 
manducatur in sacramento, et manet integer totus in caelo, manet integer totus in corde tuo. (…) 
Veniebat in carnem, ut eum homines manducarent, et manebat integer apud Patrem, ut angelos 
paceret.’ Vertaling is gebaseerd op: Preken voor het volk (1948), 236.  
1155   Mayer wijst op bescheiden omvang van het woord eucharistia bij Augustinus; het komt slechts 
zesentwintig keer voor in zijn gehele werk. C. Mayer, Eucharistia. In: Augustinus-Lexikon, Vol. II, Basel 
1996-2002, 1155-1157.  
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De doopleerlingen worden gevoed met de heilsgaven die moeder Wijsheid, 
Christus en God als moeder getransformeerd hebben en die de mens Jezus ver-
tegenwoordigt. Sommige doopleerlingen zijn bezig met de voorbereiding (compe-
tentes), en anderen zijn pasgedoopt (neofieten). Ze hebben gemeenschappelijk een 
zwak geloof.1156  
De levenshouding van de doopleerlingen is aan de aarde gebonden, doordat ze zich 
nog laten zich leiden door het vlees, en toont zich in hun hoogmoed. Bij hun in-
wijding vindt er een omvorming plaats van ‘vlees’ naar ‘geest’ en van ‘hoogmoed’ 
naar ‘nederigheid’. Daarbij staat de mens Jezus centraal in wie de genade aanwezig 
is, waardoor deze spanningsvelden doorbroken kunnen worden en de mens omge-
vormd kan worden. Deze omvorming beschrijf ik aan de hand van teksten van 
Augustinus. 
 
Omvorming van ‘vlees’ naar ‘geest’ 
Door zijn incarnatie werd Jezus Christus gelijk aan de mens die zich laat leiden door 
het vlees. Hij is als mens zichtbaar geworden door zijn geboorte en door zijn lijden. 
Door ‘vlees’ te worden, heeft hij zich met de mensen verbonden, met als doel dat 
zij deelkrijgen aan het goddelijk leven en kunnen worden tot wie ze eigenlijk zijn: 
beeld van God. Deze deelname is mogelijk dankzij het heilsaanbod dat de mens 
Jezus als genade aanbiedt. Degenen echter die zich laten bepalen door het vlees 
kunnen deze heilsgaven nog niet ontvangen. Aan de hand van de Paulijnse 
tegenstelling tussen ‘vlees’ en ‘geest’ (1 Kor. 3, 1) legt Augustinus uit dat de mens 
die zich laat leiden door het vlees de oneindige afstand naar God niet zelf kan 
overbruggen: 
 
‘“Ik kon niet tot jullie spreken als tot geestelijke mensen, maar moest jullie toespreken als 
vleselijke mensen” (1 Kor. 3, 1). Alsof hij zeggen wilde: jullie kunnen niet begrijpen wat ik 
zeg als geestelijke mensen, doch alleen als vleselijke mensen. Want de mens is een geeste-
lijk wezen, namelijk een wezen dat smaak heeft voor het menselijke. Geestelijk komt van 
het woord geest of ziel, vleselijk van vlees want heel de mens bestaat uit geest en vlees, en 
“hij kan niet ontvangen wat van de Geest van God komt” (1 Kor. 2, 14), dat is de genade die 
Christus’ kruis schenkt aan hen die geloven’ (Io.eu.tr. 98, 3).1157  

 
Degenen die ernaar streven zichzelf te handhaven (‘vlees’ te blijven), laten zich be-
palen door hun eigen perspectief wat heel menselijk is. Voor hen is God onbereik-
baar. De oneindige afstand tussen God en mens wordt overbrugd door de genade 

                                                 
1156   Met ‘gelovigen’ worden de doopleerlingen bedoeld en niet de volwaardige christenen. 
1157   Io.eu.tr. 98, 3 (CCL 36, 578): ‘Non potui vobis loqui quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus (1 Cor 
3, 1), ac si diceret: Non potuistis quasi spiritales, sed quasi carnales capere loquebar. Animalis enim 
homo, id est, qui secundum hominem sapit, animalis dictus ab anima, carnalis a carne, quia ex anima 
et carne constat totus homo, non percipit quae sunt Spiritus Dei (1 Cor 2, 14), id est, quid gratiae 
credentibus crux conferat Christi.’  
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die in de mens Jezus Christus aanwezig is. Daarmee breekt hij de tegenstelling 
tussen ‘vlees’ en ‘geest’ open waardoor de mens ontvankelijk wordt voor dit heils-
aanbod.1158 Daardoor is er een transformatie mogelijk van de mens en wordt hij 
bevrijd uit de banden van de wereld – deze genade heeft dus een verlossende 
functie.  
De tegenstelling tussen ‘vlees’ en ‘geest’ stelt Augustinus aan de orde in zijn uiteen-
zetting op psalm 118 (en.Ps. 119, 2). Daarin verwijst hij naar Paulus die sprak tot 
zijn toehoorders als vleselijke wezens, omdat hij tot hen niet kon spreken als 
geestelijke wezens (1 Kor. 3, 2). Deze tegenstelling werd doorbroken door de 
genade die beschikbaar is gekomen dankzij de incarnatie van het Woord waarbij 
het voedsel der engelen getransformeerd werd. Daarbij verwijst Augustinus naar 
de verkondiging van Paulus die Jezus Christus – de gekruisigde – centraal stelde (1 
Kor. 2, 2). Zolang zijn toehoorders zich lieten leiden door het vlees moesten zij 
opzien naar de gekruisigde Christus. Hij is het eerste beginsel van het christelijk 
geloof, dat Paulus tot uiting brengt als ‘melk’. Deze genade is bedoeld voor 
gelovigen die Augustinus ‘zuigelingen’ noemt. Zij zijn aangeraakt door de liefde van 
Jezus Christus en deze aanraking dient een vervolg te krijgen: 
 
‘Hoe dus begrijpen zij die melk nemen? “Jezus Christus,” zei hij, “die gekruisigd is” (1 Kor. 2, 
2). Zuig wat voor jullie gemaakt is en je groeit tot wat hij is’ (en.Ps. 119, 2).1159 

 
De genade is bestemd is voor degenen die ernaar verlangen op te stijgen, dat wil 
zeggen deelkrijgen aan het goddelijk leven. Deze opstijging is een inwijding in het 
christelijk geloof. Op dat moment is het spanningsveld tussen ‘vlees’ en ‘geest’ nog 
aanwezig. De doopleerlingen laten zich enerzijds leiden door het vlees en ander-
zijds zijn het ‘kinderen’. In De trinitate zegt Augustinus over hen:  
 
‘Maar omdat wij, hoewel wij reeds door de genade herboren zijn, nog gehecht zijn aan het 
vleselijke en het zinnelijke, beschouwt Paulus ons als kleine kinderen en verkondigt hij ons 
Christus niet overeenkomstig zijn goddelijke kracht waarin Hij gelijk is aan de Vader, maar 
overeenkomstig zijn menselijke zwakheid waarin Hij gekruisigd is. (…) Verder zegt hij tot 
hen: “Het was mij niet mogelijk, broeders en zusters, tot jullie te spreken alsof jullie reeds 
geestelijk waren. Als kinderen in Christus heb ik jullie melk te drinken gegeven, geen vast 
voedsel. Dat konden jullie niet verdragen. Zelfs nu kunnen jullie het niet”’ (1 Kor. 3, 1-2; trin. 
1, 3). 1160 

                                                 
1158   Rahner spreekt over een aanleg: potentia oboedientialis, waardoor de menselijke natuur open 
staat voor verlossing en genade kan ontvangen. L. Schellevis, De betekenis van Jezus’ mensheid, een 
onderzoek naar de christologie van Karl Rahner, ’s Gravenhage 1978, 21.  
1159   En.Ps. 119, 2 (CCL 40, 1779): ‘Quomodi ergo capiunt qui lac capiunt? Iesum Christum, inquit, et 
hunc crucifixum (1 Cor 2, 2). Suge quod  pro te factus est, et crescis ad id quod est.’  
1160   Trin. 1, 3 (CCL 50, 30): ‘Eum tamen, quamvis iam gratia eius renatis sed adhuc carnalibus et 
animalibus, tamquam parvulis in Christo, non ex divina virtute in qua aequalis est patri sed ex humana 
infirmitate ex qua crucifixus est, commendavit. (…). Et Paulo post eis dicit: Et ego, fratres, non potui 
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Augustinus roept degenen die bij de doopritus het kindschap van God hebben 
ontvangen op de weg van de navolging te gaan waarop de mens Jezus Christus het 
voorbeeld is. Zolang zij Christus nog niet op een geestelijke wijze kunnen verstaan, 
moeten ze opzien naar de Gekruisigde. Daardoor kan er een omvorming plaats-
vinden van een zintuiglijke en affectieve wijze van kennen van de mens Jezus naar 
een geestelijke wijze van kennen van Christus. Degenen die kind van God zijn, 
worden gevoed met de genade die de kerk bemiddelt met haar zintuiglijke tekens, 
zoals de liturgie, de heilige schriften, de sacramenten. Deze genade wekt het verlan-
gen dat in de hart aanwezig is.  
 
‘Het verlangen is de moederschoot van het hart. Laten we ons daarheen zoveel mogelijk 
uitstrekken om die vast te pakken. Dat probeert de heilige Schrift bij ons te bereiken, de 
gelovige samenkomst, de viering van de sacramenten, het heilig doopsel, de lofzang en deze 
prediking van mij: dat dit verlangen niet alleen wordt gezaaid en ontkiemt maar ook tot zo’n 
omvang uitgroeit dat het geschikt wordt om op te nemen wat het oog niet zag, wat het oor 
niet hoorde, wat in geen mensenhart is opgekomen.’1161  

 
Het verlangen dat Augustinus aanduidt met sinus desiderium, vertaalde Van Bavel 
‘het verlangen is de moederschoot van het hart.’1162 Het verlangen bevindt zich in 
de sinus cordis, de schoot van het hart, in de woorden van Augustinus: ipsum desi-
derium ipse insinuavit (het verlangen is wat God zelf in onze schoot verborgen 
heeft).1163 Dit verlangen is ons hart ingeschapen en mag geduid worden als schep-
pingsliefde die in de innerlijke ruimte van ons hart geïncarneerd is. Met dit 
verlangen kan de mens God zien.1164  
Dit verlangen wordt enerzijds gevoed door de genade die de gelovige mens verkrijgt 
met de heilsmiddelen van kerk, anderzijds brengt dit verlangen hem in contact met 
God die verborgen is in zijn hart. De genade die verkregen wordt door deel te 

                                                 
loqui vobis quasi spiritualibus sed quasi carnalibus. Quasi parvulis in Christo lac vobis potum dedi, non 
escam; nondum enim  poteratis, sed nec adhuc potestis (1 Cor 3, 1-2). Deze vertaling is uit: Over de 
Drie-eenheid (2005), 43.  
1161   Io.eu.tr. 40.10 (CCL  36, 356) : ‘Desiderium, sinus cordis est; capiemus, si desiderium quantum 
possumus extendamus. Hoc nobiscum agit scriptura divina, hoc congregatio populorum, hoc cele-
bratio sacramentorum, hoc baptismus sanctus, hoc cantica laudis Dei, hoc ipsa nostra disputatio, ut 
hoc desiderium non solum seminetur et germinet, verum etiam in modum tantae capacitatis augea-
tur, ut idoneum sit sumere quod oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis adscendit.’  
1162   T. van Bavel, Als je hart bidt … , a.w. 59. De uitdrukking ‘verlangen van het hart’ kan gebaseerd 
zijn op Ps 20, 3 (psalmi iuxta hebr.): ‘desiderium cordis eius dedisti ei’ (wat zijn hart verlangt, hebt U 
hem gegeven); en (psalmi iuxta LXX): ‘desiderium animea eius tribuisti ei (wat zijn ziel verlangt, hebt 
u hem gegeven). 
1163   G. Lawless, Desiderium sinus cordis est, biblical resonances in Augustine’s Tractatus in Evange-
lium Iohannis 40, 10. In: Augustiniana 1998, 305-329. Volgens Lawless refereert het woord in-sinu-are 
aan de schoot, 322. 
1164   M. Schrama, Mystiek in de Augustijnenorde, a.w. 613.  
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nemen aan de geloofspraktijken heeft effect op het verlangen, waardoor de gelo-
vigen naar binnengekeerd worden. Hoewel de zintuiglijke en affectieve vermogens 
van mensen naar buiten gericht zijn, bewerkt de genade een verinnerlijking en 
brengt hen in contact met het verlangen in de schoot van hun hart. Daarmee schept 
God een ontvankelijkheid voor een omgang die geheimvol is (‘vaste spijs’). 
 
‘De nederige Christus is onze melk. Dezelfde Christus, gelijk aan de Vader, is onze vaste spijs. 
Hij voedt ons eerst met melk, om ons daarna te verzadigen met brood. Want Jezus bereiken 
met het hart, is erkennen dat Hij gelijk is aan de Vader’ (ep.Io.tr. 3, 1).1165  

 
‘Vaste spijs’ is bedoeld is voor gelovigen die Augustinus ‘volwassen’ noemt.1166 Zij 
ontvangen deze goddelijke voeding in hun hart. Het vloeibare voedsel van de ‘melk’ 
verkregen ze via de zintuigen waar het menselijk streefvermogen aan verbonden 
is, maar is als genade een goddelijke gave.  
 
Omvorming van hoogmoed naar nederigheid  
Augustinus beschouwt de hoogmoed als de hoofdzonde (superbia), een ziekte 
waaraan heel de mensheid deelheeft.1167 Daardoor zijn mensen vervreemd geraakt 
van God maar ook van elkaar. De hoogmoed kan getransformeerd worden door het 
heilsaanbod van God aan de mensheid. Dit aanbod wijst op de leegmakende liefde 
van Christus die mens werd (Filip. 2, 6), maar die zich onderscheidde van de eerste 
ouders die zo hoogmoedig waren om zich als een roof aan God gelijk te stellen 
(en.Ps. 130, 9). Door het heilsaanbod van Jezus Christus is er een mogelijkheid voor 
de mensheid om bevrijd te worden van de hoogmoed – de genade die moeder 
Wijsheid en Christus als moeder bereid hebben en die in Jezus Christus aanwezig is. 
Met deze genade kan de mens de hoogmoed in nederigheid omvormen.  
Terwijl de hoogmoed van de eerste mens de orde van de schepping verstoorde, 
leidt de nederigheid tot deelname aan het heilsgebeuren in Christus waardoor de 
ordo amoris (de ordening van de liefde) hersteld wordt. Dat gebeurt in het lichaam 
van Christus dat als zijn ledematen de gelovigen omvat: de kerk. Met Pinksteren 
heeft de kerk immers de Geest ontvangen die de gelovigen tot één gemeenschap 
kan vormen.  
 
Een ander beeld van de mens Jezus is de ‘kloek’ die haar kuikens met haar ‘zachte 
vleugels’ beschermt en verzamelt (Mat. 23, 37). Zoals we zagen is deze moederlijke 
bescherming een opdracht voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het eerste 

                                                 
1165   Ep.Io.tr. 3, 1 (PL 35, 1998): ‘Lac nostrum Christus humilis est; cibus noster idem ipse Christus 
aequalis Patri. Lacte te nutrit ut pane pascat. Nam corde contingere Iesum spiritualiter, hoc est cog-
noscere quia aequalis est Patri.’ Vertaling is uit: Preken over de eerste brief van Johannes (1992), 41. 
1166   En.Ps. 8, 5 (CCL 38, 51): ‘Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof’ 
(1 Cor 2, 6). Zie ook: Io.eu.tr. 98, 4.  
1167   B. Bruning, Hoogmoed versus deemoed, a.w. 267.  
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geloofsonderricht aan de belangstellenden voor het geloof (cat.rud. 15). Door zich 
onder hun bescherming te plaatsen, worden degenen die een eerste stap hebben 
gezet in de richting van het christelijke geloof, behoed voor ketterse ideeën. Wan-
neer de belangstellenden en catechumenen samenkomen om te luisteren naar de 
verkondiging van Gods Woord, worden ze verzameld tot een eenheid.  
Zolang de gelovigen zich boven moeder kerk verheffen, kunnen ze niet opgenomen 
worden in de eenheid die haar gemeenschap vormt. Bij de bespreking van psalm 
131 zagen we dat de hoogmoed van de doopleerlingen omgevormd wordt, doordat 
de gemeenschap van de kerk hen als een moeder draagt en hun geloof voedt met 
de heilsmiddelen die zij tot haar beschikking heeft (en.Ps. 130, 13). Nederigheid is 
een voorwaarde voor opname in deze gemeenschap. Hoewel zij reeds gedoopt zijn 
en deelhebben aan de heilsgaven van Christus zijn ze toch nog hoogmoedig. De 
hoogmoed die aan het ‘ik’ verbonden is, is nog even sterk aanwezig als vóór de 
doop.1168  
 
Het spanningsveld tussen hoogmoed en deemoed wordt doorbroken als de gelo-
vige zich verheft tot het onderwijs van het Woord van God (en.Ps. 130, 12), en dat 
de leraar, die de Zoon en de Wijsheid van God is, hem geeft (s. 117, 16). In hem is 
de nederige liefde aan het licht gekomen:  
 
‘Verwaardig je om nederig te zijn, in uw belang, want ook God was waardig om nederig te 
zijn in uw belang. Zoals God nederig was, zo werd ook Christus nederig omwille van de mens. 
Probeer eens te vatten hoe nederig Christus was omwille van u, leer nederig zijn, wees niet 
hoogmoedig. Kom uit voor uw zwakheid en blijf geduldig liggen, de dokter is bij u. Wanneer 
u zijn nederigheid begrepen hebt, staat u samen met Hem op. Niet dat Hij, het Woord, zou 
hoeven opstaan, neen, u moet dat doen. Dan gaat u Hem steeds beter begrijpen’ (s. 117, 
17).1169  

 
De nederige liefde van God is een mogelijkheid voor de gelovigeheeft gestalte 
gekregen in de mens Jezus. De vertrouwdheid met hem maakt hen nederig. In 
plaats van zich op te blazen in hoogmoed, stellen ze zich in hun zwakheid open voor 
hem door wie de genade werkzaam is en die in hen verlangen wekt naar God. 
  
 

                                                 
1168   Troelstra noemt dit de wet van de enatiodromie: met het opgeven van vroegere waarden gaat 
de mens nieuwe daaraan tegengestelde waarden even sterk overwaarderen en verabsoluteren. S. 
Troelstra, Geen enkel beeld, Assen/Amsterdam 1977, 178. 
1169   Sermo 117, 17 (PL 38, 670): ‘Dignare esse humilis propter te, quia Deus dignatus est humilis esse 
propter eumdem te; non enim propter se. Cape ergo humilitatem Christi, disce humilis esse, noli 
superbire. Confitere infirmitatem tuam, iace patienter ante medicum. Cum ceperis humilitatem eius, 
surgis cum illo; non quasi et ipse surgat secundum quod Verbum est; sed tu potius, ut magis magisque 
a te capiatur.’ De Nederlandse vertaling is gebaseerd op: De weg komt naar u toe (2007), 56. 
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6.1.5 Het goddelijke moederschap in relatie tot de kerk  
 
Inleiding 
Op basis van uitdrukkingen van het goddelijke moederschap beschrijft Augustinus 
een heilsweg die uitmondt in de kerk. In verschillende teksten waarin hij het zogen-
de moederschap gebruikt, is er een verbintenis tussen Christus als moeder en de 
kerk. Dit zagen we in de bespreking van de uiteenzetting op psalm 131 (zie 5.2.2). 
Daarin brengt Augustinus de door Christus als moeder omgevormde genade (en.Ps. 
130, 9) in verband met de kerk, waar de gelovigen met deze gaven (‘melk’) worden 
gevoed (en.Ps. 130, 11).  
Augustinus beschrijft ook een verbintenis tussen moeder Wijsheid en de kerk als 
gemeenschap (Io.eu.tr. 98, 6), in de vorm van de genade die zij bereid heeft en die 
de ‘volwassen’ gelovigen uit deze gemeenschap beschikbaar stellen aan degenen 
die bezig zijn met de inwijding in het christelijk geloof. Augustinus brengt moeder 
Wijsheid echter niet in verband met de zending van de Geest naar de kerk, wat 
overigens geheel bijbels is. Moeder Wijsheid en de kerk staan los van elkaar.  
 
In zijn uiteenzetting op psalm 31 (en.Ps. 30, 2; s. 1, 9) die gedateerd is tussen 412 
en 415, brengt Augustinus het moederschap van de Heer (Jezus Christus) in verband 
met de kerk. Als een zogende moeder transformeert hij de goddelijke gaven die 
aangeduid zijn als wijsheid tot ‘melk’.  
 
‘Want zoals een zogende moeder ervoor zorgt het voedsel, dat niet geschikt is voor de 
zuigeling, door middel van haar vlees als melk te drinken te geven, waardoor het kind 
voedsel krijgt, wat het aan de tafel zou ontvangen, maar omdat het door middel van haar 
vlees getransformeerd wordt tot melk, is het geschikt voor het kind. Zo maakte de Heer zijn 
wijsheid voor ons tot melk, en kwam hij in het vlees naar ons toe. Het lichaam van Christus 
spreekt hier: “u zult mij voeden”’ (en.Ps. 30, 2, s. 2, 9).1170  

 
De symboliek van het zogende moederschap verwijst naar de incarnatie en in het 
verlengde daarvan naar de kerk, die Augustinus beschreven heeft als het lichaam 
van Christus. De Heer, die op Jezus Christus wijst, kan dankzij de genade die hij bij 
zijn incarnatie heeft ontvangen, deze goddelijke gaven beschikbaar stellen aan zijn 
lichaam dat de kerk is. Daarmee kan hij haar ledematen voeden. De incarnatie 
vormt de grondslag voor de schenking van de genadegaven aan de kerk.  
 
 
 

                                                 
1170   En. ps. 30, 2; s. 1, 9 (CCL 38, 197): ‘Sicut enim mater lactans eandem escam, cui sumendae idoneus 
infans non est, per carnem traicit, et lac infundit, (hoc enim accipit parvulus quod accepturus erat ad 
mensam, sed quod per carnem traicitur, congruit parvulo), sic Dominus sapientiam suam ut lac nobis 
faceret, carne indutus venit ad nos. Ergo corpus Christi loquitur: Et enutries me.’   
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Resumerend: wijsheidschristologie   
De wijsheidschristologie die Augustinus tot uitdrukking brengt in de symboliek van 
het zogende moederschap staat in het verlengde van de wijsheidstheologie uit het 
Oude Testament, waarin Wijsheid gepersonifieerd is als een moeder in wie genade 
is (Sir 24, 24-25, Vulgaat). Met behulp van deze symboliek brengt Augustinus 
incarnatie van genade tot uitdrukking die plaatsvindt bij de incarnatie van het 
Woord. Daarmee geeft hij aan dat hij de incarnatie van het Woord ziet als een 
genadegave van Wijsheid die door de Geest aan mensen geschonken wordt. Deze 
gaven doorbreken de tegenstelling tussen vlees en geest en vormen dit spannings-
veld om. Bij de omvorming van hoogmoed in nederigheid speelt naast deze heils-
gaven, ook de draagkracht van de kerk als gemeenschap een rol.  
Twee fasen van een ontwikkelingsgang rond Jezus Christus kwamen naar voren, die 
we overigens niet chronologisch moeten opvatten. De eerste fase van deze ontwik-
keling gaat over moeder Wijsheid die haar bereide gaven beschikbaar kan stellen 
dankzij de menswording van Jezus Christus; gaven die bedoeld zijn voor de doop-
leerlingen die bezig zijn met de bekering tot het christelijk geloof (Io.eu.tr. 98, 6). 
Dankzij de kenotische liefde van Jezus Christus in zijn kruisdood komen haar gaven 
ook beschikbaar in de eucharistie (en.Ps. 33, 6; s. 1, 6). De tweede fase gaat over 
Christus als een moeder (en.Ps. 30, 2; s. 1, 9; en.Ps. 119, 2; en.Ps. 130, 9.11), en God 
als moeder (s. 117, 16; s. 335K, 4). In deze teksten zijn zowel de wijsheid als het 
Woord het ‘voedsel’ dat omgevormd wordt in genade (‘melk). Daarbij heeft het 
Woord een dubbele functie. Het slaat op de incarnatie waarbij het vlees wordt, 
maar ook op de omvorming van ‘voedsel’ in genade. Het Woord is hier dominant. 
We zagen ook dat de genade die Jezus Christus tegenwoordig stelde, wordt 
gecontinueerd in de kerk, wat mogelijk werd door de zending van de Geest die de 
kerk voedt (en.Ps. 30, 2; s.1. 9). Een derde fase in deze ontwikkeling komt aan het 
licht bij het moederschap van Maria.  
 
 
6.2 DE MYSTAGOGISCHE FUNCTIE VAN HET MOEDERSCHAP VAN MARIA  
 
Inleiding 
In deze paragraaf ga ik op zoek naar de mystagogische functie van het moederschap 
van Maria. Uit de bespreking van sermo 184 bleek dat bij Augustinus haar moeder-
schap eerder wijst op haar geestelijke dan op haar goddelijke moederschap (zie 
5.3.1). Dat is opmerkelijk omdat er in zijn tijd juist druk over het goddelijke moeder-
schap van Maria werd gediscussieerd. Op het Concilie van Efeze (431), vlak na 
Augustinus’ dood, werd Maria uitgeroepen tot moeder van God: theotokos (God-
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baarster), waarbij haar maagdelijkheid de Godheid van Christus moest bevesti-
gen.1171 Op dit Concilie was namelijk bepaald dat Christus als God geboren was uit 
de Vader en dat hij als mens geboren werd uit de maagd Maria.1172 
Augustinus beschrijft Maria niet als de moeder van God (mater dei).1173 We vinden 
bij hem wel articulaties van het gedachtegoed van het Concilie van Nicea (325), 
waar men de goddelijke geboorte van Jezus Christus uit de Vader en zijn menselijke 
geboorte uit Maria benadrukte (s. 184, 2). Deze tweevoudige geboorte past in de 
context van dit Concilie waar Jezus Christus uitgeroepen werd tot God en mens. 
Vervolgens bevestigde het Concilie van Constantinopel de maagdelijkheid van 
Maria.  
In de teksten over het moederschap van Maria staan theologische kernthema’s 
centraal zoals incarnatie, ontlediging, en de kerk. Anders dan in de teksten over het 
goddelijke moederschap vinden we ook het kernthema van de aankondiging van de 
geboorte van Jezus aan Maria en waarbij Gods Woord inwoning in haar vond. Deze 
aspecten sluiten aan op haar moederschap voor Jezus Christus.  
In deze paragraaf onderzoek ik de mystagogische functie van haar moederschap en 
stel ik deze theologische kernthema’s aan de orde. In de bespreking van sermo 184 
kwam naar voren dat Maria in relatie tot Jezus Christus een leerling is, en in relatie 
tot de mensheid een mystagoge. Op basis van deze twee aspecten onderzoek ik 
haar mystagogische functie.  
Ik begin met haar moederschap als myste, het proces van inwoning en omvorming. 
Daarna behandel ik de mystagogische functie van haar geestelijke moederschap en 
ga ik op zoek naar  de samenhang van Maria’s moederschap met het moederschap 
van de kerk. 
 
6.2.1 Maria als myste  
 
Proces van inwoning 
Het proces van inwoning kwam tot stand door een initiatief van God die Maria 
uitgekozen had tot moeder van zijn Zoon. Volgens het Lucasevangelie werd dit  

                                                 
1171   Concilie van Efeze (431): 272 ‘… Entsprechend diesem Verständnis von der unvermischten Einung 
bekennen wir die heilige Jungfrau als Gottesgebärin, weil Gott, das Wort, Fleisch und Mensch 
geworden ist und schon von der Empfängnis an den Tempel, den er aus ihr empfing, mit sich geeint 
hat.’ H. Denzinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse, a.w. 130. 
1172   Concilie van Efeze (431): 272 ‘Wir bekennen also, dass unser Herr Jesus Christus, der einzig-
geborene Sohn Gottes, vollkommener Gott und vollkommener Mensch aus Vernunftbegabter Seele 
und Leib, vor den Zeiten der Gottheit nach aus dem Vater gezeugt wurde, am Ende der Tage aber 
unsertwegen und um unseres Heiles willen der Menschheit nach aus Maria, der Jungfrau, geboren 
wurde, dass derselbe wesensgleich ist dem Vater der Gottheit nach und wesensgleich uns der 
Menschheit nach. Denn es geschah die Einung zweier Naturen; deshalb bekennen wir [den] einen 
Christus, [den] einen Sohn, [den] einen Herrn.’ In: H. Denzinger, Kompendium der Glaubensbekennt-
nisse, a.w. 130.  
1173   R. Dodaro, Maria virgo et mater. In: C. Mayer (Hg.), Augustinus-Lexikon, Vol. 3, a.w. 1171-1179.  



399 

 
initiatief uitgevoerd door de engel Gabriël die haar uitnodigde tot dit moederschap 
waarbij God een relatie met haar aanging door haar te begenadigen (Luc. 1, 26-38).  
 
‘Ook Maria zelf heeft door te geloven hem ontvangen, die zij door te geloven gebaard heeft. 
(…) Toen de engel dit gezegd had, antwoordde zij vol geloof en, Christus eerder in haar geest 
dan in haar schoot ontvangend, zei zij: ‘zie de dienares van de Heer, mij geschiede naar uw 
Woord’ (s. 215, 4).1174   

 
Door haar overgave in geloven ontving ze het Woord en werd ze ingewijd in de 
genade. Deze geloofsact leidde tot haar moederschap voor Jezus Christus. In de 
woorden van Augustinus: 
 
‘Heeft de maagd Maria de wil van de Vader dan niet gedaan? Maria, die door haar geloof 
tot overgave kwam, die door haar geloof zwanger werd, die werd uitgekozen om de vrouw 
te zijn uit wie het heil voor ons werd geboren onder de mensen (…)? Natuurlijk heeft de 
heilige Maria de wil van de Vader gedaan!’ (s. 72A, 7).1175  

 
Maria was ontvankelijk voor God die een appèl op haar deed. Als gelovige ontving 
ze het Woord dat inwoning in haar vond waarbij haar schoot een ruimte werd voor 
de heilige Geest. Augustinus beschrijft dit proces van inwoning aan de hand van de 
moederlijke activiteiten: conceptie, zwangerschap, geboorte. Deze activiteiten 
slaan niet alleen op haar biologische moederschap, maar verwijzen naar haar 
sleutelrol bij het heilsgebeuren. Zij was een instrument van Gods heilplan.  
 
‘Maria is dus gezegend, want zij heeft het Woord van God gehoord en het bewaard. Ze wilde 
veeleer de waarheid bewaren in haar geest dan het vlees in haar schoot. De waarheid, dat 
is Christus. Het vlees, dat is ook Christus. De waarheid Christus bevindt zich in de geest van 
Maria, het vlees Christus in haar schoot. Wat zich in haar geest bevindt, is belangrijker dan 
wat ze in haar schoot draagt’ (s. 72A, 7).1176  

 

                                                 
1174   Sermo 215, 4 (PL 38, 1074 ): ‘Nam et ipsa beata Maria, quem credendo peperit, credendo 
concepit. (…) Quae cum dixisset angelus, illa fide plena, et Christum prius mente quam ventre 
concipiens: Ecce, inquit, ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum.’  De Nederlandse vertaling 
is gebaseerd op: Sint Augustinus, preken voor het volk (1948), 332.  
1175   Sermo 72A, 7 (PL 46, 932-940): ‘Numquid non fecit voluntatem Patris virgo Maria, quae fide 
credidit, fide concepit, electa est de qua nobis salus inter homines nasceretur, creata est a Christo, 
antequam in illa Christus crearetur? Fecit, fecit plane voluntatem Patris sancta Maria’. De Nederlandse 
vertaling is uit: Van aangezicht tot aangezicht (2004), 357. 
1176   Sermo 72A, 7 (PL 46, 932-940): ‘Inde ergo et Maria beata, quia audivit verbum Dei, et custodivit: 
plus mente custodivit veritatem, quam utero carnem. Veritas Christus, caro Christus: Veritas Christus 
in mente Mariae, caro Christus in ventre Mariae; plus est quod est in mente, quam quod portatur in 
ventre. Vertaling is uit: Van aangezicht tot aangezicht (2004), 358.  
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In dit fragment maakt Augustinus een onderscheid tussen de inwoning van Christus 
in haar geest en zijn inwoning in haar vlees. Wat betekenen deze twee aspecten 
precies?  
 

 Inwoning in de geest 
In De genesi contra Manichaeos (388-389) brengt Augustinus de menswording van 
het Woord in verband met de heilige Geest.1177 Daarin vereenzelvigt hij de aarde 
van het begin die nog door geen mens bewerkt was met Maria. Zoals er uit de aarde 
een bron ontsprong die het hele aangezicht doordrenkte (Gen. 2, 6), zo door-
drenkte de bron van water de maagd Maria. Deze bron wordt door Augustinus 
gezien als de heilige Geest.1178 Hij benadrukt de maagdelijkheid van Maria die hij 
verbeeldt als de onbewerkte grond waarin de heilige Geest een bron van levend 
water wordt. Uit deze grond wordt het Woord, de waarheid, dat in de schoot van 
de Vader is, mens. Bij dit proces is Maria actief betrokken. Dit vertelt Augustinus 
aan de hand van psalm 85,1179 die gelezen werd in de liturgie van kerstmis.1180 
Volgens de lezing van Augustinus wijst de waarheid in deze psalm op Jezus 
Christus.1181  
 
‘De waarheid die in de schoot van de Vader is, is uit de aarde ontsproten om ook in de 
schoot van de moeder te zijn. De waarheid die de wereld omvat, is ontsproten uit de aarde 
om in de armen van een vrouw gedragen te worden. De waarheid waardoor het geluk der 
engelen op onvergankelijke wijze gevoed wordt, is uit de aarde ontsproten om door borsten 

                                                 
1177   J. Verhees, Heiliger Geist und Inkarnation in der Theologie des Augustinus von Hippo. In: Revue 
des Études Augustiniennes, Paris 1976, 235.  
1178   Gn.adv.Man. II, 24, 37 (PL 34, 216): ‘Factus autem, ut supra dixi, ex semine David secundum 
carnem (Rm 1, 3), sicut Apostolus dicit, id est tanquam de limo terrae, cum homo non esset qui 
operaretur in terra, quia nullus homo operatus est in Virgine, de qua natus est Christus. Fons autem 
ascendebat de terra, et irrigabat omnem faciem terrae (Gn 2, 6). Facies terrae, id est dignitas terrae, 
mater Domini virgo Maria rectissime accipitur, quam irrigavit Spiritus sanctus, qui fontis et aquae 
nomine in Evangelio significatur; ut quasi de limo tali ille fieret, qui constitutus est in paradiso, ut 
operaretur et custodiret, id est in voluntate Patris, ut eam impleret atque servaret’ (Maar hij was, 
zoals boven gezegd is, gemaakt uit het zaad van David volgens het vlees zoals de apostel zei. Dit is als 
het ware uit het stof van de aarde toen de mens er niet was om de aarde te bewerken, omdat geen 
mens werkzaam is in de maagd uit wie Christus geboren is. Maar een bron ontsprong uit de aarde en 
doordrenkte het hele aangezicht van de aarde. Het aangezicht van de aarde dat de waardigheid van 
de aarde aanduidt, is de moeder van de Heer, de maagd Maria, die doordrenkt werd met de heilige 
Geest die door haar ontvangen werd, en die in de naam van het evangelie een bron van levend water 
betekent. [Dit gebeurde] opdat de mens als het ware door het stof van de aarde uit haar geboren zou 
worden en in het paradijs geplaatst zou worden om het te bewerken en te behoeden. Dit is volgens 
de wil van de Vader, opdat die vervuld en in acht genomen zou worden).  
1179   Ps 84, 12 (Vulgaat): ‘Veritas de terra orta est et iustitia de caelo prospexit’ (waarheid wast op uit 
de aarde en gerechtheid ziet neer uit de hemel).  
1180   H. Drobner, Augustinus von Hippo, Predigten zum Weihnachtsfest, a.w. 40.  
1181  Augustinus beschouwde het Nieuwe Testament als een vervulling van de belofte van het Oude 
Testament.  
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van een vrouw gezoogd te worden. De waarheid die de hemel niet kan bevatten, is ont-
sproten uit de aarde om in een kribbe gelegd te worden’ (s. 185, 1).1182 

 
Vanuit de aarde neemt Maria de waarheid op in haar schoot die zich daarin tot een 
menselijke gestalte vormt. Augustinus vereenzelvigt Maria niet alleen met de aar-
de, maar ook met Adam.  
 
‘Waar kwam Maria vandaan? Uit Adam. Waar kwam Adam vandaan? Uit de aarde. Als Adam 
uit de aarde kwam en Maria uit Adam, dan komt ook Maria uit de aarde. Als Maria de aarde 
is, laat ons verstaan wat we zingen: “De waarheid ontspringt uit de aarde (Ps. 85, 12)”’ (s. 
189, 2).1183  

 
Adam duidt op de sterfelijke mens. Volgens het gedachtegoed van Augustinus is de 
zonde door Adam in de wereld gekomen (Rom. 5, 12). Christus werd geboren uit 
het moederlijke vlees van de zonde, want Maria is geboren uit de begeerte van haar 
ouders.1184 Kon Maria dan vanwege de erfzonde überhaupt wel meewerken aan de 
menswording van Jezus Christus? Augustinus benadrukt dat het opwassen van de 
waarheid uit de aarde een act van de genade is en niet een natuurlijke toestand (s. 
192, 3).1185 In deze handeling maakt God zich kenbaar en gaat hij een verbintenis 
aan met Maria. Zij werkt actief mee aan de Menswording door Christus te wekken:  
 
‘“De waarheid wast op uit de aarde (Ps. 85, 12).” Zij [Maria] wekte Christus, die de waarheid 
is, tot leven: U lag te slapen, zij kwam naar U toe. U was diep in slaap, zij wekte U. De waar-
heid heeft zichzelf tot de weg gemaakt om U niet te verliezen. Dus omdat “de waarheid uit 
de aarde opwast” is onze Heer Jezus Christus uit een maagd geboren (s. 189, 2).1186  

 

                                                 
1182   Sermo 185, 1 (PL 38, 997): ‘Veritas quae est in sinu Patris, de terra orta est, ut esset etiam in sinu 
matris. Veritas qua mundus continetur, de terra orta est, ut femineis manibus portaretur. Veritas qua 
beatitudo angelorum incorruptibiliter alitur, de terra orta est, ut carnalibus uberibus lactaretur. 
Veritas cui caelum non sufficit, de terra orta est, ut in praesepio poneretur.’ De Nederlandse vertaling 
is uit: Preken voor het volk (1948), 289.  
1183   Sermo 189, 2 (PL 38, 1005): ‘Maria unde? ex Adam. Adam unde? de terra. Si Adam de terra, et 
Maria de Adam, ergo et Maria terra. Si Maria terra, agnoscamus quod cantamus: Veritas de terra orta 
est’ (Ps 84, 12). De Nederlandse vertaling is uit: Als licht in het hart (1996), 31. 
1184   M. Schrama, Op verhaal komen met Augustinus, voldragen moederschap, Maria en de kerkvaders, 
Soest 2012, 24  
1185   Sermo 192, 3 (PL 38, 1013): ‘Quod ergo audis: Veritas de terra orta est (Ps 84, 12), dignatio est, 
non conditio, misericordia est, non miseria’ (wanneer u hoort: de waarheid ontspringt uit de aarde, 
gaat het om  waardigheid en niet om een toestand, om barmhartigheid en niet om ellende). Drobner 
vertaald het Latijnse dignatio als: ‘sich handeln um einen Gnadeakt’. H. Drobner, Augustinus von 
Hippo, Predigten zum Weihnachtsfest, a.w. 217.  
1186   Sermo 189, 2 (PL 38, 1006): ‘Veritas de terra orta est (Ps 84, 12). Dormiebas, venit ad te: stertebas, 
excitavit te: viam tibi fecit per se, ne perderet te. Ergo quia Veritas de terra orta est,  Dominus noster 
Iesus Christus de Virgine natus est.’ De vertaling is uit: Als licht in het hart (1996), 32.  
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Augustinus plaatst Maria tegenover Adam. De slaap verwijst naar het scheppings-
verhaal waarin God Adam (de mens) in een diepe slaap liet vallen en Eva tot leven 
wekte (Gen. 2, 22). In deze preek is Christus degene die slaapt en die door Maria 
tot leven wordt gewekt. Door deze omkering van rollen krijgt de mensheid een 
nieuwe mogelijkheid tot leven. Op grond van Augustinus’ interpretatie van psalm 
85, 12 is de rol van Maria bij de omkering van het menselijk lot waaraan de erfzonde 
kleeft, cruciaal. Door haar actieve betrokkenheid bij de menswording van Jezus 
Christus kan er een omkering plaatsvinden van de dood naar het leven zodat de 
mens opgenomen kan worden in het bestaan van God. 
 

 Inwoning van het Woord als vlees 
Augustinus benadrukt dat Maria bij de ontvangenis van het Woord overschaduwd 
werd door de heilige Geest (Luc. 1, 34-35). Daarbij is de Geest de ‘heiligende’ en 
Maria de ‘ontvangende’ en de ‘barende’ (s. 214, 6). De overschaduwing van de 
Geest betekent dat ze gevrijwaard werd van begeerte: 
 
‘Vanwege de mensenkinderen werd de heilige conceptie in de schoot van de maagd Maria 
teweeggebracht zonder de brandende begeerte van vlees, maar in de vurige liefde van het 
geloof’ (s. 214, 6).1187 

 
Deze conceptie betekent ook dat Jezus Christus gevrijwaard is van de begeerte en 
van de erfzonde. Hoewel hij uit het vlees geboren is, ‘bezat hij wel de gelijkenis met 
het zondige vlees, maar wás hij geen zondig vlees, omdat Maria hem door het 
geloof aanvaard had.’1188 Daardoor kon zij hem in haar schoot (vlees) ontvangen. 
Augustinus beschrijft op verschillende wijzen hoe het Woord inwoning in de schoot 
van Maria vond waarbij hij vlees heeft aangenomen.1189 Augustinus schrijft bijvoor-
beeld bekleden (indue): het vlees aandoen zoals men een kledingsstuk aantrekt. 
Bekleden heeft te maken met het zichtbare, het lichamelijke, de buitenkant. Wan-
neer we dit echter verstaan vanuit de visie van de kerkvaders, dan verwijst het 
zichtbare naar de onzichtbare werkelijkheid. Het vlees waarmee Christus werd be-
kleed verwijst naar zijn innerlijk, zijn goddelijkheid.  
Bij zijn conceptie bekleedde (indutus) Jezus Christus zich met de zwakheid van het 
vlees, (s. 187, 1). Augustinus brengt de bekleding van het vlees (vestivit se carne) 
ook in verband met zijn geboorte (s. 189, 2). Jezus Christus neemt het vlees op 

                                                 
1187   Sermo 214, 6 (PL 38, 1068): ‘Propter cuius sanctam in virginis utero conceptionem, non concupi-
scientia carnis urente factam, sed fidei charitate fervente (…).’ 
1188   Sermo 375C, 7 (PLS 2, 493-494): ‘Natus est de matre sine patre (…) sed caro eius similitudinem 
habebat carnis peccati, non erat caro peccati (…). Et unde peccati caro non erat? Quia per fidem 
virginis venerat.’(Hij is geboren uit de moeder zonder vader. (…) Maar het vlees bezat de gelijkenis 
met het zondige vlees. (…)  En waarom was Hij zonder zondig vlees? Omdat hij door het geloof van de 
maagd gekomen was). 
1189   H. Drobner, Augustinus von Hippo, Predigten zum Weihnachtsfest, a.w. 62-63. 
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(carnem assumpsit) zodat hij in het tijdelijke leven kan verschijnen (s. 187,4). Hij 
neemt het vlees aan (carnem accepit) uit de moeder (s. 190, 3), wat Maria met het 
vlees van Christus (complexu carnis) verbindt, waardoor er – zonder mannelijk zaad 
- in haar schoot de kiem van een kind ontstond dat zij als een Mensenzoon voort-
bracht (s. 192, 1). Augustinus schrijft over een vereniging (copulare) tussen de 
goddelijke en menselijke natuur in de schoot van Maria (s. 195, 3). Hij duidt de 
inwoning in haar schoot ook aan als onuitsprekelijke verbinding (ineffabili coniugio) 
van het Woord met een menselijk schepsel (s. 192, 3). Deze verbinding slaat op de 
mensheid en op het geestelijk moederschap van Maria die als een zwangere het 
Woord van God draagt in Wie de mensheid is (s. 184, 3).  
 
Geestelijke ontwikkeling van Maria als myste  
Bij het proces van inwoning was Maria een leerling van Christus: hij wijdde haar in 
in zijn geheimvolle werkelijkheid. Dit proces staat in verband met de wording van 
haar moederschap dat zij te danken heeft aan haar geloofact. In de woorden van 
Augustinus: 
 
‘Natuurlijk heeft de heilige Maria de wil van de Vader gedaan! Het betekent veel meer voor 
haar dat ze Christus’ leerling is geweest dan dat ze zijn moeder is geweest. Daarom was 
Maria ook gezegend: ze had haar Meester in haar schoot gedragen, voordat ze Hem ter 
wereld bracht’ (s. 72A).1190  

 
Hoewel Augustinus het leerling-zijn van Maria boven haar moederschap plaatst, 
zijn ze met elkaar verweven. Doordat ze leerling van Christus was, werd ze moeder 
en door haar moederschap werd ze ingewijd in de geheimvolle werkelijkheid van 
Christus. Hoe verhoudt zij zich tot haar zoon Jezus, en hoe verhoudt Christus zich 
tot haar?  
 

 Scheppingsrelatie tussen Maria en Christus 
Augustinus duidt de relatie tussen Christus en Maria aan als een paradoxale 
scheppingsrelatie:   
 
‘Christus schiep zijn moeder terwijl hij bij de Vader was en terwijl hij in de Vader bleef, werd 
hij geschapen uit een moeder’ (s. 186, 1).1191  

 

                                                 
1190   Sermo 72A, 7 (PL 46, 932-940): et ideo plus est Mariae discipulam fuisse Christi, quam matrem 
fuisse Christi: plus est, felicius est discipulam fuisse Christi, quam, matrem fuisse Christi. Ideo Maria 
beata erat, quia, et antequam pareret, magistrum in utero portavit. Vide si non est quod dico. 
Transeunte Domino cum turbis sequentibus, et miracula faciente divina, ait quaedam mulier: Felix 
venter qui te portavit!  De Nederlandse vertaling is uit: Van aangezicht tot aangezicht (2004), 357.  
1191   Sermo 186, 1 (PL 38, 999): ‘Fecit sibi matrem, cum esset apud Patrem; et cum fieret ex matre, 
mansit in Patre.’   
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De paradox wijst op Christus die de Schepper is van Maria en de mens Jezus die uit 
haar geboren werd. Deze polaire spanning heeft te maken met de twee subjecten 
in Christus: zijn godheid en mensheid. Deze twee subjecten gebruikt Augustinus om 
de scheppingsrelatie te beschrijven tussen Maria en Christus waarbij er sprake is 
van een dubbele afhankelijkheid, zoals we reeds zagen bij de bespreking van sermo 
184, 3 (zie 5.3.1). Enerzijds is Maria als schepsel afhankelijk van de godheid Christus 
die haar geschapen heeft. Anderzijds is de mens Jezus Christus afhankelijk van 
Maria doordat hij uit haar moederschoot geboren werd.  
 
‘Die zijn Vader heeft geopenbaard en zijn moeder heeft geschapen: de Zoon van God, 
geboren uit de Vader zonder moeder; de Zoon des mensen, geboren uit een moeder zonder 
vader. (…) Hij is het, die alle eeuwen hun loop geeft van uit de schoot van de Vader, maar 
die de dag van vandaag heiligt door geboren te worden uit de schoot van zijn moeder; die 
daar blijft en hier verschijnt; die Schepper is van hemel en aarde, maar onder de hemel op 
aarde geboren is; die onuitsprekelijk wijs is, maar in zijn wijsheid een sprakeloos is; die de 
aarde vervult, maar ligt in een kribbe; die de sterren regeert, maar wordt gezoogd aan de 
borst van zijn moeder; zo groot in de gestalte van God, maar klein in de gestalte van een 
dienaar’ (s. 187, 1).1192  

 
Toch is Christus eerder Maria’s Schepper dan dat zij zijn moeder is. In de woorden 
van Augustinus: 
 
‘Christus is nieuw in zijn vlees; Hij is oud in zijn godheid. Hoe denkt u? Hoeveel jaren? Zou 
Hij ouder zijn dan zijn moeder? Natuurlijk was Hij ouder dan Zijn  moeder, want “alles is 
door Hem gemaakt” (Joh. 1, 3). Als alles door Hem die de oudste is, geschapen is, dan ook 
zijn moeder uit wie Hij geboren is’ (ep.Io.tr. 2, 5).1193 

 
Deze scheppingsrelatie is van invloed op de relatie tussen het moederschap van 
Maria voor haar kind Jezus. Ook daar is er een dubbele afhankelijkheid: het kind 
Jezus is afhankelijk van de borstvoeding van Maria, maar tegelijkertijd is hij degene 
die ervoor zorgt dat zij hem kan zogen:  
 

                                                 
1192   Sermo 187, 1 (PL 38, 1001): ‘Filius Dei de Patre sine matre, filius hominis de matre sine patre; (…) 
cuncta saecula ordinans de sinu Patris, hodiernum diem consecrans de utero matris; ibi manens hinc 
procedens; effector caeli et terrae, sub caelo exortus in terra; ineffabiliter sapiens, sapienter infans, 
mundum implens, in praesepio iacens: sidera regens lambens; ita magnus in forma Dei, brevis in forma 
servi.’ De Nederlanse vertaling is gebaseerd op: Preken voor het volk (1948), 293. 
1193   Ep.Io.tr. 2, 5 (PL 35, 1992): ‘Novus Christus in carne, sed antiquus in divinitate. Quam antiquus 
putamus? Quot annorum? Putamusne maior quam mater sua? Maior plane quam mater: omnia enim 
per ipsum facta sunt (Io 1, 3). Si omnia, et ipsam matrem antiquus fecit de qua nasceretur novus.’ De 
Nederlandse vertaling is uit: Preken over de eerste brief van Johannes (1992), 30.  
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‘Hij werd geschapen uit een moeder die hij zelf geschapen heeft, hij werd gedragen door de 
handen die hij zelf gevormd had, hij werd gezoogd aan haar borsten, die hij zelf gevuld had’ 
(s. 188, 2).1194  

 
Als schepsel was ze van de godheid Christus afhankelijk die haar als Schepper 
gevormd had en die tegelijkertijd de Gever was van het voedsel waarmee zij hem 
als moeder zoogde. In hoeverre werd Christus voor zijn moeder werkelijk mens, en 
bleef hij voor haar niet veeleer een godheid? Het antwoord vinden we in sermo 187 
en 196 over de leegmakende liefde bij zijn menswording. In sermo 187, 4 vestigt 
Augustus de aandacht op zijn ontledigende liefde bij mensen, 1195 waarbij zijn 
goddelijkheid zich verborg: 
 
‘Hij heeft zich bij de mensen ontledigd  maar niet op dusdanige wijze dat hij werd wat hij 
eerst niet was, met als doel niet meer te zijn wat hij was. Hij verborg echter wat hij was en 
toonde wat hij geworden was. Omdat een maagd een Zoon ontving en baarde, heet het, 
vanwege de klaarblijkelijke gestalte van een slaaf: “een jongen is ons geboren” (Jes. 9, 5). 
Omdat echter het Woord van God, dat in eeuwigheid blijft, vlees geworden is, om onder 
ons te wonen, noemen wij, wegens de weliswaar verborgen, maar toch blijvende natuur 
van God, “zijn naam Emmanuel” (Mat. 1, 23). Hij is immers mens geworden, terwijl hij God 
bleef (…)’ (s. 187, 4).1196   

 
Augustinus plaatst de eenheid van Christus in zijn godheid die zijn mensheid draagt. 
Hoe moeten we zijn menswording dan verstaan in relatie tot Maria? Doordat zij 
hem ontving en droeg in haar schoot, ter wereld bracht en voedde, kon zijn leeg-
makende liefde aan het licht  komen in de tijd voor de wereld. Deze liefde brengt 
Augustinus in verband met de Dag van Christus’ geboorte als mens (s. 196, 1).1197 
In zijn kerstpreken benadrukt hij de menswording van Jezus Christus die geboren 

                                                 
1194   Sermo 188, 2 (PL 38, 1003): ‘crearetur ex matre quam creavit, portaretur manibus quas formavit, 
sugeret ubera quae implevit’.   
1195   Sermo 187, 4: ‘Exinanivit ergo se apud homines, (…) propter manifestam servi formam’  (hij heeft 
zich bij mensen ontledigd, (…) vanwege de klaarblijkelijke gestalte van een slaaf). Verwijzing naar Phil. 
2, 7: sed semet ipsum exinanivit formam servi accipiens’ (maar hij heeft zichzelf ontledigd en de 
gestalte van een slaaf aangenomen). Augustinus voegt toe aan Christus’ ontlediging: bij mensen.   
1196   Sermo 187, 4 (PL 38, 1001): ‘Exinanivit ergo se apud homines, non ita factus quod non erat, ut 
non esset quod erat: sed occultans quod erat, et demonstrans quod factus erat. Proinde quia Virgo 
concepit et peperit filium, propter manifestam servi formam: Puer natus est nobis (Is 9, 6). Quia vero 
Dei Verbum quod manet in aeternum, caro factum est, ut habitaret in nobis, propter Dei formam 
latentem, sed manentem, (…), vocamus nomen eius Emmanuel (Mt 1, 23). Factus est enim homo, 
permanens Deus (…).’ De Nederlanse vertaling is gebaseerd op: Preken voor het volk (1948), 296.  
1197   Sermo 196, 1 (PL 38, 1019): ‘Qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse aequalis 
Deo (Phil 2, 6)? (…) semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus’ 
(Phil 2, 7); (die hoewel hij de gestalte van God had, als gelijk aan God niet meende dat er sprake van 
roof zou zijn (…) heeft hij zichzelf ontledigd, de gestalte van een slaaf aangenomen, en werd hij aan 
de mensen gelijk).   
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werd uit Maria. Deze geboorte plaatst hij in de context van het heilsgebeuren voor 
de mensheid (s. 72A, 7). Dankzij de vleeswording van Woord in Maria is er verlos-
sing mogelijk: ‘hij is immers haar zoon volgens het vlees’ (Io.eu.tr. 8, 9).1198   
 

 Inwijding in de geheimvolle werkelijkheid van Christus 
De inwijdingsweg van Maria werd bepaald door een initiatief van God, die haar 
uitnodigde de moeder te worden van zijn Zoon. In deze relatie werd Maria ingewijd 
in de geheimvolle werkelijkheid van God, maar anders dan dat gebeurde met de 
geloofsleerlingen in de vroege kerk, die verschillende etappes van de geloofsweg 
aflegden. Maria werd ingewijd omdat ze genade bij God had gevonden.  
In sermo 184 (zie 5.3.1) schrijft Augustinus dat Christus zich aan haar openbaarde 
als waarheid terwijl zij hem als baby zoogde (s. 184, 3). Door de betrokkenheid van 
Maria op haar baby Jezus, kon hij – vanuit zijn goddelijk perspectief – haar geest 
voeden. Wanneer we dit verstaan vanuit het gedachtegoed van Augustinus, is het 
ontvangen van waarheid een ervaring van contemplatie die kan leiden tot het 
schouwen van de onverhulde waarheid: Christus.1199 Dit is een ervaring van een 
innige omgang van Christus met Maria die haar verzadigde met goddelijke voeding 
die zij in deze relatie ontving. Zij ontving hetzelfde voedsel als de engelen die ook 
gevoed worden met de waarheid en waarmee hun geluk op een onvergankelijke 
wijze gevoed wordt.1200  
 
6.2.2. Maria als mystagoge  
 
Maria’s geestelijk moederschap voor Jezus en voor de mensheid  
In hoeverre heeft Maria het geestelijk moederschap gestalte gegeven? In De sancta 
virginitate  schrijft Augustinus dat Maria zowel lichamelijk als geestelijk moeder is: 
 
‘In het doen van Gods wil is Maria lichamelijk de enige moeder van Christus, geestelijk is zij 
zowel moeder als zuster’ (virg. 5, 5).1201 

 
Augustinus neemt iets van deze woorden terug als hij in de volgende paragraaf van 
dit werk zegt dat Maria niet geestelijk de moeder is van Jezus Christus omdat zij uit 
hem geestelijk werd geboren. Daarentegen belichaamde zij wel het geestelijke 
moederschap van de gemeenschap van de kerk.  
 

                                                 
1198   Io.eu.tr. 8, 9: ‘Mariae filius secundum carnem, et Mariae dominus secundum maiestatem’ (hij is 
de zoon van Maria volgens het vlees en de Heer van Maria volgens zijn majesteit).   
1199   M. Schrama, Mystiek in de Augustijnenorde, a.w. 605.  
1200   Sermo 185, 1 (PL 38, 997): ‘Veritas qua beatitudo angelorum incorruptibiliter alitur’.   
1201   Virg. 5, 5 (CSEL 41, 239): ‘Maria ergo faciens voluntatem Dei, corporaliter Christi tantummodo 
mater est, spiritualiter autem et soror et mater.’  
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‘En dus is deze vrouw [Maria] moeder en maagd, niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk. 
Zij is niet geestelijk de moeder van ons Hoofd, dat is de verlosser zelf uit wie zij eerder 
geestelijk geboren is. Want allen die in hem geloven, inclusief zij zelf, worden terecht 
kinderen van de Bruidegom genoemd. Maar het is ontegenzeglijk dat zij de moeder is van 
zijn ledematen, die wij zijn, omdat zij samengewerkt heeft met de caritas, opdat de 
gelovigen in de kerk geboren zouden worden. Zij zijn de ledematen van dat Hoofd, maar 
lichamelijk is zij de moeder van dat Hoofd zelf’ (virg. 6, 6).1202 

 
Toch staan er bij Augustinus enkele articulaties die het geestelijke moederschap 
van Maria laten oplichten: één uiting betreft haar geestelijke moederschap voor 
haar kind Jezus, een andere uiting staat in relatie tot de mensheid.  
De uitdrukking van Maria’s geestelijke moederschap voor Jezus staat in een kerst-
preek waarin Augustinus spreekt over de goddelijke en de menselijke geboorte van 
Jezus Christus. Daarin vertelt hij dat de geboorte van Jezus Christus uit het vlees 
van Maria een overvloed bracht om hem te voeden. Deze overvloed had zij te 
danken aan haar bijzondere moederschap, waarbij God haar maagdelijkheid 
(integritas) bewaarde.  
 
‘Ook deze geboorte uit de maagd, “wie kan haar verklaren”, die hem in het vlees ontving 
zonder lichamelijke gemeenschap? Zijn geboorte uit het vlees bracht een overvloed om hem 
te kunnen voeden en nam haar maagdelijkheid niet af toen ze hem baarde. Wie kan dan 
één van deze geboorten, of beide verklaren?’ (s. 195, 1)1203 

 
Hoewel bij het biologische moederschap de borstvoeding pas echt op gang komt 
ná de bevalling, hetgeen een hormonale kwestie is, duidt Augustinus de borst-
voeding van Maria aan als ‘overvloed’ (ubertas). Vanuit het Latijn wijst dit woord 
op de moederborst (uber) waarmee Maria haar kind zoogde. De overvloed die 
Maria bij het zogen van haar baby ontving, volgens Augustinus als een gevolg van 
de geboorte van haar zoon Jezus, is een teken van de werking van de goddelijke 
Geest in haar.  
De andere uitdrukking van Maria’s geestelijke moederschap kwam reeds aan het 
licht bij het dragen van het Woord waarbij zij heel de mensheid droeg (s. 184, 3).  
 

                                                 
1202   Virg. 6, 6 (CSEL 41, 239-240):  ‘Ac per hoc illa femina, non solum spiritu, verum etiam corpore, et 
mater est et virgo. Et mater quidem spiritu, non capitis nostri, quod est ipse Salvator, ex quo magis 
illa spiritualiter nata est; quia omnes qui in eum crediderint, in quibus et ipsa est, recte filii sponsi 
appellantur: sed plane mater membrorum eius, quod nos sumus; quia cooperata est charitate, ut 
fideles in Ecclesia nascerentur,  
quae illius capitis membra sunt: corpore vero ipsius capitis mater.’   
1203   Sermo 195, 1 (PL 38, 1018): ‘Istam quoque ex virgine generationem quid enarrabit (Is 53, 8), cuius 
conceptus in carne non carnaliter factus, cuius ortus ex carne ubertatem nutrienti attulit, integritatem 
parienti non abstulit? Quamlibet itaque earum, sive utramque generationem eius quis enarrabit (Is 
53, 8)?’  



408 

 
Het geestelijke moederschap van Maria en van de gelovigen 
Augustinus plaatst het geestelijke moederschap van gelovige christenen in de 
context van de begeleiding van geloofsleerlingen: iedere ‘volwassen’ gelovige kan 
een moeder zijn van Christus (s. 192, 2). Hij haalt de woorden van Jezus aan: ieder 
die de wil van zijn Vader doet, is zijn moeder (Mat. 12, 50; in sermo 192, 2).1204 
Iedere godverbonden ziel kan door de vruchtbare kracht van de liefde de moeder 
van Christus zijn. Zij kunnen dat door gelovigen tot leven in Christus te baren totdat 
hij zich in hen gevormd heeft (virg 5, 5).1205  
Het geloof in Christus is bepalend om het geestelijke moederschap gestalte te 
geven. Daarom roept Augustinus deze gelovigen op het geloof van Christus die 
waarheid, vrede en gerechtheid is, te ontvangen en dit geloof door hun werken aan 
het licht te brengen (‘baren’). Zo doen ze wat Maria ook gedaan heeft:  
 
‘Wat de schoot van Maria voor het vlees van Christus gedaan heeft, doet jullie hart voor de 
wet van Christus’ (s. 192, 2).1206  

 
Het moederschap van Maria en dat van de gelovigen komen overeen in het ver-
mogen tot ‘baren’. Terwijl Maria het Hoofd van dit lichaam ‘baarde’ (Christus), 
‘baren’ de ‘volwassen’ gelovigen als ledematen van de kerk door hun hart en 
daarmee ‘baren’ zij de kerk (s. 192, 2). Niet alleen de kerk wordt geleid door de 
Geest, maar ook de leden van haar gemeenschap en daarmee hebben zij – evenals 
de kerk – vermogen nieuw leven in Christus voort te brengen. 
 
6.2.3 Het geestelijke moederschap van Maria en van de kerk 
 
Augustinus plaatst de kerk in het verlengde van Maria, die hij beide beschouwt als 
een moeder. Maria is de draagster van Gods plan om mens te worden, dat zij als 
moeder geopenbaard heeft. Christus heeft in de hemelen het geheim van zijn 
geboorte gegrond samen met de Vader; hier op aarde heeft Hij de ledematen van 
zijn vlees gevormd in zijn moeder (s. 191, 0).1207 De vorming van Christus’ mens-zijn 
is bedoeld om de gelovigen tot één lichaam te verzamelen:  
 

                                                 
1204   Sermo 192, 2: ‘”Quicumque facit voluntatem Patris mei, ipse mihi frater et soror et mater est”’ 
(Mt 12, 50). 
1205   Virg. 5, 5 (PL 40): ‘Item mater eius est omnis anima pia, faciens voluntatem Patris eius 
secundissima caritate, in his quos parturit, donec in eis ipse formetur (Gal 4, 19).’  
1206   Sermo 192, 2 (PL 38, 1011): ‘ut quod egit uterus Mariae in carne Christi, agat cor vestrum in lege 
Christi.’   
1207   Sermo 191, 0 is een uitbreiding van de tekst van sermo 191 (PL 38, 1009-1011). Volgens M. 
Schrama wordt er een belangrijke uitbreiding van de tekst en enkele varianten gegeven in de Codex 
Cassinensibus XII, fol. 5 (= PL 47, 1175-1176). Zie noot 1 bij Sermo 191 in: Als licht in het hart (1996), 
252.   
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‘Want Hij heeft voor ons de kerk tot moeder gemaakt, terwijl Hij voor zichzelf de kerk als 
maagd bewaart (… ). De kerk bezit een voortdurende ongereptheid en een nooit verwelken-
de vruchtbaarheid net als Maria. Want wat Maria in het vlees mocht ontvangen, bewaarde 
de kerk in de geest. Met dit verschil dat Maria één kind ter wereld bracht, terwijl de kerk 
vele kinderen baart, die door de ene Christus tot één lichaam verzameld moeten worden’ 
(s. 195, 2).1208  

 
Terwijl Maria als moeder slechts één kind baarde, baart de kerk gelovigen door het 
doopsel. Zij zijn geboren uit de schoot van het moederschap van de kerk door de 
liefde van de heilige Geest. Al deze gedoopten behoren toe tot het lichaam van 
Christus dat samenhang heeft door Gods liefde. In sermo 215 koppelt Augustinus 
de geboorte van Jezus Christus uit de Geest en Maria aan de wedergeboorte van 
de kerk. De geboorte van Jezus Christus die het werk van Maria en de Geest is, vloeit 
over in de geboorte van de kerk uit de heilige Geest. Daarbij plaatst Augustinus het 
moederschap van de kerk in het verlengde van Maria door hen beiden de eigen-
schap integritas te verlenen: gaafheid.   
 
‘Laat van de heilige Geest en een ongerepte vrouw Hij [Christus] geboren worden, in wie de 
ongerepte kerk herboren zal worden door de heilige Geest’ (s. 215, 4).1209 

 
Zowel Maria als de kerk zijn gericht op de vereniging met Christus als Hoofd waarbij 
de eigenschappen maagdelijkheid en zuiverheid op de voorgrond staan:  
 
‘Daar heeft namelijk de eniggeboren Zoon van God zich verwaardigd zich met de menselijke 
natuur te verenigen. Dat deed Hij om het onbevlekte lichaam van de kerk met zichzelf als 
het onbevlekte hoofd te verbinden. Paulus noemt de kerk maagd (…) vanuit het verlangen 
naar ieders zuiverheid van geest. Hij zegt: “Met uw enige bruidegom Christus heb ik u 
verloofd om u als ongerepte maagd tot Hem te voeren”’ (2 Kor. 11, 2; s. 191, 3).1210  

 
Het verschil tussen hun beider moederschap heeft betrekking op de kerk als 
lichaam van Christus. Hoewel Maria volgens Augustinus heilig en gezegend is, 

                                                 
1208   Sermo 195, 2 (PL 38, 1018): ‘nam et nobis eam matrem fecit, et virginem sibi custodit. (…) Est 
ergo et Ecclesiae, sicut Mariae, perpetua integritas, et incorrupta secunditas. Quod enim illa meruit in 
carne, haec servavit in mente: nisi quod illa peperit unum, haec parit multos, in unum congregandos 
per unum.’ De Nederlandse vertaling is uit: Als licht in het hart (1996), 38.  
1209   Sermo 215, 4 (PL 38, 1074): ‘nascatur de Spiritu sancto et integra femina in quo renascatur de 
Spiritu sancto integra ecclesia.’ Deze vertaling is gebaseerd op: Sint Augustinus, preken voor het volk  
(1948), 332. 
1210   Sermo 191, 3 (PL 38, 1009): ‘Illic namque unigenitus Dei Filius humanam sibi dignatus est coniun-
gere naturam, ut sibi capiti immaculato immaculatam consociaret Ecclesiam; quam Paulus apostolus 
virginem vocat, (…) sed incorruptas omnium desiderans mentes. Desponsavi enim vos, inquit, uni viro, 
virginem castum exhibere Christo (2 Cor 11, 2). De Nederlandse vertaling is uit: Als licht in het hart 
(1996), 36.  
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maakt ze slechts deel uit van de kerk. Ofschoon haar lidmaatschap voortreffelijk is, 
is zij niet meer dan een deel van het totale lichaam. 
 
‘Omdat Maria deel uitmaakt van de kerk. Ze is een lid van de kerk (…), maar toch niet meer 
dan een deel van het totale lichaam. En als Maria slechts een deel is van het totale lichaam, 
móet het lichaam wel belangrijker zijn dan het lichaamsdeel. De Heer is het Hoofd en samen 
met het lichaam vormt het Hoofd de totale Christus’ (s. 72A , 7).1211  

 
Het geestelijke moederschap van Maria en van de kerk komen met elkaar overeen 
doordat ze  beide verbonden zijn met de heilige Geest en gericht zijn op Christus. 
Een andere overeenkomst is het vermogen om te baren. Terwijl het baren van 
Maria wijst op de geboorte van de mens Jezus Christus, wijst het baren van de kerk 
op de opname van gelovigen in de geheimvolle werkelijkheid van de kerk als 
lichaam van Jezus Christus. 
 
Resumerend: In deze paragraaf kwamen aspecten van Maria’ moederschap voor 
Jezus Christus en haar geestelijke moederschap voor de mensheid aan het licht. 
Haar moederschap voor Jezus Christus heeft ze te danken aan de inwoning van het 
Woord, waarbij de heilige Geest een belangrijke functie heeft: de Geest als bron 
van levenswater in Maria; de Geest die haar heiligt en die haar vrijwaart van 
begeerte opdat het Woord in haar vlees kon worden; de Geest die een overvloed 
van gaven schenkt tijdens het zogen van haar kind Jezus. In de teksten over het 
moederschap van Maria hebben we aanwijzingen gevonden van de werkzaamheid 
van de heilige Geest bij de conceptie, geboorte en het voeden. Daaruit blijkt dat 
haar moederschap verankerd is in de Geest die betrokken op haar is en in die zin 
mogen  we haar moederschap voor Jezus Christus geestelijk noemen.  
Het geestelijke moederschap van Maria voor de mensheid vloeit over in het 
geestelijke moederschap van de kerk, die Augustinus in elkaars verlengde plaatst. 
Maria’s eigenschappen maagdelijkheid en zuiverheid kent Augustinus toe aan de 
kerk als moeder. Evenals Maria heeft de kerk het vermogen te baren vanuit de 
kracht van de heilige Geest die op haar betrokken is. Een andere overeenkomst ligt 
in het dragen: zoals Maria de mensheid droeg in haar schoot (s. 184, 3), zo draagt 
de kerk haar gelovigen (en.Ps. 130, 13).  
 
 
 
 

                                                 
1211   Sermo 72A, 7 (PL 46, 938): ‘quia Maria portio est Ecclesiae, sanctum membrum, excellens mem-
brum, supereminens membrum, sed tamen totius corporis membrum. Si totius corporis, plus est pro-
fecto corpus quam membrum. Caput Dominus, et totus Christus caput et corpus.’ Vertaling is uit: Van 
aangezicht tot aangezicht (2004), 358. 
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6.3 DE MYSTAGOGISCHE FUNCTIE VAN HET GEESTELIJKE MOEDERSCHAP VAN DE KERK 
 
Inleiding 
In de vorige paragrafen hebben we twee heilswegen gezien. Een heilsweg heeft 
Augustinus beschreven aan de hand van de uitdrukkingen van het goddelijke 
moederschap van Wijsheid, Christus en God. In de articulaties van het geestelijke 
moederschap van Maria vonden we een andere heilsweg.  
Deze twee heilswegen laat Augustinus uitmonden in de kerk. Bij het goddelijke 
moederschap staan de activiteiten zogen en voeden op de voorgrond en bij het 
geestelijke moederschap van Maria conceptie en baren. We zullen nog zien dat 
Augustinus al deze activiteiten toekent aan het moederschap van de kerk.  
Bij de bestudering van het geestelijke moederschap van de kerk gaat het in de 
eerste plaats om de wijze waarop zij als moeder functioneert. Op welke wijze leidt 
ze de geloofsleerlingen en wijdt ze de doopleerlingen in in haar gemeenschap? Ik 
begin met een verkenning van Augustinus’ visie op het moederschap van de kerk 
op basis van de polemieken die hij als bisschop voerde met zijn tijdgenoten. Ver-
volgens beschrijf ik, uitgaande van de moederlijke vermogens en activiteiten, de 
mystagogische functie van het geestelijke moederschap van de kerk. 
 
6.3.1 Het moederschap van de kerk als vrucht van Augustinus’ polemieken 
 
Augustinus’ visie op het moederschap van de kerk komt tot uiting in zijn pole-
mieken. Hij spande zich in om de eenheid van de kerk te bewaren. Deze eenheid 
wijst op de verbondenheid van de heilige Geest met de gemeenschap van de kerk. 
Degenen die haar eenheid op het spel zetten, ontzegde Augustinus de werkzaam-
heid van de heilige Geest, zoals in zijn polemiek met de pneumatomachen (en.Ps. 
130, 11). Van de vele polemieken die Augustinus voerde, ligt mijn focus op die met 
manicheeërs, donatisten en pelagianen, omdat hij daarin de symboliek van het 
moederschap toekent aan de kerk.  
 

 Polemiek met het manicheïsme 
In zijn polemiek met de manicheeërs vestigt Augustinus de aandacht op de trouw 
van de katholieke kerk aan de hele Bijbel: het Oude en het Nieuwe Testament.1212 
Hij stelt het gezag van de katholieke kerk centraal bij de interpretatie van de Bijbel, 
tegenover de manichese interpretaties van het Oude Testament die ook bij hem 
zelf tot verkeerde inzichten hadden geleid. Daarom nodigt hij hen uit om hun toe-
vlucht te zoeken ‘in de heilige moederschoot van de katholieke kerk’ (mor. 1.17.32) 
en met dezelfde belangstelling naar haar leraren te luisteren als waarmee hijzelf 

                                                 
1212   M. Mara, De kerk bij Augustinus, a.w. 206-208. 
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negen jaar lang naar hen had geluisterd (mor. 1.18.34).1213 In deze polemiek 
benadrukt Augustinus dat het in de katholieke kerk om de liefde tot God en de 
naaste gaat, waarbij hij haar voorstelt als een gezegende moeder van de christenen, 
die hen voedt met de Geest zodat zij God kunnen volgen en de naasten liefhebben 
(mor. 1.30.64).1214 In de kerk voegt de liefde mensen samen tot één lichaam. De 
gave van de heilige Geest aan de kerk is werkzaam in de geloofsgemeenschap 
tussen mensen onderling.  
 

 Polemiek met de donatisten 
Augustinus’ polemiek met het donatisme ging over de opvatting over de kerk. De 
afscheiding van de donatisten had in de katholieke kerk een schisma opgeleverd 
(zie 2.4.3). Omdat Augustinus de kerk ziet als universeel en als een lichaam dat 
verbonden is met Christus, ziet hij haar ook niet als mensenwerk, maar als het werk 
van God die door zijn éénmakende liefde van de Geest de leden van het lichaam 
aaneenvoegt en hen verenigt met het Hoofd: Christus.  
Augustinus verwijt de donatisten dat ze zich niet inzetten voor deze eenheid en dat 
ze de vrede niet bewaren. Daarom hebben ze de liefde niet en bereiken ze niet het 
eeuwig heil (bapt. 1.9.12). Deze controverse kwam naar boven in de discussies over 
de doop. Volgens de ecclesiologische opvatting van de donatisten dienden degenen 
die hun doopsel niet hadden ontvangen in een donatische kerk, opnieuw gedoopt 
te worden. Een doopsel dat door een onwaardige bedienaar was toegediend was 
ongeldig en zij beschouwden iedere katholieke bedienaar als onzuiver. Augustinus 
maakte de werkzaamheid van de doop niet afhankelijk van de bedienaar, maar van 
Christus omdat de kracht van de doop aan hem toebehoort (Io.eu.tr. 5, 8-9). Chris-
tus is dus degene die doopt.  
In De baptismo legt Augustinus de nadruk op de eenmalige doop en bepleit hij de 
eenheid van de katholieke kerk. In deze polemiek spreekt Augustinus over de kerk 
als moeder. De kerk kan kinderen van God baren tijdens de doop (bapt. 1.10.13-
14). Het baren wijst op een samenspel tussen Christus en de kerk tijdens het 
toedienen van het sacrament van de doop. De kerk baart tijdens de doopritus waar-
bij Christus heil schenkt, en neemt daarbij de kinderen van God op in de eenheid 
van haar gemeenschap. Doordat de donatisten zich niet geheel van deze eenheid 
afgescheiden hadden, baarde hun kerk ook kinderen van God en was hun doop 
geldig. 
 

                                                 
1213   De moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum (over de levenswijze van de 
katholieke kerk en over die van de manicheeërs), 388. 
1214   Mor. 1, 64 (CSEL 90, 67): ‘Iam vero cum haec humana dilectio inhaerentem uberibus tuis 
nutriverit et roboraverit animum, sequendo deo factus idoneus’ (die menselijke liefde heeft de geest, 
die zich aan uw moederborst hechtte, gevoed, gesterkt en geschikt gemaakt om God te volgen). De 
Nederlandse vertaling is uit: God zoeken met de zinnen? (2008), 81. 
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‘Want niet de scheiding baart, maar datgene wat zij van haar vastgehouden hebben. 
Wanneer zij dat ook nog verliezen, dan baren ze niet meer. Deze ene kerk, die vasthoudt 
aan haar sacramenten, baart in alle gemeenschappen, die overal geboren kunnen worden, 
hoewel niet allen die zij baart tot die eenheid behoren’ (bapt. 1.10.14).1215  

 

 De polemiek met de pelagianen 
Vanaf 411 tot aan het einde van zijn leven bond Augustinus de strijd aan met het 
pelagianisme, omdat deze stroming Jezus Christus slechts als een voorbeeld be-
schouwde en niet als een bemiddelaar van het heil. De controverse tussen Pelagius 
en Augustinus spitste zich toe op de verhouding tussen de vrije wil en genade (zie 
2.4.5). Deze controverse is onder meer te vinden in Augustinus’ reactie op Julianus 
van Aeclanum. In deze polemiek is de kerk als een moeder die het apostolisch 
geloof bewaart (c.Iul.imp. 3, 61; 3, 137). In een andere polemiek beklemtoont 
Augustinus dat de mens slechts door de wedergeboorte in de doop bevrijd kan 
worden van de zonde. Zelfs wanneer een gedoopte vrouw wiens lichaam een tem-
pel van de Geest is, zwanger is, wordt het lichaam van haar kind gevormd in zonden 
totdat het wedergeboren wordt (c.Iul. 6, 43). 
In zijn polemieken met de pelagianen vestigde Augustinus de aandacht op de heil-
zame aanwezigheid van Jezus Christus en de genade die de heilige Geest schenkt. 
 
Resumerend. Uit Augustinus’ polemieken komen verschillende vruchten naar voren 
rond zijn visie op het moederschap van de kerk. Eén vrucht is de heilsfunctie van de 
heilige Geest die voortkomt uit God en die bemiddeld wordt door Jezus Christus 
naar de kerk (1). Een andere vrucht is de eenheid die voortkomt uit de Geest met 
wie moeder kerk is verbonden (2). Een derde vrucht is de gave van de Geest die als 
liefde aanwezig is in de kerk en die gericht is op God en de naaste (3).  
 
6.3.2 Het moederschap van de kerk als werkzaam teken  
 
In het vorige hoofdstuk zagen we dat Augustinus het moederschap van de kerk 
beschreef als een teken dat verwijst naar de werkelijkheid van de drie-ene God met 
wie zij verbonden is (en.Ps. 130, 11), en wel een werkzaam teken. Haar werkzaam-
heid verwoordde hij in vermogens en activiteiten van het moederschap zoals het 
dragen, baren, voeden. In deze paragraaf onderzoek ik deze werkzaamheid aan de 
hand van teksten van Augustinus.  
 
 

                                                 
1215   Bapt. 1.10.14: ‘Neque enim separatio earum generat sed quod secum de ista tenuerunt; quodsi 
et hoc dimittant, omnino non generant. Haec itaque in omnibus generat cuius sacramenta retinentur, 
unde possit tale aliquid ubicumque generari, quamvis non omnes quos generat ad eius pertineant 
unitatem’. De Latijnse tekst is uit: De Baptismo – Über die Taufe (2006), 76-77.  
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 Zwangerschap en barensweeën van moeder kerk 
Augustinus verleent de kerk het vermogen van een zwangerschap die in relatie 
staat tot de catechumenen: 
 
‘Ze [de catechumenen] moeten herboren worden uit water en Geest. De kerk die nu nog 
zwanger van hen is, moet hen ter wereld brengen. Ze zijn al verwekt, nu moeten ze het 
levenslicht zien. Ze zullen borsten vinden waaraan ze zich kunnen voeden. Ze hoeven niet 
bang te zijn dat ze na hun geboorte zullen stikken. Laten ze de moederborst niet uit het oog 
verliezen’ (Io.eu.tr. 12, 3).1216  

 
In zijn verkondiging spreekt Augustinus tot de catechumenen en tot de doopleer-
lingen. Daarbij maakt hij gebruik van beelden die te maken hebben met een 
moederschoot en zwangerschap. We zagen eerder dat de moederschoot van de 
kerk wijst op de bescherming en geborgenheid die zij haar gelovigen biedt, hetgeen 
hij beschreven heeft als ‘het gedragen worden in de baarmoeder opdat zij geboren 
worden’ (en.Ps. 130, 13). Deze baarmoeder duidt Augustinus ook aan als de schoot 
van het geloof, waaruit het leven van de doopleerlingen dankzij de genade geboren 
wordt: 
 
‘Alle mensen van het nieuwe volk hier bijeen en van het volk dat geboren gaat worden, de 
Heer heeft u gemaakt, stel uw hoop op Hem, span u tot het uiterste in om gezond ter wereld 
te komen en voorkom dat u als een doodgeboren kind ter wereld komt. Let op de schoot 
van moeder kerk. Zie hoe ze zwoegt in verzuchtingen om u te baren en u tot het licht van 
het geloof te brengen. Verniel in uw ongeduld haar moederschoot niet en blokkeer niet de 
poorten van uw geboorte. U, die tot volk wordt gemaakt, prijs uw God. Prijs uw Heer omdat 
u wordt geschapen. Prijs de Heer, omdat u wordt gezoogd. Prijs de Heer, omdat u wordt 
gevoed. Groei in wijsheid en jaren, omdat u wordt grootgebracht’ (s. 216, 7).1217 

 
Augustinus spreekt de doopleerlingen in de veertigdagentijd toe met symbolen van 
de moederschoot die hij toekent aan de kerk. Hij beschrijft de kerk hier niet als een 
vroedvrouw die de doopleerling bijstaat bij de geboorte zoals in de Griekse 
maieutiek (zie 1.5.3). In deze preek is niet de doopleerling de barende, maar 

                                                 
1216   Io.eu.tr. 12, 3 (CCL 36, 121): ‘Renascantur ex aqua et Spiritu, proferat ecclesia quos parturit. 
Concepti sunt, edantur in lucem, habent ubera quibus nutiantur, non timeant ne nati suffocentur, ab 
uberibus maternis non recedant’. Deze vertaling is uit: Geef mij te drinken (2010), 257. 
1217   Sermo 216, 7 (PL 38, 1080): ‘Sperate in eum, omne concilium novae plebis, et popule qui nasceris, 
quem fecit Dominus, enitere ut salubriter pariaris, ne feraliter abortiaris. Ecce uterus matris Ecclesiae, 
ecce ut te pariat, atque in lucem fidei producat, laborat in gemitu suo. Nolite vestra impatientia viscera 
materna concutere, et partus vestri januas angustare. Popule qui crearis, lauda Dominum tuum. Quia 
lactaris, lauda; quia aleris, lauda; quia nutriris, profice sapientia et aetate’. Deze vertaling is 
overgenomen uit: A. Augustinus, Als licht in het hart (1996), 82. Het Latijnse gemitu heb ik vertaald 
met verzuchtingen en niet met weeën.  



415 

 
moeder kerk. Met haar ‘zwoegen in verzuchtingen’ duidt Augustinus op het ver-
langen van de kerk die uitziet naar de verlossing van haar volk. Haar gezwoeg wijst 
op haar inspanning bij de geboorte en gaat gepaard met kreunen en kermen en 
daarmee geeft ze stem aan haar verlangen. Met deze beschrijving van het doopritus 
in de symbolische taal van het moederschap komt de dynamiek van het proces van 
wedergeboorte van de doopleeringen meer in beeld dan wanneer de doopritus 
beschreven wordt met de tegenstelling dood en leven in Christus (Rom. 6, 3-5).1218 
Met deze symboliek verwijst Augustinus naar de hoop, het verlangen en het uitzien 
naar verlossing die de doopleerlingen leidt naar de opname in de gemeenschap van 
de kerk. Deze articulatie van de doopritus wijst op een moederlijke ervaring die 
daaraan ten grondslag ligt. 
 
Moeder kerk baart 
Augustinus plaatst het moederschap van Eva tegenover dat van de kerk. Hoewel 
Eva niet de kerk personifieert, beschouwt hij haar wel als een voorafbeelding van 
de kerk omdat ze de moeder van de levenden genoemd wordt.  
 
‘Er is een zekere vrouw in wie geestelijk getoond wordt wat er gezegd is tegen Eva: “zuch-
tend zul je baren” (Gen. 3, 16). De kerk, die de bruid van Christus is, baart immers kinderen 
en als ze baart is ze in barensnood. Eva, die “moeder van de levenden” genoemd wordt, is 
de voorafbeelding van de kerk. Te midden van de ledematen van deze barende vrouw was 
hij die gezegd heeft: “mijn kinderen, van wie ik weer in barensweeën ben, totdat Christus 
in jullie gevormd is” (Gal. 4, 19). Maar haar barensweeën zijn niet tevergeefs, noch heeft zij 
tevergeefs gebaard. Bij de opstanding van de doden zal een heilig zaad zijn, er zullen talloze 
rechtvaardigen zijn, verspreid over heel de aarde. De kerk zucht over hen, zij is in 
barensweeën, maar de bevalling van de kerk zal verschijnen bij de opstanding van de doden, 
en de pijn en de verzuchtingen zullen voorbijgaan’ (en.Ps. 126, 8).1219   

 
De barensweeën van de kerk hebben een eschatologische betekenis en duiden op 
het spanningveld tussen de kerk in de tijd en de kerk in het eeuwige leven. Daarmee 
plaatst Augustinus moeder kerk in het verlengde van het hemels Jeruzalem dat 
verderop in dit hoofdstuk aan de orde zal komen (zie 6.6). 
Het vermogen van moeder kerk om te baren brengt Augustinus in relatie tot God. 
Dit samenspel tussen de kerk en God leidt tot een geestelijke geboorte, die los staat 

                                                 
1218   In sermo 229A beschrijft Augustinus de werking van het doopsel als het begraven worden met 
Christus en het verrijzen met Hem (229A, 1).  
1219   En. ps. 126, 8 (CCL 40, 1863): ‘Est quaedam mulier, in qua spiritaliter ostenditur quod dictum est 
Evae: In gemitu parturies (Gn 3, 16). Parit enim ecclesia filios coniux Christi; et si parit, parturit. In 
cuius figura etiam Eva mater vivorum appelata est. In membris parturientis erat ille qui dicebat: Filioli 
mei, quos iterum parturio, donec Christus formetur in vobis (Gal 4, 19). Sed non frustra parturivit, nec 
frustra peperit; erit semen sanctum in resurrectione mortuorum; abundabunt iusti, qui diffusi sunt 
modo toto orbe terrarum. Gemit illos ecclesia, parturit illos ecclesia: in illa autem resurrectione 
mortuorum apparebit partus ecclesiae, transiet dolor et gemitus.’ 
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van de lichamelijke geboorte uit ouders. Deze tegenstelling beschrijft hij aan de 
hand van het gesprek van Jezus met Nicodemus (Joh. 3, 1-13): 
 
‘Hoewel er dus twee geboorten zijn, had hij (Nicodemus) maar inzicht in één ervan. De ene 
behoort bij de aarde, de ander bij de hemel. De ene behoort bij het vlees, de andere bij de 
Geest. De ene behoort bij de sterfelijkheid, de andere bij de eeuwigheid. De ene komt voort 
uit man en vrouw, de andere uit God en de kerk’ (Io.eu.tr. 11, 6).1220  

 
Zowel God als de kerk baren de nieuwe mens in de Geest. Zij baren tegelijkertijd 
omdat de kerk verankerd is in de heilige Geest. Het vermogen om te baren behoort 
toe aan de hemel, de Geest en de eeuwigheid. De Geest bewerkstelligt dit barens-
proces door zijn dynamische kracht die goddelijk is waardoor hij een vernieuwing 
teweeg kan brengen.  
Augustinus vergelijkt een lichamelijke en een geestelijke geboorte: zoals de schoot 
van een vrouw iemand maar één keer ter wereld kan brengen, zo kan de schoot 
van de kerk er slechts voor zorgen dat iemand éénmaal gedoopt wordt (Io.eu.tr. 12, 
2). Bij een lichamelijke geboorte krijgt de mens een vergankelijk erfdeel en bij een 
geestelijke geboorte verwerft hij het eeuwige erfdeel van God. In de woorden van 
de evangelist Johannes: ‘wat geboren is uit vlees is vlees, en wat geboren is uit de 
Geest is geestelijk’ (Io 3, 6, Vulgaat). Deze tegenstelling wordt overbrugd door de 
geestelijke geboorte die God bewerkstelligt door de schoot van de kerk:  
 
‘Als je wordt geboren om de eeuwige erfenis van de Vader te verwerven, moet je uit de 
schoot van de kerk geboren worden (…). God brengt door de kerk kinderen voort die hem 
niet zullen opvolgen, maar die altijd bij hem zullen blijven (…). We worden dus op geestelijke 
wijze geboren en we worden in de Geest geboren door het woord en het sacrament. De 
Geest is aanwezig om ons geboren te doen worden. Zonder zichtbaar te zijn is de Geest 
aanwezig waaruit u geboren zult worden, want ook uw geboorte zal niet zichtbaar zijn’ 
(Io.eu.tr. 12, 5).1221  

 

In een preek tot de doopleerlingen die bezig zijn met de afronding van de mysta-
gogische catechese na Pasen noemt Augustinus specifiek de kerk die hen als een 
moeder voortgebracht heeft (s. 255A). Hij personifieert haar als moeder en be-
schrijft haar ook als een ruimte, in die zin heeft de kerk hier een mystagogische 

                                                 
1220   Io.eu.tr. 11, 6 (CCL 36, 114): ‘Cum ergo sint duae nativitates (…). Una est de terra, alia de caelo; 
una est de carne, alia de Spiritu; una est de mortalitate, alia de aeternitate; una est de masculo et 
femina, alia de Deo et ecclesia.’ Deze vertaling is uit: Geef mij te drinken (2010), 243.  
1221   Io.eu.tr. 12, 5 (CCL 36, 123): ‘si propter haereditatem patris Dei sempiternam, nascatur ex 
visceribus Ecclesiae (…). Generat Deus de Ecclesia filios non successuros, sed secum mansuros (…). 
Spiritaliter ergo nascimur, et in spiritu nascimur verbo et sacramento. Adest Spiritus, ut nascamur; 
Spiritus invisibiliter adest unde nasceris, quia et tu invisibiliter nasceris.’ Vertaling is uit: Geef mij te 
drinken (2010), 259. 
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vorm. Zij is de plaats – het huis – waar de doopleerlingen door het evangelie voort-
gebracht werden. Als moeder wekt zij de ervaring die hen in contact brengt met 
hun Schepper, die aan hen vooraf gaat en aan wie ze zich overgegeven hebben. 
Daardoor worden ze geopend voor Gods liefde en herkennen zij elkaar als broers 
en zussen in Christus.  
 
‘Bemin de Heer want Hij bemint u. Bezoek regelmatig deze moeder die u heeft voort-
gebracht. Zie wat deze moeder voor u tot stand heeft gebracht: een schepsel verbindt zij 
met de Schepper, slaven maakt ze tot kinderen van God en lijfeigenen van de duivel maakt 
ze tot broeders en zusters van Christus’ (sermo 255A).1222  

 
Moeder kerk zoogt en voedt 
In een brief beschrijft Augustinus het moederschap van de kerk in relatie tot 
Christus aan wie zij toebehoort. Zijn beschrijving van Christus verwijst naar de wijs-
heid die de wereld van het ene uiteinde tot het andere omvat (Wijsh. 8, 1). Oftewel, 
Christus omvat de wereld en zijn verbondenheid met de kerk wijst op haar 
universele karakter. 
Augustinus beschrijft de kerk als een moederschoot die dankzij haar relatie met 
Christus het vermogen heeft te baren. Degenen die uit haar geboren zijn, zoogt zij 
aan haar moederborst.  
 
‘Die aan alle mensen haar schoot aanbiedt voor hun wedergeboorte, en die de borst geeft 
aan hen die wedergeboren zijn. Zij is als het ware het enige bezit van Christus dat zich 
uitstrekt tot aan de einden der aarde’ (ep. 23, 4).1223  

 
Augustinus plaatst het zogen in het verlengde van het baren, zoals bij het bio-
logische moederschap. Nadat ze zijn wedergeboren tijdens de doopritus zullen de 
doopleerlingen gevoed worden met de mystagogische catechese die de kerk tijdens 
het Paasoctaaf gaf. Bij dit onderricht leerden ze deel te nemen aan de rituele viering 
van de eucharistie, die hun relatie met Christus verdiepte. De gaven voor deze 
maaltijd noemt Augustinus geestelijk, en daarmee verwijst hij naar Christus die in 
deze gaven vertegenwoordigd is.  
In tegenstelling tot de praktijk in de huidige katholieke kerk waar de priester de 
gaven bereidt, kent Augustinus deze handeling toe aan de kerk die hij als een 

                                                 
1222   Sermo 255A (PLS2, 482-483): ‘Diligite Dominum, quia diligit vos; frequentate hanc matrem, quae 
genuit vos. Videte quid vobis contulerit haec mater, ut creaturam coniungeret Creatori, servos faceret 
filios Dei, mancipia diaboli faceret fratres Christi’. Vertaling is uit: Als lopend vuur (2001), 167.  
1223   Ep. 23, 4 (CCL 31, 63) spreekt Augustinus over de doop die niet herhaald hoeft te worden, maar 
wel bevestigd dient te worden door de kerk die de enige meest waarachtige moeder (unius verissimae 
matris) is: ‘quae omnibus genitibus et regenerandis praebet sinum et regeneratis ubera infundit, 
tamquam unius possessionis Christi sese usque ad terrae terminos porrigentis,’ (die aan alle mensen 
haar schoot aanbiedt voor hun wedergeboorte, en die de borst geeft aan hen die wedergeboren zijn. 
Zij is als het ware het enige bezit van Christus die zich uitstrekt tot aan de einden der aarde). 
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geestelijke moeder beschrijft. Als gemeenschap bereidt zij de geestelijke voeding 
voor de eucharistie. De personificatie van de kerkgemeenschap verwijst naar 
vrouwe Wijsheid die mensen bijeenroept om hen te voeden met brood en wijn (Spr. 
9, 2-5).  
  
‘Deze heilige en geestelijke moeder bereidt voor u elke dag geestelijke spijzen waarmee zij 
niet uw lichaam maar uw ziel verkwikt. Hemels brood wordt u rijkelijk uitgedeeld. De beker 
van het heil geeft zij u te drinken. Zij wil niet dat iemand van haar kinderen honger lijdt’ (s. 
255A).1224 

 
Bij de deelname aan de rituele viering van de eucharistie ontvangen de gelovigen 
niet alleen het brood, maar worden meer en meer het lichaam van Christus. Met 
deze identitificatie beoogt Augustinus dat zij ledematen van het lichaam van 
Christus worden en daarmee wijst hij op de gemeenschap van de kerk. Door deel 
te nemen aan de eucharistie ontvangen ze wat ze zijn en worden ze wat ze ont-
vangen. Deze identificatie heeft Augustinus als volgt verwoord:1225 
 
‘Als jullie willen begrijpen wat het lichaam van Christus is, luister dan naar hetgeen de 
apostel tot de gelovigen zegt: “welnu jullie zijn het lichaam van Christus en ieder van jullie 
maakt daar deel van uit.” Als jullie het lichaam en de ledematen van Christus zijn, dan is 
jullie mysterie geplaatst op de tafel van de Heer. Jullie ontvangen je mysterie. Jullie ant-
woorden ‘amen’ op wat jullie zijn en door ‘amen’ te antwoorden stemmen jullie ermee in 
zijn lichaam te zijn. Wees in werkelijkheid een lid van het lichaam van Christus, opdat jullie 
‘amen’ waar is.  
Maar waarom toont Hij zich in de gedaante van brood? Hier wil ik niets op eigen gezag 
zeggen, maar ook wat dit betreft willen wij naar de apostel luisteren, die sprekend over dit 
sacrament, zegt: “wij zijn, hoe talrijk ook, één brood en één lichaam.” Begrijpt deze woor-
den en verheugt jullie: wat een eenheid, wat een waarheid, wat een vroomheid, wat een 
liefde! Eén brood: wie is dat ene brood? Hoe talrijk ook, één lichaam. Bedenkt, dat brood 
niet gemaakt wordt van één graankorrel, maar van vele. Toen jullie geëxorciseerd werden, 
zijn jullie als het ware tot meel gemalen. Toen jullie het vuur van de heilige Geest ontvingen, 
zijn jullie als het ware gebakken. Weest dus wat jullie zien en ontvangt wat jullie zijn. Dan 
heeft de apostel van het brood gezegd’ (s. 272).1226 

                                                 
1224   Sermo 255A (PLS2, 483): ‘Haec ergo sancta et spiritalis mater quotidie vobis spiritales escas 
praeparat, per quas non corpora sed animas vestras reficiat. Panem vobis caelestem largitur, calicem 
vobis salutarem propinat; non vult quemquam filiorum suorum tali fame laborare.’ Deze vertaling is 
uit: Als lopend vuur (2001), 167. 
1225   D. Meconi, Becoming God by Becoming God’s: Augustine’s Mystagogy of Identification. In: 
Augustinian  Studies, 39: 1 (2008) 61-74.  
1226   Sermo 272 (PL 38, 1246-1248): ‘Quod videtur, speciem habet corporalem, quod intellegitur, fruc-
tum habet spiritalem. Corpus ergo Christi si vis intellegere, Apostolum audi dicentem fidelibus: Vos 
autem estis corpus Christi, et membra. Si ergo vos estis corpus Christi et membra, mysterium vestrum 
in mensa Dominica positum est: mysterium vestrum accipitis. Ad id quod estis, Amen respondetis, et 
respondendo subscribitis. Audis enim, Corpus Christi; et respondes, Amen. Esto membrum corporis 
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Het brood verwijst naar Christus. De doopleerlingen tot wie Augustinus zich in deze 
preek richt, worden door de goddelijke Geest omgevormd tot wie zij zijn in relatie 
tot God. Dit kan pas gebeuren nadat de oude mens in hen stukgeslagen is en 
Christus hen innerlijk herschapen heeft tot de nieuwe mens. Dit brood leidt tot een 
relatie met Christus die hen doet veranderen in zijn lichaam. Augustinus brengt 
deze transformatie in verband met Pinksteren wanneer de Geest liefde uitstort in 
de harten van de doopleerlingen en hen als ledemaat opneemt in het lichaam van 
Christus: de kerk. 
 
Het baren en voeden van de Geest  
Augustinus brengt de heilige Geest in verband met de kerk, die hem heeft ont-
vangen (s. 71, 20). De Geest is werkzaam tijdens de doopritus. Deze werkzaamheid 
drukt hij symbolisch uit als de geboorte van een kind uit de moederschoot.  
 
‘Deze wedergeboorte vindt plaats als alle vroegere zonden vergeven zijn, en dat gebeurt in 
de heilige Geest, zoals de Heer zegt: ‘“Alleen wie geboren is uit water en de Geest kan het 
koninkrijk van God binnengaan” (Joh. 3, 5). En geboren worden uit de Geest is iets heel 
anders dan gevoed worden uit die Geest. Net zoals het iets heel anders is om geboren te 
worden uit het vlees. Het een gebeurt wanneer een moeder baart, het ander als zij het 
voedt door het vlees. Dat gebeurt wanneer de moeder haar baby zoogt en de baby zich naar 
haar toewendt om het genot te drinken van haar uit wie hij geboren is, opdat hij zal leven; 
zodat hij de voeding om te leven uit de bron ontvangt waaruit hij het begin [de oorsprong] 
voor zijn geboorte heeft ontvangen’ (s. 71, 19).1227  

 
Met de geboortesymboliek beschrijft Augustinus de doopritus. Zoals een kind dat 
geboren wordt uit een moeder die ernaar verlangt het kind te zogen, zo verlangt 
de heilige Geest ernaar de doopleerlingen te voeden. Bij de geestelijke geboorte 
worden zij geopend voor de heilige Geest die hen voedt. Deze wedergeboorte im-
pliceert een bepaalde intentionaliteit die gericht is op God, die Augustinus be-
schrijft aan de hand van de relatie tussen moeder en kind, die symbool staat voor 

                                                 
Christi, ut verum sit Amen. Quare ergo in pane? Nihil hic de nostro afferamus, ipsum Apostolum 
identidem audiamus, qui cum de isto Sacramento loqueretur, ait: Unus panis, unum corpus multi 
sumus: intellegite et gaudete; unitas, veritas, pietas, caritas. Unus panis: quis est iste unus panis? 
Unum corpus multi. Recolite quia panis non fit de uno grano, sed de multis. Quando exorcizabamini, 
quasi molebamini. Quando baptizati estis, quasi conspersi estis. Quando Spiritus Sancti ignem 
accepistis, quasi cocti estis. Estote quod videtis, et accipite quod estis. Hoc Apostolus de pane dixit.’ 
Vertaling is gebaseerd op: Preken voor het volk (1948), 455.  
1227   Sermo 71, 19: (PL 38, 454-455): ‘Nam et illa regeneratio, ubi fit omnium praeteritorum remissio 
peccatorum, in Spiritu Sancto fit, dicente Domino: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu, non potest 
introire in regnum Dei (Io 3, 5). Sed aliud est nasci de Spiritu; aliud pasci de Spiritu; sicut aliud est nasci 
de carne, quod fit cum parit mater, aliud est pasci de carne, quod fit cum lactat infantem, ad hoc 
conversum ut cum voluptate biberet unde est natus ut viveret; ut inde accipiat vivendi alimentum, 
unde nascendi accepit initium.’   



420 

 
de onvervangbare relatie van de heilige Geest met de doopleerlingen. De bron van 
waaruit de Geest hen wedergebaard heeft is dezelfde bron als waaruit de Geest 
hen als een moeder voedt. Daarmee is er een onderscheid aangegeven met de 
maieutiek waar de bron in de leerling te vinden is. In deze preek bevindt de bron 
zich buiten de doopleerling, in God. Deze bron heeft hij ook symbolisch aangeduid 
als een moederborst die hun geloof voedt: ‘Ze zullen de borsten vinden waaraan ze 
zich kunnen voeden’ (Io.eu.tr. 12, 3). 
 
Samenvattend. De heilsfunctie van het moederschap van de kerk staat in relatie tot 
God die haar de Geest gezonden heeft. Dankzij deze relatie en geestesgave kan de 
kerk heil bemiddelen die Augustinus uitdrukt in de symboliek van het moederschap. 
Het moederlijke vermogen van ‘baren’ staat in verband met het moederschap van 
Maria (de heilsweg van Maria) en het ‘voeden’ met de heilsgaven die de Geest aan 
de kerk schenkt (de heilsweg van moeder Wijsheid en Christus als moeder).  
De metaforen ‘baren’ en ‘voeden’ slaan op de inwijding in het christelijk geloof en 
de opname in de kerk. Augustinus plaatst deze moederlijke handelingen in elkaars 
verlengde voor zover ze verwijzen naar het wederbaren tijdens de doopritus en de 
mystagogische catechese die de kerk haar doopleerlingen aanbiedt na Pasen. De 
metafoor ‘baren’ plaatst hij ook in een eschatologisch perspectief waarbij het 
‘voeden’ buiten beschouwing blijft. De heilsfunctie van de kerk zal uitmonden in 
het hemelse Jeruzalem (zie 6.6).  
 
6.4 DE MYSTAGOGISCHE FUNCTIE VAN HET MOEDERSCHAP VAN DE HEILIGE SCHRIFT   
 
Inleiding 
Uit de teksten die ik voor dit onderzoek inventariseerde (zie 5.1), blijkt dat 
Augustinus de heilige Schrift personifieert als een moeder. Haar moederschap komt 
aan het licht in haar pedagogisch handelen waarbij ze zich aanpast aan het niveau 
van de gelovigen die Augustinus ‘kinderen’ noemt. Hij beschrijft het pedagogische 
handelen van de heilige Schrift in moederlijke beelden zoals het dragen, zogen en 
voeden. Aan de hand van deze moederlijke vermogens en activiteiten brengt 
Augustinus haar bemiddeling tussen God en deze ‘kinderen’ tot uitdrukking. Ik 
begin deze paragraaf met een methode van bijbellezing waarin hij de relatie tussen 
werkelijkheid (res) en teken (signum) uitwerkt: de Bijbel is niet zomaar een teken 
(6.4.1), maar ook een werkzaam teken (6.4.2).  
 
6.4.1. De heilige Schrift als teken 
 
Res en signum 
Augustinus ontwikkelde een model voor het lezen van de Bijbel, dat hij uitwerkte 
in doctrina christiana. Hij beschrijft het model als een methode van ontdekken. 
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Datgene wat we moeten begrijpen is voorhanden in de tekst van de Bijbel (doctr. 
chr. 1.1.1). De heilige Schrift is een plaats waar God te ontdekken en te vinden is: 
‘als je leest, spreekt God tot jou’ (en.Ps. 85, 7).1228 Volgens Augustinus is er een 
relatie tussen res (werkelijkheid) en signum (teken). De werkelijkheid wijst op de 
drie-ene God die de hoogste realiteit is (doctr.chr. 1.5.10). Het teken wijst op een 
uiterlijke, zintuiglijk waarneembare realiteit die vanuit zichzelf de gedachte aan iets 
anders laat opkomen (doctr.chr. 2.1.1). Zo kan de werkelijkheid van de drie-ene 
God op het terrein van de zichtbare werkelijkheid een relatie met de mens aangaan 
via de heilige Schrift. Dit gebeurt op een bijzondere wijze door de menswording van 
Jezus Christus.1229 Dit inzicht zet Augustinus in bij het geloofsonderricht aan de 
gelovigen die het Woord nog niet geestelijk kunnen verstaan. Door de verhouding 
tussen res en signum kan de heilige Schrift zich aan hen aanpassen.  
 
‘Ze heeft geen enkel soort woord gemeden waaruit ons inzicht om zo te zeggen trapsgewijs 
opstijgt naar het goddelijke en allerverhevenste en groeit door gevoed te worden. Om over 
God te spreken heeft ze woorden gebruikt die ontleend zijn aan de lichamelijke dingen’ 
(trin. 1, 2).1230  

 
De tekens die de heilige Schrift gebruikt sluiten aan op de gelovigen zolang zij zich 
laten leiden door het zintuiglijk waarneembare: de Schrift kan hen aanspreken en 
zich aan hen aanpassen. Door deze tekens kan er een relatie ontstaan tussen deze 
gelovigen en God – wat een pedagogiek van de heilige Schrift inhoudt.  
 
Verbondenheid van de heilige Schrift met God 
Voor Augustinus is de heilige Schrift – evenals de kerk – verbonden met de werke-
lijkheid van God. In zijn commentaar op psalm 8 zet Augustinus uiteen hoe de 
woorden uit de heilige Schrift verbonden zijn met God en dat zij een bron van 
openbaring zijn.  
De hemelen zijn het werk van Gods vingers. De vingers van God wijzen op de heilige 
Geest die werkzaam was in zijn dienaren die de heilige boeken schreven. Zij waren 
bij het schrijven vervuld van zijn Geest die hen de Schrift deed schrijven. Volgens 
Augustinus duiden de hemelen in deze psalm op de beide Testamenten, die een 
neerslag vormen van de inspiratie van de Geest. Hoewel deze Boeken vingers zijn 
die wijzen op God, is zijn transcendentie ver verheven boven deze hemelen:  
 

                                                 
1228  M. Dulay, Hoe Augustinus de Bijbel leest, a.w. 107. 
1229   M. Schrama, Augustinus, De binnenkant van zijn denken, a.w. 247.  
1230   Trin. 1, 2 (CCL 50, 28): ‘Sancta scriptura parvulis congruens nullius generis rerum verba vitavit ex 
quibus quasi gradatim  ad divina atque sublimia noster intellectus velut nutritus assurgeret. Nam et 
verbis ex rebus corporalibus sumptis usa est cum de deo loqueretur.’ Deze vertaling is uit: Over de 
drie-eenheid (2005), 42.  
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‘Aangezien uw grootheid verheven is boven de hemelen, uw grootheid immers is groter dan 
alle Schriftwoorden kunnen zeggen. Uit de mond van zuigelingen en kinderen die gezoogd 
worden hebt u de lof vervolmaakt. Zij, die de kennis van uw grootheid willen bevatten, 
dienen te beginnen met het geloof in de Schriften. God heeft de Schriften helemaal doen 
buigen naar het bevattingsvermogen van de zuigelingen en de kinderen die gezoogd 
worden’ (en.Ps. 8, 8).1231  

 
God heeft de heilige Schrift binnen het bereik van ‘kinderen’ en ‘zuigelingen’ ge-
bracht door haar uit de hemelen neer te laten dalen om hen te ‘zogen’. Dit ge-
beurde bij de menswording van Jezus Christus: ‘door de nederigheid van het geloof 
dat geworteld is in de geschiedenis en gedragen werd in de tijd.’1232  
Dankzij de incarnatie van het Woord kan de Schrift Gods heil openbaren aan iedere 
mens, ook aan degenen die niet in staat zijn de geestelijke betekenis ervan te 
verstaan. De Schrift is een bron waarmee het geloof van deze mensen gevoed 
wordt. Zij heten infantium (sprakelozen) en lactantium (zuigelingen die gezoogd 
worden aan de moederborst). De symboliek van zogen verwijst naar de genade die 
beschikbaar komt en bemiddeld wordt door Jezus Christus – een genade als een 
gave van de Geest die werkzaam is in de heilige Schrift. Het symbolische zogen van 
de heilige Schrift verwijst naar de incarnatie van de genadegaven bij de Mens-
wording en wijst in de richting van de wijsheidschristologie. 
 
6.4.2. De heilige Schrift als werkzaam teken 
 
Moederschoot 
Augustinus verleent aan de heilige Schrift een ‘moederschoot’ die iedereen in zich 
op kan nemen. Hoewel haar schoot voor iedereen toegankelijk is, komen maar 
weinig mensen via de Schrift tot een ontmoeting met God:  
 
‘Zodoende kon de Schrift allen in haar algemene schoot opnemen en toch langs nauwe 
doorgangen enkele weinigen tot u laten komen’ (Conf. 6.5.8).1233 

 
Haar moederschoot beschrijft Augustinus enerzijds als een ruimte die geheimvol en 
daardoor ontoegankelijk is voor de gelovigen die hij ‘kinderen’ noemt, anderzijds 
kan de Schrift met deze gelovigen meegroeien. De Schrift geeft zelf haar betekenis 
prijs aan de lezer wanneer die de juiste geestelijke houding heeft:  

                                                 
1231   En. Ps. 8, 8 (CCL 38, 52): ‘Quoniam magnificentia tua elevata est super caelos; excedit enim 
magnificentia tua omnium scripturarum eloquia; ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem, ut 
a fide scripturarum inciperent, qui cupiunt ad tuae magnificentiae notitiam pervenire (…). Inclinavit 
ergo scripturas Deus usque ad infantium et lactantium capacitatem.  
1232   En.Ps. 8, 8 (CCL 38, 52): ‘et eos per humilitatem historicae fidei, quae temporaliter gesta est’.  
1233   Conf. 6.5.8 (CCL 27, 78-79): ‘ut exciperet omnes populari sinu et per angusta foramina paucos ad 
te traiceret.’ De Nederlandse vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 126.  



423 

 
 
‘Het lijkt op een bouwwerk waar de ingang laag is en de voorgang hoog en dat behangen is 
met geheimenissen (…). Zij was evenwel van dien aard dat zij met de kleinen meegroeide’ 
(Conf. 3.5.9).1234 

 
De woorden uit de heilige Schrift beschrijft Augustinus als een moederschoot die 
de zwakheid van de gelovigen (‘kinderen’) draagt: 
 
‘Deze mensen zijn niet geestelijk, want die zeer eenvoudige woordkeus draagt hun zwak-
heid als de schoot van een moeder, en daardoor wordt bij hen het geloof opgebouwd tot 
hun heil’ (Conf. 12.27.37).1235    

 
Zwangerschap en baren 
Terwijl de goddelijke Geest de gemeenschap van de kerk tot een eenheid samen-
voegt (‘baart’), is dezelfde Geest ook verbonden met de afzonderlijke leden van de 
gemeenschap. De werkzaamheid van de Geest in de heilige Schrift kan ook Augus-
tinus zelf als bisschop tot ‘baren’ brengen. Daarmee kent hij aan zichzelf het 
moederlijke vermogen toe de gelovigen te ‘baren’ door middel van het evangelie.    
 
‘Want één moederkerk heeft ons voorgebracht; als zonen en dochters, want door het 
evangelie heb ik u voortgebracht’ (s. 255A).1236  

 
Zoals Maria het Woord ontving dat inwoning in haar vond, zo draagt ook bisschop 
Augustinus het Woord in zijn hart. De ontvangenis van het Woord noemt hij een 
zwangerschap.  
 
‘Binnen in mij draag ik het Woord dat ik in het hart heb ontvangen, en dat waarvan ik in 
mijn hart zwanger ben, wil ik in uw oren ter wereld brengen. Ik wil u zeggen wat binnen in 
mij is, ik wil u openbaren wat zich verborgen houdt. Ik zoek naar een manier om het in het 
bereik van uw geest te brengen. Eerst bezoek ik uw oren, die als de deuren van uw geest 
zijn. En omdat het woord waarvan ik in mijn hart zwanger ben, niet waarneembaar is, kan 
ik het niet zelf bij u krijgen. (…) Ik leg wat u niet ziet, boven op wat u hoort, en zo weet ik 
het gehoor te bereiken’ (s. 223A, 2).1237  

                                                 
1234 Conf. 3.5.9 (CCL 27, 30-31: ‘sed incessu humilem, successu excelsam et velatam mysteriis (…). 
Verum autem illa erat quae cresceret cum parvulis.’  Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 68. 
1235 Conf. 12.27.37 (CCL 27, 237): ‘In quibus adhuc parvulis animalibus, dum isto humillimo genere 
verborum tamquam materno sinu eorum gestatur infirmitas, salubriter aedificatur fides.’  
1236 Sermo 255A (PLS2, 482-483), fratres, quia una nos genuit Ecclesia mater; filios quia per Evangelium 
ego vos genui’. Deze vertaling is uit: Als lopend vuur (2001), 167.  
1237   Sermo 223A, 2 (PL 38): ‘Gero intus verbum corde conceptum, et volo in auribus tuis parere quod 
corde concepi; volo tibi dicere quod intus est, proferre ad te quod latet: quaero quomodo pervenire 
ad mentem tuam possit. Convenio primum, quasi ianuam mentis tuae, aures tuas; et quoniam 
invisibile est verbum, quod corde concepi, trahere ad te non possum, provideo illi quasi vehiculum 
sonum. Ecce verbum latet, sonus patet; impono latentem super patentem, et pervenio ad audientem; 
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Het Woord dat Augustinus draagt, heeft een openbarende functie. Het onthult een 
perspectief op de werkelijkheid van God als een uitnodiging om er op in te gaan. 
Het openbarend spreken gebeurt in de communicatie van Augustinus met zijn toe-
hoorders. In hun geest is al iets aanwezig wat Augustinus nog moet oproepen, zodat 
zij zelf open zullen gaan staan voor God. In deze dialoog is hij volledig op hen be-
trokken en openbaart hij wat in hem werkzaam is. Op deze wijze wekt hij geloof 
(fides ex auditu).  
 
Zogen en voeden 
In zijn commentaar op de brieven van Johannes plaatst Augustinus de kerk als 
moeder in een samenhang met de heilige Schrift. Daarin personifieert hij de kerk 
als moeder en kent haar vermogens om te zogen toe aan de heilige Schrift, waar-
mee ze de genadegaven kan bemiddelen naar de doopleerlingen: 
 
‘De moeder is in dit geval de kerk; haar borsten zijn de twee Testamenten van de goddelijke 
Schrift. Daar kan men de melk drinken van alle mysteries die in de tijd voltrokken zijn voor 
ons eeuwige heil. Daardoor gevoed en sterk geworden, kan de mens vroeg of laat komen 
tot het nuttigen van vaste spijs’ (ep.Io.tr. 3, 1).1238  

 
De heilsdaden die in de Bijbel worden beschreven, hangen samen met het eeuwige 
heil. In het vervolg van deze tekst vertelt Augustinus dat de nederige Christus de 
‘melk’ is en Christus die gelijk is aan de Vader de ‘vaste spijs’. De ‘melk’ waarmee 
de mens Jezus gelovigen kan ‘zogen’ en ‘voeden’ slaat op de genade die hij hen 
schenkt, wanneer ze luisteren naar mysteries omdat de goddelijke Geest daarin 
werkzaam was. De Geest is dus in deze mysteries verborgen. Het zijn niet zomaar 
historische gebeurtenissen, ze geven ook eeuwig heil. 
Doordat de heilige Schrift zichtbare tekens gebruikt kan zij haar genade aan de 
gelovigen als  ‘kinderen’ openbaren.  
 
‘Want met dingen die in de schepping te vinden zijn, schept de goddelijke Schrift gewoonlijk 
om zo te zeggen kinderlijke genoegens, waarmee het gezichtsvermogen van de zwakken 
bewogen wordt in verhouding tot de maat om zo te zeggen stapsgewijs naar het hogere te 
verlangen en het lagere achter zich te laten’ (trin. 1, 2).1239  

                                                 
ac sic verbum exit a me, venit ad te, et non recessit a me.’ Deze vertaling is uit: Als licht in het hart 
(1996), 103.  
1238   Ep.Io.tr. 3, 1 (PL 35, 1998): ‘Est autem mater Ecclesia et ubera eius duo Testamenta Scripturarum 
divinarum. Hinc sugatur lac omnium sacramentorum temporaliter pro aeterna nostra salute gesto-
rum, ut nutritus atque roboratus perveniat ad manducandum cibum.’ Deze vertaling is uit: Preken 
over de eerste brief van Johannes (1992), 41.  
1239   Trin. 1, 2 (CCL 50, 29): ‘Rebus enim quae in creatura reperiuntur solet scriptura divina velut infan-
tilia oblectamenta formare quibus infirmorum ad quaerenda superiora et inferiora deserenda pro suo 
modulo tamquam passibus moveretur aspectus.’ De vertaling is uit: Over de drie-eenheid (2005), 42.  
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De heilige Schrift wekt spirituele ervaring door zich enerzijds aan deze gelovigen 
aan te passen: ze gebruikt tekens (beelden, woorden) uit het dagelijks leven, waar-
door haar tekens toegankelijk zijn voor degenen die zich laten leiden door hun 
affectieve en zintuiglijke vermogens. Anderzijds wekt ze met haar genade het 
verlangen om in zichzelf te keren, waar Gods aanwezigheid zich kenbaar maakt.  
 
Resumerend. De heilige Schrift is een teken dat verwijst naar God, maar ze is ook 
een werkzaam teken doordat de Geest op een actuele wijze werkzaam in haar is. 
Deze werking is mogelijk dankzij de incarnatie van het Woord. Deze bemiddeling 
van de heilsgaven naar de gelovigen (‘kinderen’) drukt Augustinus uit in de symbo-
lische handelingen van het ‘zogen’ en ‘voeden’. Met deze handelingen bemiddelt 
de Geest op een actuele wijze de genade van God naar deze gelovigen via de heilige 
Schrift en daarmee wekt de Schrift verlangen naar God. Deze bemiddeling verwijst 
naar de heilsweg die Augustinus beschreef aan de hand van moeder Wijsheid en 
Christus als moeder.  
 
 
6.5. DE MYSTAGOGISCHE FUNCTIE VAN HET GEESTELIJKE MOEDERSCHAP VAN PAULUS 
 
Tot nu toe bleek dat Augustinus Paulus’ geestelijke moederschap beschrijft als van 
een mystagoog die zijn toehoorders inleidt in het christelijk geloof. Dit mysta-
gogische werk drukt hij uit in de symbolische handelingen ‘voeden’ en ‘koesteren’.  
Paulus werkte echter in een andere context dan Augustinus. Bij Paulus had het 
christendom nog geen geschiedenis; het stond aan het begin en leefde nog in de 
verwachting van de wederkomst van Christus. Paulus stichtte gemeenschappen die 
hij invoerde in het christelijk geloof.  
In de tijd van Augustinus was het christendom inmiddels door de keizerlijke erken-
ning een officiële godsdienst geworden en kreeg de kerk een bevoorrechte positie 
waardoor ze veel mensen kon bereiken en de samenleving kon doordrenken met 
christelijke waarden.1240 In deze tijd werd de inhoud van het christelijke geloof 
gevormd. De discussies waarmee dat gepaard ging, kwamen we tegen in de pole-
mieken die Augustinus met zijn tegenstanders voerde. 
In deze paragraaf onderzoek ik de mystagogische functie van het geestelijke 
moederschap van  Paulus in teksten van Augustinus. De zienswijze van Augustinus 
komt aan het licht in de wijze waarop hij de teksten van Paulus interpreteert vanuit 
zijn verstaanshorizon, ook als mystagoog. In hoeverre beschreef Augustinus zijn 
geestelijke moederschap aan de hand van Paulus’ teksten? 
 

                                                 
1240   N. van de Akker en P. Nissen, Wegen en dwarswegen, De geschiedenis van tweeduizend jaar 
christendom, Amsterdam 1999, 57.   
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6.5.1 Paulus als moeder en als vader 
 
Augustinus personifieert Paulus zowel als een vader als een moeder. 
 
‘Hij [Christus] heeft zowel vaderlijk gezag als moederlijke liefde; zo is Paulus zowel een vader 
als een moeder. Hij toont zichzelf als vader als hij zegt: “hoewel u vele opvoeders hebt in 
Christus, hebt u niet veel vaders, maar ik heb u door het evangelie in Christus Jezus verwekt” 
(1 Kor. 4, 15) en hij toont zich als een moeder als hij zegt: “mijn kinderen, voor wie ik 
opnieuw barensweeën doorsta, totdat Christus in jullie gevormd zal zijn”’ (Gal. 4, 19; en.Ps. 
101, 8; s. 1).1241 
 

Augustinus baseert het vaderschap en moederschap van Paulus in deze uiteen-
zetting op de biologische vermogens van een vader en een moeder: een vader ver-
wekt en een moeder baart. Doordat Augustinus aan Paulus als man het vermogen 
van baren toekent is deze symbolische handeling bepaald door culturele en sociale 
factoren (gender), omdat hij als man dit vermogen niet heeft. Dit betreft ook 
andere handelingen van het moederschap die hij symbolisch aan Paulus verleent: 
‘voeden’ (1 Kor. 3, 2) en ‘barensweeën’ (Gal. 4, 19). Het ‘koesteren’ (1 Tess. 2, 7) is 
een handeling van vaders én moeders. Deze handeling kwam eerder te voorschijn 
als een spoor van Augustinus’ vaderschap voor zijn zoon Adeodatus (Io.eu.tr. 7, 23).  
Augustinus plaatst deze symbolische handelingen in de context van de geloofsweg 
en vertelt  aan de hand daarvan hoe Paulus betrokken was op degenen die hij het 
leven geschonken had door het evangelie. Hij vertrouwde hen niet toe aan iemand 
anders, maar hij ‘voedde’ en ‘koesterde’ hen zelf: 
 
‘Want er zijn moeders, die na de geboorte hun kind overgeven aan voedsters; zij die kin-
deren baren, koesteren hen niet, omdat ze het voeden overgeven aan voedsters; de voed-
sters die de kinderen koesteren, koesteren niet hun eigen baby’s maar die van anderen; hij 
[Paulus] heeft zelf gebaard en zelf gekoesterd, hij vertrouwde de kinderen die hij gebaard 
had niet toe aan voedsters; want hij zegt: “voor wie ik opnieuw barensweeën doorsta, 
totdat jullie gevormd zijn in Christus” (Gal. 4, 19). Dus hij koesterde en voedde zelf’ (en.Ps. 
49, 27).1242   

 

                                                 
1241   En. Ps. 101, s. 1, 8 (CCL 40, 1431-1432): ‘Habet enim paternam auctoritatem, maternum affectum; 
sicut et Paulus et pater est et mater est; non per seipsum, sed per evangelium: pater ubi dicit; Etsi 
habeatis multos paedagogos in Christo, sed non multos patres; in Christo enim Iesu per evangelium 
ego vos genui (1 Cor 4, 15); mater autem ubi ait: Filioli mei, quos iterum parturio, donec Christus 
formetur in vobis (Gal 4 19).’ 
1242   En. Ps. 49, 27 (CCL 38, 595) : ‘Sunt enim matres quae cum pepererint, dant nutricibus; illae quae 
pepererunt, non fovent filios suos, quia nutriendos dederunt; illae autem quae fovent, non suos 
fovent, sed alienos; iste vero ipse pepererat, ipse fovebat, nulli nutrici quem pepererat committebat; 
dixerat enim: Quos iterum parturio, donec Christus formetur in vobis (Gal 4, 19). Fovebat ergo, et 
lactabat.’  
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6.5.2 Paulus’ opstijgen en afdalen  
 
Eerder zagen we dat Augustinus de symboliek van het zogend moederschap ge-
bruikt om de incarnatie van het Woord te beschrijven en niet het schema descen-
sus-ascensus (neerdalen – opstijgen). Augustinus gebruikt dit schema voor Paulus, 
maar in de andere volgorde: ascensus-descensus (opstijgen-afdalen). In zijn 
uiteenzetting op psalm 118 (en.Ps. 119, 2) in dit hoofdstuk (6.1.2) brengt Augus-
tinus het opstijgen van Paulus in verband met een extatische ervaring: ‘want als we 
in de hoogste geestverrukking zijn is het voor God’ (2 Kor. 5, 13).1243 Bij zijn op-
stijging verbleef zijn hart in contemplatie waarbij hij onuitsprekelijke woorden 
hoorde. 
Augustinus gebruikt voor het afdalen van Paulus de symboliek van het zogend 
moederschap die verwijst naar de omvorming van de genade (‘melk’). Augustinus 
beschrijft eerst de incarnatie van het Woord waarbij de heilsgaven als genade 
beschikbaar komen voor de mensheid om vervolgens over te gaan op het beschrij-
ven van de verkondiging van Paulus aan de hand van dezelfde beelden. De ‘melk’ 
verwijst naar zijn verkondiging van de gekruisigde Christus (1 Kor. 2, 2), die bestemd 
is voor de gelovigen die zich nog laten leiden door het vlees.  
  
‘De apostel zegt: “Melk heb ik jullie te drinken gegeven, geen spijs; dat konden jullie nog 
niet bevatten, tot nog toe kunnen jullie dat niet” (1 Kor. 3, 2). Dus om melk te geven is hij 
neergedaald tot de kinderen; en omdat hij is neergedaald, heeft hij de neerdalende 
[Christus] gegeven. Hij zegt immers: “Ik heb toch tot jullie gezegd, dat ik niets onder jullie 
wist, tenzij Jezus Christus, de gekruisigde”’ (1 Kor. 2, 2), (en.Ps. 119, 2).1244 

 
Augustinus verbindt het opstijgen van Paulus in Christus met zijn afdalen naar de 
gelovigen die hij ‘kinderen in Christus’ noemt (Io.eu.tr. 7, 23). 
Daarbij gebruikt hij Paulus’ teksten over het opstijgen en het opgenomen worden 
in de werkelijkheid van God die zich aan hem mededeelde (2 Kor. 5, 13-14; 2 Kor. 
12, 2-4). Paulus brengt zijn extatische ervaring zelf niet direct in verband met de 
verkondiging aan zijn toehoorders die bezig waren Jezus Christus te leren kennen. 
Augustinus echter brengt deze teksten over Paulus’ extatische ervaring in verband 
met diens teksten over de symbolische handelingen van het moederschap (1 Kor. 

                                                 
1243   En.Ps. 119, 2 (CCL 40, 1778): ‘Sive enim mente excessimus Deo’ (want als we in de hoogst 
geestverruking zijn is het voor God). Verwijzing naar 2 Cor. 2, 13a: ‘sive enim mente excedimus’ (want 
als we in geestverrukking zijn). 
1244   En.Ps. 119, 2 (CCL 40, 1779): ‘Et dicit apostolus: lac vobis potum dedi, non escam; nondum enim 
poteratis sed nec adhuc quidem potestis (1 Cor 3, 2). Ergo dando lac descendit ad parvulos; et quia 
descendit, descendentem dedit. Ait enim; Numquid dixit me aliquid inter vos scire, nise Iesum 
Christum, en hunc crucifixum?’ (1 Cor 2, 2).  
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3, 2; 1 Tess. 2, 7).1245 Dezelfde koppeling vinden we in Augustinus’ uiteenzetting op 
psalm 45 (en.Ps. 44, 20) waarin hij beschrijft hoe Paulus opsteeg en afdaalde aan 
de hand van Natanaël die de hemel geopend zag (Joh. 1, 47-51). Daarin zijn de 
verkondigers engelen van God, zoals in Io.eu.tr. 7, 23 (zie 5.3.3): 
 
‘De engelen van God mogen opstijgen en neerdalen via deze ladders, mag dit zo zijn in de 
kerk. Engelen van God dienen de waarheid te verkondigen, zij mogen opstijgen en zien: “In 
het begin was het Woord en het Woord was bij God en God was het Woord” (Joh. 1, 1). Zij 
mogen afdalen en zien dat “het Woord vlees is geworden en onder ons gewoond heeft” 
(Joh. 1, 14). Zij mogen opstijgen om de groten op te richten, ze mogen afdalen om de kleinen 
te voeden. Zie hoe Paulus opstijgt: “Zijn wij in geestverrukking, dan is het voor God.” Zie 
hem afdalen: “Houden wij de juiste maat, dan is het voor jullie” (2 Kor. 5, 13). Zie hem 
opstijgen: “Wij spreken wijsheid onder de volmaakten” (1 Kor. 2, 6). Zie hem afdalen: “Melk 
moet ik jullie geven, geen vast voedsel” (1 Kor. 3, 2). Dat is wat er gebeurt in de kerk, de 
engelen van God stijgen op en dalen neer boven de Mensenzoon, omdat de Mensenzoon 
in de hoogte troont, en wij naar hem ons hart verheffen; in dit opzicht is hij ons Hoofd; maar 
de Mensenzoon is hier beneden, zoals zijn lichaam op aarde is. Als Hoofd is hij in de hemel, 
en als lichaam is hij op aarde (…) Christus is daar, en Christus is hier’ (en.Ps. 44, 20).1246 
 

Augustinus plaatst de verkondigers van het evangelie (engelen van God) in het 
verlengde van Paulus die eerst opsteeg om in zijn geest het onuitsprekelijke Woord 
te schouwen en vervolgens afdaalde om de Menswording te overwegen. Dit op-
stijgen en afdalen brengt Augustinus in verband met Paulus’ opstijging in geestver-
rukking en zijn afdaling naar de gelovigen die hij voedde met de genadegaven 
(‘melk’), maar hij betrekt het beeld ook op de kerk, waar de volmaakte gelovigen 
hun hart verheffen tot Christus die hen voedt met zijn Geest en waar de gelovigen 
als ‘kinderen’ gevoed worden met de genadegaven die zij ontvangen via Jezus 
Christus.  
In deze uiteenzettingen (en.Ps. 44, 20; en.Ps. 119, 2) koppelt Augustinus de exta-
tische ervaring van Paulus aan diens verkondiging van de mens Christus aan de 

                                                 
1245   Het gaat om de volgende teksten: en.Ps. 44, 20; en.Ps. 119, 2; Io.eu.tr. 7, 23. Hoewel Augustinus 
in en.Ps. 30, 2 s. 1, 2 niet de moederschapteksten van Paulus (1 Kor. 3, 2; 1 Tess. 2, 7) citeert, brengt 
hij de extase van Paulus wel in verband met de dienstbaarheid aan de zwakken. 
1246   En.Ps. 44, 20 (CCL 38, 509): ‘Angeli Dei adscendant et descendant per scalas illas, fiat hoc in 
ecclesia. Angeli Dei annuntiatores sunt veritatis: adscendant et videant: In principio erat Verbum, et 
Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum (Io 1, 1). Descendant, et videant, quia Verbum caro 
factum est, et habitavit in nobis (Io 1, 14). Adscendant, ut erigant magnos; descendant, ut nutriant 
parvos. Vide adscendentem Paulum: Sivemente excessimus, Deo. Vide descendentem: Sive tempe-
rantes sumus, vobis (2 Cor 5, 13). Vide adscendentem: Sapientiam loquimur inter perfectos (1 Cor 2, 
6). Vide descendentem: Lac vobis potum dedi, non escam (1 Cor 3,  2). Hoc fit in ecclesia: adscendunt 
et descendunt angeli Dei super Filium hominis; ad quem adscendunt  corde, id est caput eius; et 
deorsum Filius hominis, id est corpus eius; et deorsum Filius hominis, id est corpus eius. Membra eius 
hic sunt, caput sursum est; (…) Christus ibi, Christus hic.’  
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gelovigen die gebonden zijn aan de aarde en die zich laten leiden door het vlees.1247 
Door deze koppeling maakt Augustinus de liefde tot God en de liefde tot de naaste 
tot één, ongedeelde liefde.1248 Bij Augustinus blijft deze liefde dus niet in de be-
slotenheid van de relatie tussen God en mens, maar maakt ze zich dienstbaar aan 
de ander. Het inzicht dat contemplatie verband houdt met de liefde tot de naaste, 
baseert hij op Paulus. Het is de liefde tot Christus die hem drijft: 
 
‘Want als we in geestverrukking zijn is het voor God, als we de juiste maat hebben is het 
voor jullie, want de liefde van Christus drijft ons (2 Cor 5, 13-14).’ 1249 
 

De koppeling van de extatische liefde met dienstbaarheid is karakteristiek voor de 
spiritualiteit van Augustinus. Waaijman plaatst de extatische liefde onder de om-
vorming van liefde. Volgens Waaijman blijft deze liefde in de beslotenheid van de 
intimiteit tussen God en mens omdat ze God en mens volkomen in elkaar doet 
rusten.1250   
 
6.5.3 Paulus’ identificatie met de geloofsleerlingen 
 
Bij de twee sporen van het geestelijke moederschap van Paulus (Io.eu.tr. 7, 23; 
cat.rud. 15) was er een identificatie van Paulus met zijn toehoorders aan wie hij het 
geloof in Christus verkondigde. Augustinus baseerde zich op de leegmakende liefde 
van Jezus Christus die zich vereenzelvigde met het bestaan van de mens. Zoals hij 
zich identificeerde met de zwakke mens, zo deed Paulus dat met zijn toehoorders. 
Augustinus noemt hen parvulus (kinderen, kleinen), (Io.eu.tr. 7, 23; cat.rud. 15).  
Dezelfde identificatie vinden we in andere teksten van Augustinus. In zijn uiteen-
zetting op psalm 118 (en.Ps. 119, 2) schrijft hij dat mensen gemakkelijker over 
mensen spreken dan over God. Daarom daalde Paulus die ‘groot’ was, af naar de 
‘kleinen’. Zijn grootheid verwijst naar zijn leven volgens de goddelijke Geest. Deze 
ervaring moest hij toegankelijk maken voor hen die zich lieten leiden door het vlees: 
‘de kleinen’.   
 

                                                 
1247   En.Ps. 30, 2 s. 1, 2 (CCL 38, 191): ‘Verbum ecstasis graecum, latine, quantum datur intellegi, verbo 
uno exponi potest, si dicatur excessus. Excessus autem mentis proprie solet ecstasis dici. In excessu 
vero mentis duo  intelleguntur: aut pavor, aut intentio ad superna, ita ut quodam modo de memoria 
labantur inferna’ (Het woord extase is Grieks. In het Latijn kan dat begrip alleen begrijpelijk worden 
vertaald door maar één enkel woord ‘excessus’: weggaan, scheiden van leven. Maar de eigenlijke 
betekenis is: buiten-de-geest-staan. Dit kan op twee manieren begrepen worden: als angst, of als 
gerichtheid op het hogere, en wel zo, dat de lagere dingen als het ware wegzakken uit de herinnering). 
1248   De liefde tot God is altijd geïncarneerd, zoals ook zijn liefde voor mensen dat is bij Augustinus. 
M. Schrama. Mystiek in de Augustijnenorde, a.w. 613.  
1249   En.Ps. 30, 2, s. 1, 2 (CCL 38, 191): ‘Sive enim mente excessimus Deo, sive temperantes sumus 
vobis, caritas enim Christi compellit nos.’  
1250   K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden, a.w. 466. 
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‘Opdat dus de groten zouden afdalen tot de kleinen, en toch tot hen alleen zouden spreken 
over grote dingen, is hij [Christus] die groot was, klein geworden, opdat de groten over hem 
tot de kleinen zouden spreken’ (en.Ps. 119, 2).1251   

 
De identificatie van Paulus met zijn toehoorders beschrijft Augustinus middels een 
tekst waarin Paulus over zichzelf spreekt als voedster die ‘klein’ geworden is te 
midden van de leden van de christelijke gemeenschap van Tessalonicenzen om hen 
als een voedster te koesteren (1 Tess. 2, 7). Eerder bracht ik naar voren dat 
Augustinus’ overname van dit citaat niet overeenkomt met de versie van deze tekst 
in de Vulgaat (Io.eu.tr. 7, 23). Uit een inventarisatie van dit citaat in de geschriften 
van Augustinus blijkt dat hij het in andere werken op dezelfde wijze overneemt: 
 
‘Factus sum parvulus, in medio vestrum, tamquam si nutrix foveat filios suos’ (1 Th 2, 7): ik 
ben een kind geworden te midden van u, zoals een voedster haar kinderen koestert (1 Tess. 
2, 7).1252  

 
Uit de twee teksten waarin Augustinus deze tekst op deze wijze citeert (Io.eu.tr. 7, 
23; cat.rud. 15) blijkt dat Paulus’ kindschap kan slaan op zijn identificatie met zijn 
toehoorders die hij ‘kinderen’ noemt. Evenals Paulus waren zij leerlingen van Jezus 
Christus, waardoor het onderscheid wegviel tussen degenen aan wie Paulus 
geloofsonderricht gaf en hemzelf – vanuit het perspectief van Augustinus. Wat 
bedoelt hij daarmee? In zijn commentaar op de eerste brief van Johannes schrijft 
hij dat de liefde meer authentiek is naarmate de ongelijkheid tussen twee subjecten 
wordt opgeheven en er geen sprake meer is van hoger of lager, van meer of minder: 
 
‘Uw liefde zal meer authentiek zijn, als zij uitgaat naar een gelukkig mens aan wie u niets 
hoeft te geven; zij zal zuiverder en veel oprechter zijn. Want als u geeft aan een ongelukkig 
mens, dreigt het gevaar dat u boven hem wilt staan en hij, die de beweegreden was van uw 
weldaad, u onderdanig moet zijn. Hij verkeert in nood, u geeft hem iets. Omdat u de 
gevende partij zijt, lijkt u meer te zijn dan hij aan wie u geeft. Wens dat iedere mens uw 
gelijke is, zodat wij allen op gelijke wijze afhankelijk zijn van die Ene aan wie wij niets kunnen 
geven.’ 1253  

 

                                                 
1251   En.Ps. 119, 2 (CCL 40, 1778): ‘Ut ergo magni descenderent ad parvos, et non illis tamen 
loquerentur nisi magnum; ipse qui magnus erat, factus est parvus, ut de illo magni paruis loquerentur.’ 
1252   Deze overname van 1 Tess 2, 7 is ook te vinden in: Simpl. 1, 1; Simpl. 1, 2; Io.eu.tr. 7, 23; exp.Gal. 
38, 1; s. 10, 41; op.mon 12, 13. 
1253   Ep.Io.tr. 8, 5 (PL 35, 2038-2039): ‘Germanius amas felicem hominem, cui non habes quod 
praestes; purior ille amor erit, multoque sincerior. Nam si praestiteris misero, fortassis extollere te 
cupis adversus eum et eum tibi vis esse subjectum, quia auctor es tui beneficii. Ille indiguit, tu 
impertitus es, quasi major videris quia tu praestitisti, quam ille cui praestitum est. Opta aequalem, ut 
ambo sub uno sitis cui nihil praestari potest. Deze vertaling is uit: Preken over de eerste brief van 
Johannes (1992), 120.   
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Door zich leeg te maken van het eigen ‘ik’ ontstaat er ruimte voor een werkelijkheid 
die verder gaat dan de menselijke verhoudingen en die de dragende grond is van 
de gever en de ontvanger. Die kunnen daardoor, volgens Van Bavel, beiden partici-
peren aan God die intiemer bij hen aanwezig is dan zij bij zichzelf aanwezig zijn.1254 
Dit contact brengt Augustinus tot uitdrukking in Paulus’ rol van een voedster die 
koestert.  
 
6.5.4 De mystagogische functie van de moederlijke handelingen van Paulus 
 
Het apostolische werk dat Paulus symbolisch uitdrukte in de handelingen van het 
moederschap – ‘voeden’ (1 Kor. 3, 2), ‘koesteren’ (1 Tess. 2, 7) en ‘baren’ (Gal. 4, 
19) – verwijst naar een dynamisch geloofsproces waarin de goddelijke Geest werk-
zaam is. Deze moederlijke handelingen van Paulus plaatst Augustinus in context van 
de geloofsvorming in de vroege kerk. In deze paragraaf behandel ik hun 
mystagogische functie.   
 
Voeden van de ‘kinderen in Christus’  
Eerder in deze paragraaf zagen we dat Augustinus de verkondiging van Paulus in 
een samenhang plaatst met de symboliek van het zogende moederschap waarbij 
‘vaste spijs’ omgevormd wordt tot ‘melk’ (zie 6.5.2).1255 Terwijl Paulus deze sym-
bolen inzet voor de verkondiging aan ‘kinderen in Christus’ (1 Kor. 3, 1) en aan de 
‘volwassenen’ (1 Kor. 2, 6), gebruikt Augustinus deze beelden voor de beschrijving 
van de heilsgaven die door de menswording van Jezus Christus beschikbaar zijn 
gekomen voor de gelovigen die bezig zijn zich tot het christelijk geloof te bekeren. 
Voor Augustinus ligt de incarnatie van het Woord ten grondslag aan Paulus’ 
verkondiging van de gekruisigde Christus (1 Kor. 2, 2); maar ook de goddelijke Geest 
was werkzaam in die verkondiging en die noemt hij ‘voeden’.  
Als symbolische handeling heeft ‘voeden’ betrekking op de doopleerlingen. Die 
hadden verschillende etappes van de geloofsweg afgelegd: als catechumeen had-
den ze aangegeven gedoopt te willen worden; als competentes werden zij voor-
bereid op de doopritus die plaatsvond in de Paasnacht. Met de ‘kinderen in 
Christus’ kan hij ook de neofieten bedoelen, de ‘nieuwgeborenen’ die zich nog 
lieten leiden door hun streefvermogen (‘vlees’): 
 
‘”Als aan kinderen in Christus”, zegt hij “heb ik melk aan u te drinken gegeven, geen vaste 
spijs. U was daar nog niet aan toe en dat bent u ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk” 

                                                 
1254   T. van Bavel, God absorbeert niet, a.w.  407.  
1255   Augustinus citeert de tekst uit 1 Cor. 3, 2 negentien keer vrijwel volledig in: s.dom.m. 2, 67; 
Io.eu.tr. 7, 23; Io.eu.tr. 97, 5; Io.eu.tr. 98, 1; en.Ps. 8, 5; en.Ps. 36, s. 1, 1; en.Ps. 38, 3; en.Ps. 49, 27; 
en.Ps. 97, 7; s. 23, 4; s. 299 C, 3; Simpl. 1.1.7; Simpl. 1.2.17; c.adu.leg. 2; trin. 1.3; bapt. 1.14; bapt. 
3.19; c.Iul. 6; perseu. 16, 40.   
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(1 Kor. 3, 1-2). Degenen die Paulus vleselijke mensen noemt, noemt hij ook kinderen in 
Christus. (…). En die vleselijke mensen zijn tegelijk kinderen in Christus’ (s. 23, 4).1256  

 
Augustinus plaatst – evenals Paulus – de verkondiging van de mens Jezus Christus 
in het spanningsveld tussen ‘vlees’ en ‘geest’ (1 Kor. 3, 1) dat voor Augustinus te 
maken heeft met de geloofsontwikkeling van de doopleerlingen. Het ‘vlees’ duidt 
op de zintuiglijke en affectieve vermogens waardoor ze zich lieten bepalen. Deze 
menselijke vermogens worden omgevormd door de genadegaven die ze verkrijgen 
via de mens Jezus. De voedingskracht van deze gaven bewerkt een verinnerlijking 
waarbij ze Christus als God leren verstaan. Deze omvorming leidt hen binnen in de 
kennis van het mysterie van Christus. Voor degenen die de goddelijke kracht van 
dit geheim nog niet kunnen bevatten, wordt deze kracht (‘vaste spijs’) getrans-
formeerd tot genade (‘melk’). Voor de beschrijving van deze transformatie gebruikt 
Augustinus de symboliek van een zogende moeder die voedsel omzet in haar 
lichaam opdat ze haar baby kan zogen. Deze symboliek kent Paulus toe aan de 
profeten en apostelen.  
 
‘Er zijn verborgen al de schatten van wijsheid en kennis (Kol. 2, 3), die aan niemand onthuld 
worden, als hij de voeding minacht die door het vlees van een moeder overgebracht wordt. 
Dit is het voedsel van de melk dat overgebracht wordt door de borsten van de profeten en 
apostelen’ (c.Faust. 12, 46).1257 

 
Deze symboliek is geen voortzetting van verwachtingen omtrent het mannelijk 
gedrag van  profeten en apostelen op grond van het feit dat het biologisch gezien 
mannen betreft. Daarom is deze symboliek gendered.   
 
Koesteren van ‘kinderen’  
Eerder bleek dat de symbolische handeling ‘koesteren’ bij Augustinus degenen die 
belangstelling toonden voor het christelijk geloof (rudis) en de geloofsleerlingen die 
hij ‘kinderen’ noemt, als voorwerp heeft (cat.rud. 15; Io.eu.tr. 7, 23;). In deze 
teksten zagen we dat het ‘koesteren’ gericht is op het afstemmen op deze geloofs-
leerlingen, waarbij er sprake is van leegmakende liefde. Door hen te ‘koesteren’  
ontstond er ruimte voor de Geest die zich kenbaar kon maken. De handeling 
‘koesteren’ beschrijft Augustinus ook in De opere monachorum (Het werk van 
monniken) waarbij hij de tekst van Paulus (1 Tess. 2, 7) drie keer in één paragraaf 
op dezelfde wijze citeert (op.mon. 3). Daarin vertelt hij dat Paulus het evangelie 

                                                 
1256   Sermo 23, 4 (CCL 41, 311): ‘Tamquam parvulis, inquit, in Christo lac vobis potum dedi, non escam. 
Neque enim poteratis, sed nec adhuc quidem potestis; estis enim adhuc carnales (1 Cor 3, 1-2). Quos 
carnales dicit, parvulos tamen in Christo dicit. (…) Et carnales et parvuli in Christo’ . 
1257   C.Faust. 12, 46 (CSEL 25/1, 375): ‘Et ibi sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi 
(Col 2, 3), qui nulli aperiuntur, si sibi per maternam carnem traiectum cibum, id est, per apostolica et 
prophetica ubera lactis alimenta contempserit.’ 
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verkondigde, niet om er zelf beter van te worden (hebzucht), maar om dichter bij 
de gelovigen te staan. Daarom verlangde hij ernaar zwak worden met de zwakken 
(1 Kor. 9, 22).  
 
‘Wij zijn in uw midden als kinderen geworden, zoals een voedster haar kinderen koestert (1 
Tess. 2, 7).1258 (…) We zijn u zo innig genegen dat wij u graag niet alleen het evangelie van 
God, maar ook ons eigen leven schenken. Zo dierbaar bent u ons geworden (op.mon. 13).  

1259 (…) Het is dus omwille van de gevaren voor de zwakken dat Paulus dit deed, als een 
vader of moeder ten diepste geroerd’ (op.mon. 13). 1260 

 
Augustinus brengt het ‘klein’ worden van Paulus in verband met zijn zwakheid. Bij 
Augustinus ligt daar een identificatieproces aan ten grondslag ligt waarbij de 
geloofsleerlingen het uitgangspunt van zijn verkondiging en onderricht waren. 
Identificatie, géén imitatie waarbij Paulus zich zo één met hen zou voelen dat hij 
met hen zou samenvallen. Augustinus brengt Paulus’ betrokkenheid op zijn 
toehoorders echter tot uiting met het Latijnse compassio die gericht is op de ander: 
 
‘Hij was zo zeer van medelijden vervuld dat hij zich helemaal in hen verplaatste’ (op.mon. 
12).1261 

 
Met compassio geeft Augustinus aan dat Paulus geraakt werd door de zwakheid 
van zijn toehoorders. Hij had er op een eigen wijze deel aan; hij herkende hun 
zwakheid en voelde zich daarin met hen verbonden. In De catechizandis rudibus 
(over het onderricht aan de belangstellenden) spreekt Augustinus ook over com-
passio. Medelijden heeft bij hem de betekenis van invoelen in de ander. De leraar 
laat zich aanspreken door zijn geloofsleerlingen, waardoor ze elkaar ontmoeten. In 
dit leergesprek bloeit liefde op: de liefde van een broeder, een zuster, een vader, 
een moeder:  
 
‘Maar het kan ook zijn dat we het vervelend vinden om vertrouwde stof voor kinderen 
telkens te herhalen. Laten we ons dan aanpassen aan hen met de liefde van een broeder, 
een vader, een moeder. En zijn we eenmaal verbonden met hun hart, dan lijkt die stof ook 

                                                 
1258   Op.mon. 12, 13 (CSEL 41, 553): ‘facti sumus parvuli in medio vestrum, tamquam si nutrix foveat 
filios suos  (1 Th 2, 7).’ De Nederlandse vertaling is uit: Het werk van monniken (2002), 60.  
1259   Op.mon. 12, 13 (CSEL 41, 554): ‘desiderantes vos placet inpertire vobis non solum evangelium 
dei, verum etiam animas nostras.’ Deze vertaling is uit: Het werk van monniken (2002), 61.  
1260   Op.mon. 12, 13 CSEL 41, 554): ‘Infirmorum enim periculis, ne falsis suspicionibus agitati odissent 
quasi venale evangelium, tam quam paternis maternisque visceribus tremefactus hoc fecit.’ Vertaling 
is uit: Het werk van monniken (2002), 61. 
1261   Op.mon. 11, 12 (CSEL 41, 55): ‘quam enim dicit infirmitatem suam erga infirmos fuisse nisi 
conpatiendi eis in tantum.’ Deze vertaling is uit: Het werk van monniken (2002), 60. 
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voor ons nieuw. Want groot is de bewogenheid van de ziel die invoelt: als het hun iets doet 
wanneer wij spreken en ons wanneer zij leren, dan wonen wij in elkaar’ (cat.rud. 17). 1262 

 
Het invoelend verstaan van een leraar proef je in zijn bereidheid de leerstof voor 
de belangstellenden te herhalen. Empathie richt zich vooral op het innerlijk van de 
ander. Deze intentionele aandacht kan een ruimte openen van gemeenschappelijk-
heid en wederkerigheid waarin de liefde kan wonen. Dan is de geloofsleerling op 
dezelfde werkelijkheid betrokken als de leraar. 
 
Barensweeën en baren 
Augustinus beschrijft de barensweeën van Paulus op basis van Gal. 4, 19. Hoewel 
de Bijbel niet spreekt over de barensweeën van Christus, kent Augustinus aan hem 
barensweeën toe. Zij zijn een uitdrukking van de relatie tussen Christus en de Geest 
die verbonden zijn met de kerk als lichaam.  
 
‘Wie nu in deze wereld in barensnood is en pijn lijdt erkennen de gelovigen. In het geloof 
zijn ze van dáár, hun ledematen zijn hier, zo ook Christus: zijn Hoofd daar, zijn lijden en 
barensweeën met de kerk, hier. (…). Derhave voor de ledematen van Christus, voor zijn 
lichaam welke de kerk is, voor een enkele mens zelf, dat is voor deze eenheid zelf waarvan 
het Hoofd boven is, wordt die psalm gezongen. Hij zucht nu en baart’ (en.Ps. 52, 1).1263 

 
De barensweeën van Christus hebben betrekking op de ledematen van zijn lichaam 
van wie hij het Hoofd is. Terwijl Christus hoog verheven is, is hij in barensweeën om 
leven te schenken aan zijn ledematen beneden. Zijn barensweeën verwijzen naar 
zijn Geest die betrokken is op zijn lichaam. Zolang zijn lichaam geen organische 
eenheid vormt, blijft hij zuchten en in barensweeën. Zoals bij Saulus toen die zijn 
vervolger was.  
  
‘Hij [Christus] die in barensweeën was van degene die hem vervolgde, maakte dat hij, die 
zich bekeerde, zelf barensweeën onderging. Want hij werd later zelf ook verlicht, en hij 
werd ingelijfd in de ledematen die hij voorheen vervolgd had. Hij werd zwanger van dezelfde 

                                                 
1262   Cat.rud. 12, 17 (CCL 46, 141): ‘Iam vero si usitata et parvulis congruentia saepe repetere 
fastidimus, congruamus eis per fraternum, paternum, maternumque amorem, et copulatis cordi 
eorum etiam nobis nova videbuntur. Tantum enim valet animi compatientis affectus, ut cum illi 
afficiuntur nobis loquentibus, et nos illis discentibus, habitemus in invicem.’ 
1263   En.Ps. 52, 1 (CCL 39, 638): ‘Quis autem in hoc saeculo parturiat et doleat agnoscunt fideles, quia 
inde sunt. Christus hic parturiat, Christus hic dolet, caput est sursum, membra deorsum. (…). Pro 
membris igitur Christi, pro corpore eius quod est ecclesia, pro uno ipso homine, id est pro ipsa unitate 
cuius caput sursum st, psalmus iste cantatur.’ Gemit autem et parturit.’ 
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liefde toen hij zei: “Mijn kinderen, van wie ik opnieuw in barenweeën ben, totdat Christus 
in jullie gevormd is” (Gal. 4, 19; en.Ps. 52, 1).1264  

 
Zoals Christus van Paulus in barensweeën was, zo was Paulus in barensweeën van 
de gelovigen van Galatië. Zij stonden bloot aan verleidingen die hen in verwarring 
brachten. De barensweeën wijzen op zijn angstige zorgen.  
 
‘Behalve wanneer we de barensweeën begrijpen als de angstige zorgen, waarvan hij 
[Paulus] in barensweeën was, opdat zij geboren zouden worden in Christus. Hij is weer in 
barensweeën vanwege de gevaren van de verleiding. Hij ziet dat ze daardoor in verwarring 
zijn. En dan maakt de ongerustheid hem zo bezorgd over hen, dat hij op een of andere 
manier zegt dat hij in barensweeën is, totdat zij de volle maat van Christus’ volheid hebben 
bereikt, opdat zij niet langer bewogen worden door iedere wind van een leer. Hij refereert 
dus niet aan het kleine begingeloof waarmee ze geboren zijn, maar aan de sterkte en de 
volmaaktheid. Daarom zegt hij: “Van wie ik weer in barensweeën ben, totdat Christus in 
jullie gevormd zal zijn”’ (Gal 4, 19), (exp.Gal. 38).1265 

 
Augustinus beschrijft Paulus als een barende vrouw in de context van de kerk die 
verscheurd wordt:  
 
‘Ook Paulus kwam tegenover mensen te staan die de kerk onder elkaar wilden verdelen en 
de eenheid opdelen in partijen. Maar dan – als een moeder bij het baren van een kind – 
bloeit het binnenste van Paulus’ liefde open, rijt met woorden als het ware haar borsten 
open, beweent de kinderen die ze weggevoerd ziet, roept tot één Naam hen terug die zich 
vele namen wilden geven’ (ep.Io.tr. 2, 4).1266  

 
De scheurmakerij in de gemeenschap van de kerk drukt Augustinus uit met de 
symboliek van een barende vrouw die na de bevalling haar kind wil zogen, maar dat 
niet kan omdat haar kind van haar weggerukt is. Opmerkelijk is de moederlijke 
ervaring die hij in dit fragment verwoordt en die hij hoogstwaarschijnlijk stoelt op 

                                                 
1264   En.Ps. 52, 1 (CCL 38, 638): ‘Quo persequente parturiebat, eum conversum parturire fecit. Namque 
et ipse postea illuminatus est, et illis quae persequebatur membris insertus, eadem caritate praegnans 
dicebat: Filioli mei, quos iterum parturio, donec Christus formetur in vobis’ (Gal 4, 19).  
1265   Exp.Gal. 38 (CSEL 84, 106-107): ‘nisi parturitionem hanc pro curarum angoribus positam intelli-
gamur, quibus eos parturivit, ut nascerentur in Christo, et iterum parturit propter pericula seductionis, 
quibus eos conturbari videt. Sollicitudo autem talium de illis curarum, qua se quodammodo parturire 
dicit, tamdiu esse poterit, donec perveniant in mensuram aetatis plenitudinis Christi, ut iam non 
moveantur omni vento doctrinae. Non ergo propter initium fidei, quo nati errant, sed propter robur 
et perfectionem dictum est: “Quod iterum parturio, donec Christus formetur in vobis”’ (Gal 4, 19). 
Vertaling is gebaseerd op: Augustine’s Commentary on Galatians (2003), 192-193.  
1266   Ep.Io.tr. 2, 4 (PL 35, 1992): ‘Nam dividentibus sibi Ecclesiam et partes facere de unitate conantibus 
parturiens parvulos mater caritas in apostolo, exponit viscera sua, conscindit quodam modo verbis 
ubera sua, plorat filios quos videt efferri, revocat ad unum nomen eos qui multa nomina sibi facere 
volebant (…).’ De vertaling is uit: Preken over de brief van Johannes (1992), 29-30.   
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zijn eigen waarneming als vader, dat de borstvoeding op gang komt na de bevalling. 
Met deze symboliek verwijst hij naar de eenheid van de katholieke kerk die haar 
gelovigen wedergebaard heeft, maar ook op de pijn wanneer de kerk hen als moe-
der niet de genade kan verlenen met de middelen die zij tot haar beschikking heeft.  
Augustinus plaatst deze symboliek in de context van het schisma tussen de katho-
lieke kerk en de donatisten waarbij hij als bisschop intensief betrokken was. Is 
Augustinus hier soms zelf deze barende vrouw? In zekere zin was dat zo; hij zette 
zich immers in voor de eenheid en de universaliteit van de katholieke kerk die 
ernaar verlangt haar leden te verzamelen in de naam van Christus.1267  
De leden worden verzameld door de liefde die Paulus in barensweeën bracht en die 
christenen tot een nieuwe geboorte bracht. Deze liefde, die Augustinus in moeder-
lijke beelden beschrijft, is de caritas, de goddelijke liefde. Hij brengt deze liefde in 
verband met de heilige Geest die baart in de harten van de gelovigen.  
 
‘Hoor naar de zorgvolle liefde, terwijl ze die in barensnood baarde: waarmee de apostel 
Paulus begiftigd, niet alleen een vaderhart, maar ook een moederhart dragend naar kin-
deren: “Mijn kinderen,”  zei hij, “die ik wederom in barensnood baar” (Gal. 4, 19). Terwijl 
Paulus hen in barensnood baarde, was zorgvolle liefde aan het baren: terwijl zorgvolle liefde 
hen in barensnood baarde, was de Geest van God aan het baren; want “de zorgvolle liefde 
van God is immers verspreid in onze harten door de heilige Geest, die aan ons is gegeven” 
(Rom. 5, 5). Dus laat hij bijeenbrengen, die hij in barensnood heeft gebaard en voortge-
bracht.’ (en.Ps. 147, 14).1268 

 
Augustinus drukte de liefde die betrokken is op de geloofsleerlingen uit in barens-
weeën. Deze liefde heeft hij beschreven als de liefde van een moeder:  
 
‘De ene liefde voelt barensweeën voor sommigen en wordt zwak met anderen. Bij sommige 
mensen zet ze zich in om te stichten, bij anderen is ze bang om ergernis te wekken. Naar de 
ene groep buigt ze zich, naar de andere richt ze zich op. Voor sommigen is ze mild, voor 
anderen streng, voor niemand een vijand, voor iedereen een moeder’ (cat.rud. 15, 23).1269  

 
Resumerend. Uit de manier waarop Augustinus de handelingen ‘voeden’, 
‘koesteren’ en ‘baren’ uit de brieven van Paulus interpreteert, komen sporen van 

                                                 
1267   M. Mara, De kerk bij Augustinus, a.w. 210. 
1268   En.Ps. 147, 14 (CCL 40, 2149) : Audi caritatem parturientem illos: qua praedius Paulus apostolus, 
non solum paternum, sed et maternum cor gerens in filios: Filii mei, inquit, quos iterum parturio (Gal 
4, 19). Cum Paulus eos parturiebat, caritas parturiebat: cum caritas eos parturiebat, Dei Spiritus 
parturiebat; caritas enim Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis 
(Rm 5, 5). Ergo colligat quos parturivit et peperit. Deze vertaling van Mieke Kock-Rademakers.  
1269   Cat. rud. 15, 23 (CCL 46, 148): ‘ipsa item caritas alios parturit, cum aliis infirmatur; alios curat 
aedificare, alios contremiscit offendere; ad alios se inclinat, ad alios erigit; aliis blanda, aliis severe, 
nulli inimica, omnibus mater.’ Deze vertaling is uit: Goed onderwijs (2008), 125. 
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zijn geestelijke moederschap aan het licht. Het eigene van zijn geestelijke moeder-
schap komt naar voren waar hij het opstijgen in een extatische ervaring van Paulus 
en het afdalen naar zijn toehoorders die hij in contact bracht met het christelijk 
geloof, met elkaar verbindt. Het afdalen van Paulus drukt Augustinus uit in symbo-
lische handelingen die verwijzen naar zijn geloofsbemiddeling.  
Dat hij het opstijgen en afdalen met elkaar verbindt kan verwijzen naar de exta-
tische ervaring van Ostia die Augustinus met zijn moeder Monnica deelde. Na deze 
ervaring daalde hij af en kreeg hij pastorale taken toebedeeld, zoals het inwijden 
van mensen in het christelijk geloof en het opnemen van mensen in de kerk, en 
Paulus was zijn voorbeeld.  
Het ‘voeden’ brengt hij in verband met de verkondiging van Paulus over Jezus 
Christus door wie de heilsgaven ter beschikking komen voor de mensheid. Het 
‘koesteren’ wijst op de leegmakende liefde van Jezus Christus waarbij ruimte 
gecreëerd wordt voor de Geest die zich als warmte kenbaar kan maken. Het ‘baren’ 
is een uitdrukking van de liefde van God (caritas), die geschonken wordt door de 
heilige Geest. Deze liefde neemt de gelovigen op als ledematen in het lichaam van 
Christus: de kerk.  
De uitdrukkingen die te maken hebben met ‘baren’ en ‘zogen’ zijn gerelateerd aan 
gender, omdat ze geen logische invulling zijn van verwachtingen die men van het 
veronderstelde mannelijke gedrag van de biologische man Paulus heeft. Om deze 
symboliek toch voor Paulus te gebruiken kan Augustinus culturele en sociale 
redenen hebben gehad. De sociale aanleiding kan liggen in de moederlijke ervaring 
met het achtereenvolgens baren en zogen van een kind, zoals de vriendin van 
Augustinus dat als moeder van hun zoon heeft gedaan. 
 
 
6.6 DE MYSTAGOGISCHE FUNCTIE VAN HET MOEDERSCHAP VAN HET HEMELSE JERUZALEM 
 
Het hemelse Jeruzalem heeft een eschatologische functie. In de bespreking van 
haar moederschap zagen we dat Augustinus haar beschrijft als een hemelse stad, 
maar haar ook personifieert als een moeder (zie 5.2.3). Tijdens het eschaton troost 
zij degenen die het laatste oordeel doorstaan hebben (cui. 20, 21). Ik beschrijf hier 
het hemelse Jeruzalem als een hemelse stad en als personificatie van het moeder-
schap. 
  
6.6.1 Jeruzalem als hemelse stad en als personificatie 
 
In Boek twaalf van de Confessiones noemt Augustinus Jeruzalem moeder en 
eeuwige stad, hoog in de hemelen (Conf. 12.15.20; 12.16.23). Hij behandelt hier 
Gen. 1, 1-2, waarbij hij de vraag stelt naar de hemel van de hemel (Conf. 12, 2.2). 
Vervolgens spreekt hij over de hemel van de hemel die door God in het begin 
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gemaakt is. Deze hemel duidt hij aan als een geestelijk schepsel dat in zuivere liefde 
verbonden is met God (Conf. 12.9.9).1270 Dit geestelijk schepsel wijst niet alleen op 
de hemelse stad Jeruzalem, maar ook op wijsheid (Conf. 12.15.20). Zij is steeds bij 
God aanwezig, haar liefde is op God gericht (Conf. 12.10.12) en vindt haar rust in 
de beschouwing van God alleen (Conf. 12.15.19). 
In De civitate Dei schrijft Augustinus dat het hemelse Jeruzalem geschapen werd 
door Gods genade. Deze hemelse stad staat dus aan het begin en vormt het 
fundament van de schepping. Volgens Augustinus staat zij ook aan het einde, als zij 
krachtens Gods genade voltooid wordt (cui. 20, 17).  
 
Het moederschap van Jeruzalem als eeuwige stad 
Augustinus spreekt zowel over de stad van God, als over het huis van God dat als 
geestelijk huis dat deel uitmaakt van de eeuwigheid (Conf. 12.15.20). Dit geestelijk 
huis staat voor de geschapen wijsheid –  een andere dan de wijsheid van het Woord 
dat mede-eeuwig is aan God en waardoor alle dingen zijn geschapen (Joh. 1, 1-3). 
Hier doelt Augustinus op de wijsheid die vóór alle schepselen geschapen werd en 
vóór de tijd. Zij wijst op de hemel van de hemel die door God in het begin gemaakt 
is, en ze heeft deel aan Gods eeuwigheid. De geschapen wijsheid is niet zelf een 
bron van het licht, maar het verlichtende licht (Conf. 12.15.20). Ze is het onfeilbare 
licht van de geest, vertelt Augustinus in een preek (s. 347, 2).  
Augustinus plaatst de hemelse stad Jeruzalem in het verlengde van het huis van 
God. Beiden zijn een uitdrukking van de geschapen wijsheid en bevinden zich in de 
hoogste hemelen. De stad ‘die in den hoge is en vrij is en eeuwig in de hemelen. En 
welke hemelen zijn dat anders dan de hemelen van de hemelen, die u prijzen, 
omdat dit ook de hemel van de hemel is, die voor de Heer is’ (Conf. 12.15.20).1271 
Deze hemelen wijzen op het huis van God waaraan Augustinus de naam heeft 
gegeven: ‘hemel van de hemel, die voor de Heer is’ (Conf. 12.11.12).  
 
De personificatie van Jeruzalem als moeder  
Augustinus beschrijft het hemelse Jeruzalem als een moeder en noemt haar zelfs 
‘onze moeder’ (Conf. 12.15.20; en.Ps. 149, 5), wat verwijst naar Paulus’ brief (Gal. 

                                                 
1270   Conf. 12.9.9 (CCl 27, 221): ‘Nimirum enim caelum caeli, quod in principio fecisti, creatura est 
aliqua intellectualis, quamquam nequaquam tibi, Trinitati, coaeterna, particeps tamen aeternitatis 
tuae, valde mutabilitatem suam prae dulcedine felicissimae contemplationis tuae cohibet et sine ullo 
lapsu, ex quo facta est, inhaerendo tibi excedit omnem volubilem vicissitudinem temporum.’ (die 
hemel van de hemel, door u in het begin gemaakt, is namelijk ongetwijfeld een of ander geestelijk 
schepsel dat, hoewel geenszins met u, Drieëenheid, mede-eeeuwig, toch in hoge mate deelheeft aan 
uw eeuwigheid; dat schepsel is zo vol van de zoetheid van het zalig aanschouwen, dat het zijn 
veranderlijkheid weerhoudt en, sinds zijn schepping zonder één falen u aanhangend, aan al de 
wentelende wisseling van de tijden ontstijgt). Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 293. 
1271   Deze vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 299. 
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4, 26).1272  Het hemels Jeruzalem heeft een geest van verstandig inzicht die in 
verband staat met wijsheid:1273 
 
‘Vóór alle dingen is er dus een wijsheid geschapen, een geschapen wijsheid, de redelijke en 
verstandelijke geest van uw zuivere stad, onze moeder, die in den hoge is en vrij en eeuwig 
in de hemelen’ (Conf. 12.15.20).’1274  

 
De geschapen wijsheid is de hemel van de hemelen en is verbonden met de 
hemelse stad. 1275 Dit refereert aan moeder Wijsheid die in den hoge woont (Sir. 24, 
4; Sir 24, 7, Vulgaat) en die we eerder al tegenkwamen (Io.eu.tr. 98, 6).  
Augustinus beschrijft de hemelse stad in relatie met God die haar verlichter, vader, 
voogd en bruidegom is (Conf. 12.16.23). Daaruit blijkt dat het moederschap van het 
hemelse Jeruzalem een partner heeft, een echtgenoot. Dit lijkt sterk op Continentia 
die een huwelijksrelatie met de Heer heeft (Conf. 8.12.27).  
Evenals Paulus (Gal 4, 25-26) beschrijft Augustinus het moederschap van Jeruzalem 
als een vrije moeder en plaatst hij haar tegenover Hagar als de stad in slavernij (cui. 
20, 21).  
Augustinus vergelijkt Sion met Jeruzalem en personifieert beide als een moeder van 
kinderen die verwijst naar Israël en de kerk. Terwijl de historische stad Sion in 
ballingsschap verkeert, zijn het ‘ware Sion en het ware Jeruzalem’ eeuwig in de 
hemel (en.Ps. 149, 5). Augustinus plaatst ze in een christelijk referentiekader. Als 
een moeder baart het hemelse Jeruzalem haar kinderen om hen vervolgens te 
zogen. Deze vermogens komen overeen met die van de kerk (zie 6.3.2). De 
samenhang van het hemelse Jeruzalem met de kerk zagen we al bij de beschrijving 
van de ernstige ziekte die Augustinus als kind doormaakte. Daar noemt Augustinus 
de kerk ‘mijn moeder en ons aller moeder’ (Conf. 1.11.17), wat een verwijzing is 
naar het hemels Jeruzalem (Gal. 4, 26).  
Eerder plaatste Augustinus het moederschap van Jeruzalem in een verhouding met 
de kerk en met Eva (en.Ps. 126, 8; s. 2). Bij de bespreking van deze uiteenzetting 

                                                 
1272   Gal 4, 26: ‘illa autem quae sursum est Hierusalem libera est, quae est mater nostra’ (maar het 
Jeruzalem van boven is vrij, dat is onze moeder). 
1273   Augustinus’ beschrijving van Wijsheid komt overeen met Sir 1, 1.3-4 (Vulgaat): (1) ‘Omnis 
sapientia a Deo Domino est et cum illo fuit semper et est ante aevum’ (alle wijsheid is van God de 
Heer en is altijd met hem tot in eeuwigheid); (3) ‘sapientiam Dei praecedentem omnia quis 
investigavit?’ (de wijsheid van God gaat aan alles vooraf. Wie heeft haar doorgrond?); (4) ‘prior 
omnium creata est sapientia et intellectus prudentiae ab aevo’ (de wijsheid is voor alle schepselen 
geschapen en van eeuwigheid bestaat verstandelijke kennis).  
1274   Conf. 12.15.20 (CCL 27, 226): ‘ergo quia prior omnium creata est quaedam sapientia, quae creata 
est, mens rationalis et intellectualis castae civitatis tuae, matris nostrae, quae sursum est et libera est 
et aeterna in caelis.’ De vertaling is uit: Belijdenissen (1988), 299. 
1275   Volgens Keller is de vrouwelijke wijsheid de hemel van de hemel. V. Burrus and C. Keller, 
Confessing Monica. In: J. Stark (ed.), Feminist Interpretations of Augustine, Pennsylvania 2007, 119-
145. Hier: 136.  
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bleek dat de barensweeën van moeder Jeruzalem een eschatologische betekenis 
hebben die in de richting voert van de kerk ‘zoals ze zal zijn in het eeuwig leven’: 
het hemelse Jeruzalem (zie 6.3.2).  
 
6.6.2 De heilsfunctie van het hemelse Jeruzalem en Sion 
 
Augustinus geeft aan het hemelse Jeruzalem een heilsfunctie. Niet alleen bij het 
eschaton daalt ze neer uit de hemel (Op. 21, 1-4), maar ze doet dat reeds vanaf 
haar ontstaan (cui. 20.17) en ze kan dat dankzij haar schepping door Gods genade. 
Haar afdalende genade verbindt Augustinus met de heilige Geest die de gelovigen 
wederbaart bij de doop (cui. 20, 17). 
 
‘En uit de hemel neerdalen doet zij al vanaf haar ontstaan af, sinds Gods genade gedurende 
de tijd van deze wereld van boven komt en door het bad der wedergeboorte in de uit de 
hemel gezonden heilige Geest haar burgers voortdurend talrijker worden. Maar door Gods 
laatste oordeel, dat het werk zal zijn van zijn Zoon Jezus Christus, zal die stad zich krachtens 
Gods gave vertonen in zó stralende, nieuwe luister, dat er van de oude toestand geen 
sporen meer overblijven. Ook de lichamen zullen dan immers uit hun oude bederfelijkheid 
en sterfelijkheid tot een nieuwe onbederfelijkheid en onsterfelijkheid overgaan’ (cui. 20, 
17).1276 

 
Hier koppelt Augustinus het hemelse Jeruzalem aan de heilige Geest; de Geest is 
werkzaam vanuit het hemelse Jeruzalem. Deze gaven stromen uit naar de kerk - het 
hemelse Jeruzalem op aarde – die verbonden is met de Geest van Christus.  
We zagen eerder dat Augustinus de eerste wedergeboorte en verrijzenis door het 
doopsel in het verlengde plaatst van de tweede wedergeboorte en verrijzenis 
waarbij de lichamen van degenen die het laatste Oordeel doorstaan hebben, 
doordrenkt worden met de Geest van Christus. Daarbij leidt moeder Jeruzalem hen 
naar in eeuwige gelukzaligheid waar ze Christus zullen zien (cui. 20, 21). 
 
Augustinus verleent ook aan de berg Sion een eschatologische functie: in de laatste 
dagen zal deze berg verrijzen boven alle andere bergen. Hij beschrijft deze berg als 
een vette berg van God die vol is met gestremde melk (kaas), maar ook als een 
sappige berg vol met ‘melk’ (en.Ps. 67, 22). Augustinus personifiëert Christus als 
een ‘kaasberg’ die als ‘melk’ uit het binnenste van een moeder vloeit. Deze ‘berg 
van kaas’ is als een ‘berg van genade’ (‘melk’). De gelovigen als kinderen worden 

                                                 
1276 Cui. 20, 17 (CCL 38, 727): ‘Et de caelo quidem ab initio sui descendit, ex quo per huius saeculi 
tempus gratia Dei desuper veniente per lavacrum regenerationis in Spiritu sancto misso de caelo 
subinde cives eius adcrescunt. Sed per iudicium Dei, quod erit novissimum per eius filium Iesum 
Christum, tanta eius et tam nova de Dei munere claritas apparebit, ut nulla remaneant vestigia 
vetustatis; quando quidem et corpora ad incorruptionem atque inmortalitatem novam ex vetere 
corruptione ac mortalitate transibunt.’ 
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met deze genade gevoed. Het moederschap staat in verband met de inwoning van 
Gods Geest in Christus en met de heiligen in wie Christus verblijft. 
 
‘Dit is een berg van kaas omdat de kleinen als het ware gevoed moeten worden met de melk 
van de genade. Dit is een berg van overvloed die ons versterkt, verrijkt en ons bijzondere 
gaven geeft. Van deze melk wordt kaas gemaakt. Melk is een wonderlijk symbool van de 
genade. Het vloeit uit het rijke binnenste van de moeder en de genade wordt door Gods 
lieve barmhartigheid de kinderen als een gunst ingegoten’ (en.Ps. 67, 22).1277  

 
Deze ‘kaasberg’ wijst op het perspectief waarnaar gelovigen verlangen over de 
grens van de dood heen. Als zijn vriend Verecundus is overleden, verlangt Augus-
tinus dat hij rust mag vinden op de berg vol ‘kaas’ (in monte incaseato), waar God 
hem zijn zonden zal vergeven.1278 Deze ‘kaasberg’ is ook een berg van overvloed 
(monte uberi), (Conf. 9.3.5).    
 
Vanuit het moederschap van Jezuzalem en van de berg Sion gaat er een intentio-
naliteit uit naar de mensheid. Maar er gaat ook een intentionaliteit vanuit de 
gelovigen naar het hemelse moederschap die bestaat uit treuren en zuchten; 
daarmee geeft Augustinus de inspanning aan van hen die hopen en verlangen naar 
een perspectief dat hij het hemelse Jeruzalem noemt: 
 
‘Degenen die treuren, zuchten en wenen hoeven niet te blijven treuren, zuchten en wenen. 
Zij mogen opklimmen uit dit tranendal naar een geestelijke berg, waarop de heilige stad 
Jeruzalem, onze eeuwige moeder, gebouwd is’ (s. 347, 2).1279 

 
Augustinus brengt het hemelse Jeruzalem ook in verband met de hoop en met de 
‘eerstelingen van zijn geest’ (Conf. 12.16.23). Paulus brengt deze eerstelingen in 
verband met de hoop van hen die het kindschap van God hebben ontvangen (Rom. 
7, 23).1280 Het hemelse Jeruzalem is de plaats waar deze eerstelingen verankerd zijn, 
zo beweert Augustinus stellig. Verwijst hij daarmee naar de contemplatieve 

                                                 
1277   En.Ps. 67, 22 (CCL 40, 1863): ‘Ipse [Chistus] est mons incaseatus, propter parvulos, gratia 
tamquam lacte nutriendos; mons uber, ad roborandos atque ditandos donorum excellentia; nam et 
ipsum lac, unde fit caseus, miro modo significat gratiam; manat quippe ex abundantia viscerum 
maternorum, et misericordia delectabili parvulis gratis infunditur.’   
1278 De berg waarvan hier sprake is wordt incaseatus genoemd: rijk aan kaas. Op deze wijze drukte 
Augustinus de vruchtbaarheid van deze berg uit. Deze uitdrukking heeft hij ontleend aan psalm 68, 
16.  In de Latijnse vertaling (versio antiqua) van psalm 67, 16 staat montem caseatum: een berg kaas. 
Bibliorum Sacrorum latinae versiones antiguae, Turnhout 1976 (1743), 132.  
1279   Sermo 347, 2 (PL 39, 1524-1526): ‘ut nos in confessione paenitentiae dolendo, gemendo, flendo, 
non remaneamus in dolore et gemitu et fletu; sed ascendentes ab ista convalle in montem spiritalem, 
ubi civitas sancta Ierusalem mater nostra aeterna fundata est, imperturbabili laetitia perfruamur.’ 
1280   Rm 8, 23: sed et nos ipsi primitus Spiritus habentes et ipsi intra nos gemitus (maar ook wij, die 
de eerstelingen van de geest bezitten en ook wij zuchten in ons zelf). 
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ervaring van Ostia die hij samen met zijn moeder Monnica onderging? Heeft hij 
deze zekerheid aan haar te danken? Tijdens deze contemplatie proefden ze immers 
de eerstelingen van de geest (Conf. 9.10.24). Hun ervaring leidde tot een moment 
van deelname aan het eeuwige geluk en wekte verlangen en hoop naar eeuwig 
leven in Christus.  
Alleen in deze passage (Conf. 12.16.23) noemt Augustinus Jeruzalem zijn lieve 
moeder. Plaatst hij in deze passage het hemelse Jeruzalem op één lijn met Monnica 
zoals hij haar ook op één lijn met de kerk plaatste, die hij ook ‘ons aller moeder’ 
noemde (Conf. 1.11.17)? De overeenkomst is opmerkelijk. 
 
Resumerend. Augustinus maakt een onderscheid tussen wijsheid die mede-eeuwig 
is aan God, en de geschapen wijsheid die een geestelijk huis is en die hij personi-
fieert als een moeder. Het moederschap van Jeruzalem stelt hij in het verlengde 
van de geschapen wijsheid die woont in de werkelijkheid van God. Deze geschapen 
wijsheid (het hemelse Jeruzalem) is verbonden met de goddelijke Geest die werk-
zaam is in de kerk en in de heiligen. Als een moeder bemiddelen die genade naar 
de gelovigen.  
De geschapen wijsheid verwijst naar moeder Wijsheid en naar Christus als moeder. 
Zij werken mee aan de openbaring van heil aan de mensheid door de goddelijke 
gaven te transformeren tot genadegaven voor de gelovigen die gebonden zijn aan 
de aarde.  
De wijsheid die mede-eeuwig wordt genoemd, wijst op het Woord. De geschapen 
wijsheid die Augustinus personifieert als een moeder, verbindt Augustinus met de 
heilige Geest. Daarmee wijst de geschapen wijsheid op het goddelijke moederschap 
van het hemels Jeruzalem en op dat van Wijsheid. 
 
 
6.7. CONCLUSIES  
 
In dit hoofdstuk hebben we de twee heilswegen bestudeerd die Augustinus 
beschreven heeft aan de hand van goddelijke moederschap van Wijsheid en het 
geestelijke moederschap van Maria. Daarbij zagen we een heilsweg waarbij 
Christus de functie heeft van moeder Wijsheid en tevens zelf een gestalte is van het 
goddelijke moederschap. 
 
6.7.1 Drie vormen 
 
Gezien de historisch-theologische ontwikkeling van het vroege christendom zou het 
voor de hand gelegen hebben dat de wijsheidschristologie waarbij Jezus een gezant 
is van moeder Wijsheid, geleidelijk zou verdwijnen en plaats zou maken voor Jezus 



443 

 
Christus als persoon van de drie-eenheid waarbij Maria op de voorgrond treedt. 
Deze ontwikkeling zien we niet in Augustinus’ teksten. 
Maar we herkennen daarin wel de verschillende vormen rond de ontwikkeling van 
de persoon Jezus Christus in het vroege christendom. Deze vormen heeft Augus-
tinus niet in een chronologische volgorde geschreven. Het zijn geen fasen van een 
ontwikkeling.  
De teksten waarin hij het moederschap van Wijsheid noemt, zijn geschreven tussen 
397 (Conf. 7.18.24) tot ná 420 ( Io.eu.tr. 98, 6). Daaruit kunnen we niet concluderen 
dat er bij Augustinus een ontwikkeling is geweest waarbij moeder Wijsheid geleide-
lijk plaatsmaakte voor Maria die de mens Jezus ter wereld bracht. De fasen van deze 
ontwikkeling die Augustinus aan de hand van moeder Wijsheid (Christus, God) en 
het moederschap van Maria beschreven heeft, zijn tegelijkertijd aanwezig.  
 
Eerste vorm: goddelijk moederschap van Wijsheid 
De heilsweg van moeder Wijsheid sluit aan bij de wijsheidschristologie uit het 
vroege christendom. Deze heilsweg begint bij haar schepping in het begin waardoor 
zij verbonden is met God; zij voedt de geestelijke wezens. Bij de incarnatie van het 
Woord vindt er nog een andere incarnatie plaats die wijst op de omvorming van 
haar voeding in genade (‘melk’). Deze genade is bedoeld voor de mens; ze is bereid 
door moeder Wijsheid en ze wordt aangeboden door de mens Jezus. Ze wijst ook 
op de inhoud van de leegmakende liefde bij de incarnatie van het Woord en bij de 
dood en verrijzenis van Christus waarbij er genade geopenbaard werd aan de 
mensheid. De genade bemiddelt de kerk via de zichtbare tekens van de heilige 
Schriften en de viering van de sacramenten. De genade van moeder Wijsheid ligt 
ten grondslag aan de eucharistie (en.Ps. 33, 6, s.1).  
De symbolen ‘melk’ en ‘vaste spijs’ waarmee Augustinus deze goddelijke voeding 
aanduidt, ontleent hij aan Paulus (1 Kor. 3, 2). Met deze symboliek beschrijft Augus-
tinus de verkondiging van Paulus, waarbij hij niet alleen de nadruk legt op de ge-
kruisigde Jezus, maar ook op de genade die werkzaam was in Paulus’ apostolische 
werk. Met deze symboliek verwijst Augustinus naar het voedende aspect van God, 
waarbij de ‘melk’ verwijst naar de genade (Io.eu.tr. 98, 5; s. 335K, 4).  
Uit de besproken teksten bleek nergens wat we precies onder de ‘vaste spijs’ 
(‘brood’) moeten verstaan. Het verwijst natuurlijk naar de eeuwige voeding waar-
mee moeder Wijsheid de geestelijke wezens en mensen voedt. Mogelijk verwijzen 
de gaven van Wijsheid die Augustinus tot uitdrukking heeft gebracht met ‘engelen-
brood’ en ‘hemels brood’ naar de waarheid die in moeder Wijsheid woont: ‘in mij 
is de genade van heel het leven en de waarheid’ (Sir 24, 25, Vulgaat).1281 Genade en 
waarheid zijn overgeheveld op Jezus Christus (Joh. 1, 17). 
 

                                                 
1281   Sir 24, 25: ‘in me gratia omnis vitae et veritatis’ (in mij is de genade van heel het leven en de 
waarheid).  



444 

 
Wanneer de doopleerlingen een geestelijke ontwikkeling doorgemaakt hebben, 
ontvangen zij de voeding van waarheid (‘vaste spijs’) waarmee de heilige Geest 
(Parakleet) hen brengt tot een innerlijk verstaan van Jezus Christus (Io.eu.tr. 98, 6; 
en.Ps. 130, 12). Deze voeding is afkomstig van moeder Wijsheid die leeft in Gods 
aanschouwing en deelt in zijn liefde (Conf. 12.9.9; 12.15.20). Hier toont zich een 
overeenkomst tussen de eeuwige voeding van moeder Wijsheid en caritas: ‘de 
liefde die uit God is’ (trin. 15.18.32).1282 De overeenkomst is dat de heilige Geest 
deze liefdesgaven uitstort in de harten van de gelovigen. Hieruit blijkt dat er een 
verwantschap is tussen de eeuwige voeding van moeder Wijsheid en caritas. 
De genade (‘melk’) is bestemd voor mensen die zich laten leiden door de zinnen en 
het vlees, omdat zij de goddelijke gaven niet met de geest bevatten. Dankzij de 
genade wordt de tegenstelling tussen vlees en geest in hen doorbroken waardoor 
zij geopend worden voor de mens Jezus die hun geloof voedt.  
De personificatie van moeder Wijsheid verwijst naar moeder Wijsheid (Sir 24, 24, 
Vulgaat). Haar personificatie wijst op de geschapen wijsheid die Augustinus ook 
aanduidt als het hemelse Jeruzalem (Conf. 12.15.20). Doordat deze wijsheid ge-
schapen werd uit genade kan haar genade vanuit de hemel neerdalen naar de kerk 
die verbonden is met de goddelijke Geest (cui. 20, 17). De geschapen Wijsheid 
brengt Augustinus ook in verband met het moederschap van het hemelse Jeru-
zalem die in een huwelijksrelatie verbonden is met haar bruidegom (Conf. 
12.16.23). Deze huwelijksrelatie lijkt op de verbintenis van Continentia met haar 
echtgenoot, de Heer (Conf. 8.11.27).  
 
Tweede vorm: het goddelijke moederschap van God, de Heer, Christus  
Bij de tweede fase is moeder Wijsheid niet aanwezig en personifieert Augustinus 
God, de Heer en Christus zelf als een moeder. Deze personificaties hebben dezelfde 
functie als Wijsheid: zij vormen de goddelijke voeding (‘brood’) om tot genade 
(‘melk’). De wijsheid is de goddelijke voeding die getransformeerd wordt, maar ook 
het Woord wordt beschreven als voeding. Het Woord neemt niet alleen de mense-
lijke natuur op van Jezus Christus, maar wordt ook getransfomeerd tot genade; zo 
geeft Augustinus het Woord een dubbele functie bij de incarnatie.  
Augustinus zet de personificatie van de Heer als een moeder in bij de kerk (en.Ps. 
30, 2; s. 2, 9). Deze gaven die hij bereid heeft, zijn bestemd voor de kerk als gemeen-
schap. Dankzij de verbondenheid van de kerk met de drie-ene God kan de 
goddelijke Geest de gaven die Christus omgevormd heeft, schenken aan de leden 
van haar gemeenschap. Deze genadegaven bemiddelt de kerk via de gelovige 

                                                 
1282   Trin. 15.18.32 (CCL 50A, 508): ‘Dilectio igitur quae ex deo et deus est proprie spiritus sanctus est 
per quem diffunditur in cordibus nostris dei caritas’ (de liefde dus die uit God is en die God is, is in 
kenmerkende zin de heilige Geest door wie de liefde van God in onze harten uitgestort is). Vertaling 
is uit: Over de Drie-eenheid (2005), 424.  



445 

 
samenkomsten, de zichtbare tekens van de heilige Schriften en de viering van de 
sacramenten.  
 
Derde vorm: het geestelijke moederschap van Maria 
De heilsweg die Maria vertegenwoordigt, wijst op het mysterie van de mens-
wording van Jezus Christus in het geslacht van mensen opdat zij het kindschap van 
God verkrijgen. Maria dankt haar moederschap aan de inwoning van het Woord 
waarbij de goddelijke Geest op haar betrokken was. In die zin is haar moederschap 
voor Jezus Christus geestelijk.  
De heilsweg van Maria mondt uit in de kerk waarbij Augustinus de aandacht vestigt 
op haar moederlijke vermogens: ‘moederschoot’ en ‘baren’. Deze vermogens kent 
hij ook toe aan de kerk die vanuit haar relatie met de Geest die haar geschonken is, 
de doopleerlingen draagt en wederbaart. De dynamiek van de Geest in Paulus drukt 
Augustinus eveneens uit in de moederlijke taal van barensweeën en baren.  
Deze heilsweg leidt naar het hemelse Jeruzalem, dat als een moeder de gelovigen 
draagt die het laatste oordeel doorstaan hebben en die zij begeleidt naar de geluk-
zaligheid waar ze Christus zullen zien.  
   
De verwevenheid van deze twee heilswegen  
De verwevenheid tussen de heilsweg van moeder Wijsheid (Christus, God) en de 
heilsweg van Maria blijkt in de kerk die verbonden is met de goddelijke Geest. 
Vanuit deze verbondenheid baart de kerk de doopleerlingen weder tijdens de 
doopritus. Zij staan dan open voor de Geest die hen voedt met de genadegaven die 
de mens Jezus aanbiedt.  
Aan deze verwevenheid kan de ervaring van het biologisch moederschap ten grond-
slag liggen. Een moeder zoogt immers haar kind nadat ze het gebaard heeft. Het 
idee van deze verwevenheid kan Augustinus hebben gehaald uit Paedagoog van 
Clemens van Alexandrie die ook uitgaat van deze ervaring (Pead. 1.6.39). Maar 
wellicht heeft hij zich vooral gebaseerd op het moederschap van zijn vriendin voor 
het kind waarvan hij de vader was. Dat Augustinus de symboliek van het zogend 
moederschap zo vaak heeft gebruikt, zoals we in dit hoofdstuk zagen, is zonder 
meer opmerkelijk. 
De verwevenheid van de twee heilswegen kan ook gebaseerd zijn op de beide 
biologische moeders die in het leven van Augustinus een belangrijke rol gespeeld 
hebben: Monnica en zijn vriendin. Mijn onderzoek laat zien dat de symbolische han-
deling ‘baren’ vooral bij Monnica naar voren kwam en dat de openbarende 
ervaringen bij het ‘zogen’ wellicht een getuigenis zijn van het moederschap van zijn 
vriendin. Zo bezien, staat het moederschap van Monnica in de lijn van Maria en de 
kerk (‘baren’), en het moederschap van Augustinus’ vriendin in de lijn van moeder 
Wijsheid (‘zogen’). Deze lijnen komen bij elkaar in moeder  kerk aan wie Augustinus 
zich als pastor en bisschop dienstbaar gemaakt heeft.  
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6.7.2 De mystagogische functie van het goddelijke en het geestelijke moederschap  
 
De mystagogische functie van de personificaties van het goddelijke moederschap 
(Wijsheid, Christus, God) wijzen op het voedende aspect van God. Zij bereiden de 
heilsgaven waardoor God zich kan verenigen met de mens. De ontmoeting tussen 
God en mens wordt tot stand gebracht door de heilige Geest die de genade van 
moeder Wijsheid (Christus, God) schenkt aan de doopleerlingen, door de incarnatie 
van Jezus Christus. Deze goddelijke voeding bewerkstelligt een inwijding en brengt 
de doopleeringen in contact met het verlangen in hun hart dat een ontvankelijkheid 
schept voor God.  
De mystagogische functies van personen en vormen van het geestelijke moeder-
schap zijn gericht op het ‘baren’ en het ‘dragen’ van de geloofsleerlingen. Door hen 
te dragen en weder te baren door de Geest worden zij opgenomen in het lichaam 
van Christus: de gemeenschap van de kerk. Het ‘dragen’ omvat de mensheid vanaf 
haar oorsprong (het Woord dat Maria draagt) tot aan zijn bestemming (het hemelse 
Jeruzalem) waar zij opgenomen wordt in het bestaan in de eeuwigheid. 
 
6.7.3 Wijsheid – genade – incarnatie   
 
Ik kom tot de slotsom dat de gestalten van het moederschap van God (Wijsheid, 
Christus en God) herleid kunnen worden naar moeder Wijsheid in wie genade en 
waarheid is (Sir 24, 24-25, Vulgaat). Augustinus brengt deze personificaties in ver-
band met de incarnatie van het Woord, met de genade die zij voor de mensheid 
bereiden en met de eeuwige voeding van waarheid voor geestelijke wezens en 
geestelijke mensen. 
In de secundaire literatuur is er op de vrouwelijke of moederlijke aspecten die 
Augustinus aan belangrijke entiteiten in het katholieke geloof toeschrijft, tot nu toe 
geen aandacht gevestigd, zelfs niet in de naslagwerken over het werk van Augus-
tinus. In de encyclopedie Augustine through the Ages wordt wijsheid in het lemma 
Wisdom in verband gebracht met kennis (sapientia en scientia) en geloof en con-
templatie.1283 In het lemma Grace staat wel iets over de genade die afkomstig is van 
de heilige Geest, maar niet dat de genadegaven (‘melk’ ) door deze gestalten van 
het goddelijk moederschap worden bereid.1284 In het lemma Incarnation staat wel 

                                                 
1283   R. Nash, Wisdom. In: A. Fitzgerald, Augustine through the Ages, a.w. 885-887.  
1284   P. Burns, Grace. In: A. Fitzgerald, Augustine through the Ages, 391-398. 
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iets over de incarnatie van het Woord maar niet over de incarnatie van de genade-
gaven zoals Augustinus die symbolisch uitdrukt in termen van het zogende moeder-
schap.1285  
In het Augustinus-Lexikon stelt Cong Quy deze samenhang summier aan de orde in 
het lemma incarnationem. Volgens Quy verwijst het moederschap in sermo 117 
naar de kerk en niet naar God. 1286 En hoewel Drecoll in het lemma Gratia de 
genadeleer van Augustinus behandelt, ziet hij kennelijk geen verband met de 
genade die Augustinus ‘melk’ noemt. 
In de secundaire literatuur zagen we verder dat Van Bavel de aandacht vestigde op 
de personificatie van Wijsheid als moeder en op de genade (‘melk’). Van Bavel 
identificeert wijsheid  met het Woord.1287 Hoewel hij oog heeft voor de transfor-
matie van de goddelijke gaven die Augustinus symbolisch uitdrukt als zogend 
moederschap, brengt Van Bavel deze genadegaven van Wijsheid niet in verband 
met de Geest die de mens Jezus vervulde bij zijn incarnatie. Verhees daarentegen 
geeft juist aan dat deze heilsgaven afkomstig zijn van de Geest, maar hij brengt deze 
gaven niet in verband met Wijsheid.  
Ook Verhees gaat voorbij aan de ‘melk’ die in vele teksten van Augustinus verwijst 
naar genade. Verhees vestigt overigens wel de volle aandacht op de mens Jezus in 
wie de genadegaven tegenwoordig zijn.1288 Dit inzicht vindt bevestiging in de resul-
taten uit dit onderzoek, waarin Jezus naar voren komt als de gezant van moeder 
Wijsheid (God, Christus en de Heer).  
Deze aandacht voor de mens Jezus staat in tegenstelling tot de bevindingen van 
Van der Meer die zich afvroeg waar de aandacht van Augustinus voor de mens Jezus 
is.1289 Van der Meer heeft blijkbaar geen oog gehad voor de teksten van het 
goddelijke en het geestelijke moederschap in de werken van Augustinus waarin hij 
de aandacht voor de mens Jezus uitdrukte.  

                                                 
1285   B. Daley, Incarnation. In:  A. Fitzgerald, Augustine through the Ages, 445-447.   
1286   J. Cong Quy, Incarnationem. In:  C. Mayer u.A. (Hg.), Augustinus-Lexikon, a.w. 567.  
1287   T. van Bavel, L’humanité du Christ comme lac parvulorum et comme via dans la spiritualité de 
Saint Augustin, a.w. 255-256.  
1288   J. Verhees, God in beweging, een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus, a.w.   
1289   Van der Meer zegt: ‘waar is, ik zeg niet de tedere en solide devotie, maar zelfs de juiste aandacht 
voor de mensheid van Christus? Hoe ver zijn wij nog van de bezinning op de godmenselijke 
innerlijkheden, van de bruidegom der zielen, en het goddelijk Hart. Het brandende hart van Hippo 
gaat haast uitsluitend verstandelijk door de Zoon tot de Vader; Christus schijnt hem voor alles de 
innerlijke Leermeester; hij spreekt even koel christologisch en veel minder mystagogisch dan de 
anonieme scheppers van de nuchtere Romeinse liturgie. F. van der Meer, Augustinus de zielzorger, 
a.w.  522.  
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Conclusies 
 
 
In dit laatste hoofdstuk beschrijf ik de bevindingen van mijn onderzoek naar de 
mystagogische functie van het moederschap van God en van het geestelijke 
moederschap in de werken van Augustinus. Ik begon met het zoeken naar een 
samenhang tussen moederschap en mystagogie in de Oudheid. Ik constateerde dat 
filosofische schrijvers mystagogie benaderden vanuit de maieutiek, waarbij de 
mystagoog functioneert als een vroedvrouw die het innerlijk leven van de myste 
(de leerling) bevrijdt, en waarbij de symboliek van het moederschap toegekend 
wordt aan de myste. Deze benadering vond ik terug in de hedendaagse studies over 
mystagogie.  

Mijn onderzoek daarentegen laat zien dat Augustinus deze symboliek 
toegeschreven heeft aan personificaties van het goddelijke moederschap en aan 
personen en vormen van het geestelijke moederschap. Zij vervulden een mystago-
gische functie bij de inwijding in het christelijke geloof. Daarmee heeft deze studie 
een lacune in het hedendaags onderzoek naar mystagogie aangevuld.  

Om de samenhang tussen mystagogie en moederschap te bestuderen, ging 
ik op zoek naar onderzoeksgegevens die wijzen op het goddelijke en het geestelijke 
moederschap in de primaire bronnen van Augustinus en in de secundaire literatuur 
over hem. Deze uitdrukkingen bestudeerde ik in een hermeneutisch, systematisch 
en historisch onderzoek. In dit laatste hoofdstuk beschrijf ik de resultaten van het 
dataonderzoek (7.1) en van het spiritualiteitsonderzoek (7.2). Na de beschrijving 
van de resultaten die de weg opleverde waarlangs ik dit onderzoek verricht heb, 
vervolg ik met de resultaten. Ten eerste is er het geestelijk moederschap van 
Monnica (7.3). Daarna beschrijf ik het moederschap van God (7.4), waarbij ik inga 
op de wijsheidschristologie (7.4.1), de incarnatie van de genade van Wijsheid (7.4.2) 
en de inclusieve werkelijkheid van God (7.4.3). Vervolgens beschrijf ik het 
geestelijke moederschap van Maria (7.5), de twee heilswegen (7.6) en het 
geestelijke moederschap van Paulus (7.7). Daarna ga ik in op de mystagogische 
functie van het moederschap van God en het geestelijke moederschap, op het 
onderscheid tussen christelijke initiatie en de maieutiek (7.8). Tenslotte ga ik in op 
de eindconclusie van dit onderzoek: de voedende God (7.9).  

 
 

Hoofdstuk 7 
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7.1 DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR HET MOEDERSCHAP VAN GOD EN HET GEESTELIJKE 

MOEDERSCHAP 
 
Het onderzoek naar uitdrukkingen van het moederschap van God en het geestelijke 
moederschap in de secundaire literatuur over Augustinus en in de primaire bron-
nen van Augustinus leverde de volgende resultaten op. 
 
7.1.1 Onderzoeksgegevens in de secundaire literatuur 

 
Bij het in kaart brengen van het onderzoek naar uitdrukkingen van het goddelijke 
en het geestelijke moederschap in de secundaire literatuur ben ik uitgegaan van 
vier benaderingen: de hagiografische, de psychoanalytische, de literaire en de 
theologische benadering. Uitingen van het goddelijke en het geestelijke moeder-
schap trof ik aan in de literaire en theologische benadering. In de hagiografieën 
vond ik een sterke idealisering van het moederschap van Monnica en in de psycho-
analytische studies lag de nadruk op de complexe verhouding tussen Monnica en 
Augustinus. In de literaire benadering werd het moederschap van Monnica in 
verband gebracht met bijbelse moeders en met Romeinse en Griekse godinnen. In 
de theologische benadering vond ik aandacht voor uitdrukkingen van het godde-
lijke en het geestelijke moederschap die niet alleen op Monnica betrekking hadden, 
maar ook op personen als Paulus en Maria, goddelijke personificaties als Wijsheid 
en Christus, en onpersoonlijke gestalten, zoals de kerk en de heilige Schriften.  

In de theologische studies vond ik interpretaties die een aantal reducties 
vertonen: bijvoorbeeld die het moederschap van Monnica tot het goddelijke 
moederschap herleiden (Dutton en Seelbach); een reductie van het moederschap 
van God tot de geïncarneerde wijsheid die wijst op de mens Jezus (Dutton, 
O’Connell, Van Bavel); een reductie van personen (Paulus) en vormen (de kerk) van 
het geestelijke moederschap tot het moederschap van God, waarbij de verhouding 
tussen het geestelijke moederschap en het goddelijke moederschap als die tussen 
buitenkant en binnenkant wordt gezien (O’Connell). Om recht te doen zowel aan 
het moederschap van God als aan het geestelijke moederschap, besloot ik om beide 
begrippen afzonderlijk te bestuderen. Zodoende kwamen zowel de personificaties 
van het goddelijke moederschap als de personen en vormen van het geestelijke 
moederschap aan het licht. De uitdrukkingen van het moederschap van God en het 
geestelijke moederschap kan men bij Augustinus niet tot elkaar herleiden.  
 
7.1.2 Onderzoeksdata in de primaire bronnen 

 
Mijn dataonderzoek was gericht op de primaire bronnen van Augustinus. Ik vond 
veel uitdrukkingen van het goddelijke en het geestelijke moederschap in alle genres 



450 

 
van zijn werken: autobiografische werken, filosofische en theologische verhande-
lingen, de exegetische en polemische werken, de verhandelingen en brieven. De 
meeste data vond ik in Augustinus’ overwegingen van bijbelteksten: Johanneïsche 
geschriften, uiteenzettingen over de psalmen en de preken. Ik had mijn zoekacties 
gericht op vermogens van het biologisch moederschap (moederschoot, zwanger-
schap, baren, zogen en spenen) die verwijzen naar het goddelijke en het geestelijke 
moederschap. De uitdrukkingen van het goddelijke moederschap blijken bij 
Augustinus in verband staan met de schoot van God en met die van de Vader 
(sinus); met voeding van Wijsheid (‘vaste spijs’) en Jezus Christus (‘melk’); met de 
heilige Geest en het hemels Jeruzalem (‘baren’). Uitdrukkingen van het geestelijke 
moederschap vond ik in relatie tot Bijbelse moeders zoals Eva, Hagar, Sara, 
Rebecca, Rachel, Hanna, Elizabeth en Maria. De meeste uitdrukkingen hebben 
betrekking op Maria en wijzen op haar baarmoeder (uterus) die Gods Woord ge-
dragen heeft en gebaard. Het merendeel van de verwoordingen van Paulus’ 
moederschap staan in verband met zijn verkondiging van Jezus Christus (‘melk’).  

Uit mijn onderzoek blijkt dat er bij het moederschap van de kerk een zekere 
balans is tussen haar moederschoot die de doopleerlingen draagt en wederbaart 
en haar vermogen het geloof te voeden. Met deze balans wijst Augustinus op de 
verschillende functies die betrekking hebben op het moederschap van de kerk. 
 
7.2 RESULTATEN VAN HET SPIRITUALITEITSONDERZOEK  
 
In mijn studie heb ik de uitdrukkingen in taal en symbolen van het moederschap 
bestudeerd voor zover Augustinus ze toegekend heeft aan personificaties van het 
goddelijke moederschap en aan personen en vormen van het geestelijke moeder-
schap. De personificaties van het moederschap, in welke vorm dan ook, staan in 
relatie met God die ze bemiddelen naar de mens en ze functioneren zelfstandig. De 
personen en vormen van het geestelijke moederschap verkeren op aarde en staan 
in relatie met God die zij bemiddelen naar mensen toe.  

Ik heb ook gekeken naar de actanten die bij de bemiddeling betrokken zijn. 
Daaruit bleek dat er bij het goddelijke moederschap niet slechts twee, maar drie 
actanten betrokken zijn: een personificatie van het goddelijke moederschap, God 
en de mens. Ook bij het geestelijke moederschap zijn er drie actanten betrokken: 
de personen/vormen van het geestelijke moederschap; de werkelijkheid van God 
en de mens.  

De uitdrukkingen van het goddelijke en het geestelijke moederschap heb ik 
bestudeerd in een hermeneutisch onderzoek, in een symboolonderzoek, in een 
genderonderzoek en in een historisch onderzoek. Aan de hand van deze uitdruk-
kingen heb ik het object van deze studie benaderd: de manifestaties van de personi-
ficaties van het goddelijke moederschap en de inwerking van deze ervaring in de 
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mens, de bemiddeling tussen de werkelijkheid van God en de mens voor zover zij 
wordt uitgedrukt in de symboliek van het moederschap. 
 
7.2.1 Resultaten van het hermeneutische onderzoek  

 
In mijn hermeneutische onderzoek stonden sleutelteksten van Augustinus centraal, 
waarbij ik teksteenheden uit zijn hele oeuvre heb gebruikt. Daarbij heb ik eigen 
werkvertalingen gemaakt van deze teksteenheden op basis van de primaire 
bronnen, dus op de kritische uitgaven van zijn werken.  

Uit mijn hermeneutische onderzoek blijkt dat de uitdrukkingen van het 
goddelijke en het geestelijke moederschap in teksten van Augustinus verweven zijn 
met de Bijbelse geschriften, vooral de wijsheidsliteratuur. Een belangrijke bron 
voor het goddelijke moederschap is de personificatie van Wijsheid: mater Sapientia  
uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach, dat gebruikt werd bij de geloofsvorming in 
de vroege kerk.  

In mijn hermeneutische onderzoek heb ik de uitdrukkingen van het godde-
lijke en het geestelijke moederschap bestudeerd. Door de teksteenheden te be-
schrijven en deze uitdrukkingen te analyseren kon ik het object van dit onderzoek 
bestuderen: de manifestaties van de personificaties van het goddelijke moeder-
schap en de wijze waarop zij inwerken op de mens. In een aantal teksten kwam de 
uitdrukking van een manifestatie verschillende keren voor, wat duidt op de kenne-
lijke intentionaliteit en de effecten van zo’n manifestatie (dabas: u gaf, Conf. 1.6.7; 
aperire: onthullen, Conf. 8.12.27-29). De uitdrukkingen in het visioen van Ostia, dat 
in de wij-vorm geschreven is (Conf. 9.10.23-25), houden zeker verband met eerdere 
articulaties van het geestelijke moederschap van Monnica en met Augustinus’ 
inwijdingsweg in de Confessiones. Door deze uitdrukkingen van elkaar te onder-
scheiden en met ieder afzonderlijk – Augustinus, Monnica – in verband te brengen, 
kon ik aantonen dat het geestelijke moederschap van Monnica bij deze ervaring tot 
voltooiing kwam. 

 
7.2.2 Resultaten van het symboolonderzoek  

 
De uitdrukkingen van het goddelijke en het geestelijke moederschap heb ik 
bestudeerd in een symboolonderzoek. Mijn onderzoek toont aan dat de symboliek 
van het moederschap een samenhangend geheel vormt dat bestaat uit deelsymbo-
len: conceptie, zwangerschap, moederschoot, baren, zogen, voeden, spenen, zui-
geling, kind, peuter, melk, brood, nest, veren en vleugels krijgen. Dit samenhan-
gend geheel van symbolen verwijst naar het gehele proces van de geloofsvorming 
in de vroege kerk. De deelsymbolen hebben een functie bij de verschillende 
etappes van de geloofsweg.  
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Wanneer de geloofsleerlingen een bepaalde etappe van de geloofsweg 

afgelegd hadden, veranderde deze symboliek. Bij de kennismaking met het christe-
lijke geloof werden de belangstellenden ‘gekoesterd’. Wanneer zij de keuze ge-
maakt hadden voor de doop en de opname in de kerk, werden zij doopleerlingen 
die gedragen werden door de ‘moederschoot’ van de kerk. De ‘moederschoot’ 
verwijst naar een besloten ruimte waar het geloof zich kon ontwikkelen en waar 
het werd gevoed met genade (‘melk’) die bemiddeld werd door de mens Jezus.  

Hoewel de ontwikkeling en de groei van een kind in de moederschoot leidt 
tot een geboorte uit deze schoot, bleven de doopleerlingen ook na de doopritus in 
de ‘moederschoot’ van de kerk waar het geloofsonderricht vervolgd werd. Deze 
besloten ruimte van de kerk heeft Augustinus ook aangeduid als een ‘nest’ waar 
het geloof van de doopleerlingen een ontwikkeling doormaakte die hij uitdrukt als 
‘veren krijgen’. Met de symboliek van het ‘spenen’ verwijst Augustinus naar een 
groei in het geloven die erop gericht is de doopleerlingen te ontwennen van de 
genade en de troost die zij verwierven door deel te nemen aan de religieuze prak-
tijken. Daarbij leerden ze een persoonlijke relatie aangaan met Christus en werden 
ze gegrondvest in de liefde (‘vleugels’). Deze etappe maakte hen tot een volwaardig 
christen. 

De letterlijke betekenis van de symboliek van het moederschap wijst op de 
relatie van een moeder met een kind dat van haar afhankelijk is. In relatie tot de 
moeder maakt het kind een ontwikkeling door van baby tot peuter, waarbij het 
gespeend wordt en de borstvoeding definitief achter zich laat. Deze symboliek 
hebben we slechts ten dele in de beschrijving van de relatie tussen Monnica en 
Augustinus gevonden. In zijn geschriften heeft hij de activiteiten voeden (Conf. 
1.6.7; 3.4.8) en baren op de voorgrond geplaatst, waarbij het baren een symbo-
lische betekenis heeft (Conf. 1.11.17; 5.9.16). 

Ik heb in mijn onderzoek aandacht besteed aan de symboliek van het 
zogende moederschap waarbij vaste voeding omgezet wordt in borstvoeding. Bij 
de constructie van deze symboliek kan de levensgeschiedenis van Augustinus een 
rol gespeeld hebben, te weten: in de vorm van het getuigenis van zijn vriendin. 
Misschien ervoer zij bij het zogen van hun zoon Adeodatus Gods betrokkenheid. Op 
basis van haar getuigenis kan Augustinus de troostgevende ervaringen tijdens het 
zogen in verband hebben gebracht met zijn moeder en voedsters (Conf. 1.6.7). Haar 
getuigenis kan ten grondslag liggen aan de symboliek van het zogende moeder-
schap. Aangezien er geen geschriften van haar bewaard zijn gebleven, en Augus-
tinus haar ervaringen nergens uitdrukkelijk noemt, blijft dit verband speculatief.  

Een ander contextueel element waarop hij deze symboliek kan hebben 
geconstrueerd, is de iconografie van Isis lactans die in zijn tijd wijd verbreid was in 
provincies van het Romeinse Keizerrijk zoals Noord-Afrika. 
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7.2.3 Resultaten van het genderonderzoek  

 
Mijn symboolonderzoek toont aan dat de symboliek van het moederschap bij 
Augustinus gendered is, omdat culturele en sociale factoren meegespeeld hebben 
bij de constructie van deze symboliek. Voortbordurend op Walker Bynum, is er een 
continuïteit bij het toekennen van de symboliek van moederschap aan vrouwelijke 
personen, en is het een contradictie om deze symboliek aan mannelijke personen 
toe te kennen. De continuïteit houdt in dat verwachtingen omtrent moederlijk 
gedrag op grond van het feit dat het hier biologisch gezien vrouwen betreft, worden 
bevestigd en voortgezet; omdat zulke verwachtingen bij een biologische man 
ontbreken ervaren we een contradictie als moederlijke handelingen worden 
toegeschreven aan mannelijke personen.  

Rond het geestelijke moederschap van Monnica vonden we een con-
tinuïteit, maar ook een omkering van haar gender. Als religieuze ervaringen vorm-
den de symbolische handelingen ‘voeden’, ‘zuchten’, ‘barensnood’ en ‘baren’ een 
continuïteit met haar biologische moederschap. Monnica oversteeg haar gender als 
vrouw, toen mannen vanuit hun perspectief haar als een ‘man’ benaderden (beata 
u. 2.10; Conf. 9.11.28). Wanneer mannen Monnica als hun gelijke behandelen, is er 
een omkering van haar gender als vrouw. Daarmee wordt haar gender als man 
bepaald door historische, culturele en sociale factoren.  

We treffen ook een continuïteit aan bij het moederschap van Maria. Haar 
zwangerschap, waarbij het Woord inwoning in haar vond, vormde  een samenhang 
met haar moederlijke vermogens die ze als biologische vrouw had.   

Mijn onderzoek toont aan dat er een contradictie is bij het toekennen van 
de symboliek van het moederschap aan de mannelijke verkondigers (Io.eu.tr. 7, 23). 
Om het geloof in Jezus Christus aan zijn toehoorders te verkondigen (‘voeden’), 
moest Paulus eerst in een extatische ervaring buiten zichzelf in Gods bestaan 
getrokken worden. Deze contradictie was ook aanwezig bij de profeet Jesaja die 
eerst opsteeg naar wijsheid om vervolgens af te dalen om het geloof te verkon-
digen, waarbij de Geest op hem rustte (en.Ps. 119, 2). Uit mijn onderzoek wordt 
duidelijk dat de mannelijke verkondigers eerst opgenomen dienden te worden in 
de werkelijkheid van God, vóór zij de mystagogische functie van het geestelijke 
moederschap konden vervullen. Bij Paulus slaat deze contradictie ook op de 
symbolische handeling die uitgedrukt is in het ‘baren’. Deze handeling sluit niet aan 
op Paulus’ biologische vermogens. Bovendien waren zijn barensweeën geen gevolg 
van een proces van conceptie en zwangerschap zoals bij de bijbelse moeders. Met 
deze moederlijke handelingen verwijst Augustinus naar Paulus’ relatie met zijn 
gemeenteleden. Het geestelijk moederschap van Paulus is dus een omkering van 
de  verwachtingen die men van de biologische man Paulus heeft.  

‘Koesteren’ wordt zowel door moeders als door vaders gedaan. Aan deze 
symbolische handeling ligt hoogstwaarschijnlijk het feitelijke vaderschap van 
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Augustinus ten grondslag (Io.eu.tr. 7, 23). Bij de intentionele liefde van een moeder 
die bereid is handelingen te verrichten voor haar kind (cat.rud. 15) hebben wellicht 
sociale factoren meegespeeld zoals het moederschap van Augustinus’ vriendin. 
Daarmee is het geestelijke moederschap bij Augustinus gender-bepaald, omdat hij 
naar moederlijke ervaringen verwijst die hij niet zelf heeft gehad. Maar hij kan 
natuurlijk ook associaties rond het moederschap hebben gebruikt die in zijn histo-
rische en culturele context gangbaar waren.  

De symboliek van het zogende moederschap die Augustinus toegekend 
heeft aan moeder Wijsheid wijst op een continuïteit met het biologisch moeder-
schap, want vaste voeding in borstvoeding omzetten is een handeling die hoort bij 
het biologische moederschap. Deze continuïteit kan wijzen op het biologische moe-
derschap van zijn vriendin die zijn zoon zoogde. Haar ervaring kan Augustinus ge-
bruikt hebben voor zijn beschrijving van de incarnatie waarbij er goddelijke gaven 
beschikbaar komen voor de mens. Wanneer hij deze moederlijke symboliek toe-
schrijft aan de Heer, roept dat een vervreemding op, omdat dat de verwachtingen 
omtrent het mannelijke aspect dat Augustinus aan deze goddelijke persoon toe-
kent, omkeert in plaats van bevestigt.  
 
7.2.4 Resultaten van het historisch onderzoek  

  
Uit mijn historische onderzoek blijkt het belang van de gebeurtenissen in het leven 
van Augustinus en Monnica in acht te nemen, zoals het ‘wijnincident’ en de 
scheiding tussen de vriendin en Augustinus.  

In tegenstelling met de psycholoog Nauta die de morele opvoeding door de 
bediende in verband brengt met Monnica’s narcistische persoonlijkheid, zie ik een 
verband tussen het verbod van de opvoedster om wijn te drinken en de context van 
het toenmalige Noord-Afrika waar een hang naar alcoholisme was.  

Zo ligt er ook een contextueel element ten grondslag aan de scheiding 
tussen Augustinus en zijn levensgezellin. Tegenover Van Kempen-van Dijk, Guar-
dini, Ferrari en Schrama die allen het wegsturen van Augustinus’ vriendin in ver-
band brengen met Monnica’s sterke persoonlijkheid, biedt mijn historisch onder-
zoek daar alternatieven voor, of in ieder geval aanvullingen. Er kunnen namelijk 
juridische motieven aan de scheiding ten grondslag hebben gelegen. Met Zum-
keller, Seelbach en Van Bavel stel ik dat de scheiding samenhangt met Augustinus’ 
promotie tot het ambt van gouverneur, waar een huwelijk met een vrouw afkom-
stig uit de slavenstand een belemmering voor was.  

Deze contextuele elementen tonen de eenzijdigheid en de beperktheid aan 
van de psychologische interpretaties van Nauta, Van Kempen-van Dijk, Guardini, 
Ferrari en Schrama. Een ander geluid over de scheiding van Augustinus met zijn 
vriendin laat Miles horen. Met haar nemen wij aan dat de vriendin van Augustinus 
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hem religieus overtrof met haar keuze voor het weduweschap in dienst van de 
gemeenschap van de kerk, waarmee ze voor hem een voorbeeld stelde.  
 
 
7.3 HET GEESTELIJKE MOEDERSCHAP VAN MONNICA  
 
Monnica gaf gestalte aan het geestelijke moederschap voor Augustinus. Ze zette 
zich als zijn moeder voor hem in vanuit haar verbondenheid met God. 
 
7.3.1 Openbarende ervaringen   
 
Het geestelijke moederschap van Monnica werd in gang gezet door de open-
barende ervaringen tijdens het zogen van Augustinus, waarbij zij en de voedsters 
een instrument waren van de voedende God die hun vertroostingen schonk (Conf. 
1.6.7). Het is mogelijk dat deze openbarende ervaringen gebaseerd zijn op een 
getuigenis van Augustinus’ vriendin die zijn zoon zoogde. Augustinus zou deze 
getuigenis gebruikt kunnen hebben om een eenheidservaring te beschrijven met 
Monnica, zichzelf als zuigeling en God. Hoewel Seelbach en Dutton de aandacht 
vestigen op de goddelijke component van de goddelijke  gaven, gaan ze voorbij aan 
het effect daarvan. Augustinus heeft de troostgevende ervaringen in verband ge-
bracht met het doorbreken van de werking van de erfzonde, waardoor zijn wil 
afgestemd werd op God en zjn sterfelijk leven draaglijk werd.  

Bij het visioen van Ostia was er opnieuw sprake van een openbarende 
ervaring in het samenzijn van Monnica en Augustinus waarbij Gods liefde zich uit-
stortte in hun harten. Tegenover Drecoll en Hatrupp volgens wie er bij dit visioen 
geen sprake is van genade, heeft mijn onderzoek aangetoond dat er een onmiddel-
lijke inwerking was van goddelijke liefde die zij beiden ondergingen (Conf. 9.10.23). 
Ik concludeer dan ook dat deze openbarende ervaringen Monnica’s geestelijke 
moederschap omvatten. De contemplatieve ervaring van Ostia vormde een inclusie 
met de openbarende ervaringen aan het begin van Augustinus’ leven. Aan het einde 
van haar leven deelde zij samen met Augustinus de gaven uit de goddelijke bron. 
Het is mogelijk dat Augustinus met behulp van de getuigenis van zijn vriendin deze 
samenhang gereconstrueerd heeft.  

Er is geen identificatie van het moederschap van Monnica met de mens 
Jezus, noch met het goddelijke moederschap, zoals Dutton en Seelbach beweren. 
Augustinus heeft een geestelijke ontwikkeling doorgemaakt in relatie tot zijn moe-
der Monnica, maar ook in relatie tot de personificatie Continentia, die bij hem de 
tegenstelling tussen vlees en geest doorbrak, waardoor hij ontvankelijk werd voor 
het licht van Christus.  

De contemplatieve ervaring tijdens het visioen van Ostia, waarbij Augus-
tinus samen met Monnica in contact kwam met de waarheid als voedsel, moet 
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gemarkeerd worden als het begin van een geestelijke ontwikkeling waarbij God een 
innerlijke relatie met Augustinus schiep. O’Donnell beweert dat dit voedsel verwijst 
naar de eucharistie, maar mijn onderzoek toont aan dat dit voedsel juist verwijst 
naar de contemplatie waarin God Augustinus liet delen. Bovendien heb ik laten zien 
dat er bij Augustinus een evenwicht is tussen genade (‘melk’) en goddelijke voeding 
(‘voedsel’) die hij ontvangt in relatie met God (Conf. 4.1.1). In tegenstelling tot wat 
Dutton beweert, laat Augustinus de mens Jezus Christus niet definitief achter 
(Io.eu.tr. 98, 6), omdat hij het fundament is van het christelijk geloof.  

 
7.3.2 Bemiddeling van Monnica als geestelijke moeder 
 

Het geestelijke moederschap van Monnica houdt verband met haar bemid-
deling die gericht was op het herstel van de relatie van Augustinus met God. In de 
periode dat Augustinus aanhanger was van het manicheïsme, kwam deze bemidde-
ling tot uiting in dromen en tranen. Anders dan Beers en Nauta als psychoanalytici 
beweren, die Monnica’s tranen opvatten als een bewijs van haar narcistische per-
soonlijkheid, beschrijft Augustinus ze als initiatief vanuit God die aan Monnica de 
geestelijke dood van haar zoon toonde omdat die aanhanger van het manicheïsme 
was geworden. Haar bemiddeling voor redding beschouw ik als een antwoord op 
dit goddelijke initiatief. 

Augustinus beschrijft Monnica’s bemiddeling als een proces van inwoning 
en omvorming. Het proces van omvorming drukt Augustinus uit met de paradox 
‘houden van zijn aanwezigheid’ en ‘de vreugde tijdens zijn afwezigheid’. Anders dan 
de Augustinuskenner Schrama, die het verband legt tussen ‘het houden van zijn 
aanwezigheid’ en Monnica’s genegenheid voor haar zoon, plaats ik ‘het houden van 
zijn aanwezigheid’ in de samenhang met de droom van de richtlat waarop zij hem 
naast zich had zien staan. Dat maakt de relatie tussen Monnica en Augustinus tot 
méér dan slechts een menselijke verhouding. De vreugde om zijn afwezigheid breng 
ik in verband met de vervulling van haar droom, waarin God haar tegemoet kwam.  

Met deze paradox beschrijft Augustinus een geestelijke ontwikkeling bij 
Monnica, waardoor zij de goddelijke tekens eerst herkent en symbolisch verstaat 
vanuit haar eigen perspectief, naar het stadium waarin ze deze tekens verstaat 
vanuit het perspectief van God (anagogisch verstaan). Bij deze ontwikkeling wissel-
de dus het perspectief waarbij God als Ander in het centrum kwam te staan in plaats 
van haar eigen gerichtheid op God.  

Deze gerichtheid oftewel haar streefvermogen noemt Augustinus negatief 
Monnica’s  ‘erfdeel van Eva’ (Conf. 5.8.15). Op dit niveau beschouwde hij haar dus 
niet als beeld van God. Dit deed hij om zijn vertrek naar Rome voor zijn lezers-
publiek te rechtvaardigen. Met het instrument via feminina kom ik tot de conclusie 
dat Augustinus met dit erfdeel aan Monnica een onjuiste identiteit oplegt. Deze 
identiteit is verbonden aan haar gender als vrouw, waarmee ze ondergeschikt is 



457 

 
aan Augustinus als man: geestelijk plaatste hij zichzelf zo boven haar. Pas nadat 
haar verlangen gelouterd was van het streefvermogen, verhief hij haar opnieuw tot 
de geestelijke moeder die hem naar God bemiddelde. 
 
7.3.3 Geestelijk moederschap versus moederlijke genegenheid  
 
De nadruk op haar genegenheid voor Augustinus bepaalde de beeldvorming van 
Monnica zo sterk, dat haar geestelijke moederschap erdoor aan het zicht werd 
onttrokken. Deze beeldvorming begon bij Possidius, de eerste biograaf van 
Augustinus, en werkt door tot op heden, zoals we gezien hebben bij de Augustinus-
kenner Schrama die Monnica beschreef als de gezellin van Augustinus naar wie hij 
hunkerde. De Nederlandse vertalingen van de Confessiones hebben dit beeld 
versterkt. Monnica’s animus is gereduceerd tot ‘genegenheid’ (Wijdeveld) en 
‘houden van’ (Sleddens) en daarmee verzuimden deze vertalers om haar ziel in 
verband te brengen met de levenskern waar God haar kan raken. Dit aspect is 
echter van groot belang om haar als een geestelijke moeder te verstaan. Reduc-
tionistische vertalingen doen geen recht aan Augustinus’ tekst en ze verdoezelen 
Monnica’s geestelijke moederschap.  

In de afgelopen decennia hebben psychologen Monnica’s genegenheid 
voor haar zoon geïnterpreteerd als een oedipale binding die in hun onderlinge 
relatie op dusdanige wijze tot uiting kwam dat Augustinus geen intieme relaties kon 
aangaan met andere vrouwen dan zijn moeder. De oedipale binding was volgens 
de psycholoog Nauta zelfs de oorzaak van Augustinus’ bekering. Augustinus zelf 
beschrijft zijn bekering als een geloofsact die hij in verband brengt met een 
werkelijkheid buiten hem, die vertegenwoordigd werd door de personificatie 
Continentia (die voor zelfbeheersing staat). De filosofe Bowery ziet in Monnica en 
Continentia een en dezelfde persoon, maar zelf schrijft Augustinus haar een godde-
lijke afkomst toe door haar de echtgenote van de Heer te noemen.  

 
7.3.4 Het geestelijke moederschap van Monnica in relatie tot de kerk 
 
Het moederschap van Monnica wordt bij Augustinus niet herleid tot het 
moederschap van de kerk. Tegenover Guardini, Van Kempen-van Dijk en Schrama 
die Monnica wel met de kerk vereenzelvigden, stel ik op basis van mijn onderzoek 
dat Monnica een volwaardig christen was in de katholieke kerk. De vrucht van haar 
inwijding in het christelijk geloof en van haar lidmaatschap van de kerk was de 
geestesgave pietas. Deze geestesgave was werkzaam in haar gezin, waar zij gestalte 
gaf aan haar roeping tot de gemeenschap van de kerk. Deze roeping concretiseerde 
ze in de praktijk van de dagelijkse zorg voor haar kinderen en in de rituele praktijk 
van het christelijk geloof.  
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We zagen ook dat zij haar zoon Augustinus niet ingewijd heeft in het geheim 

van de kerk. Ze heeft hem er wel mee in contact gebracht door hem in te schrijven 
als catechumeen. Tegenover Guardini stel ik dat Monnica de doopact niet bewerk-
stelligd heeft. Haar moederschoot was geen watergraf waarin Augustinus stierf om 
daaruit te verrijzen met Christus, zoals Guardini het formuleert, maar het was wel 
de geboortegrond waarmee ze hem als geestelijke dode weder kon baren, opdat 
hij leven zou vinden in God en het manicheïsme achter zich zou laten. Augustinus’ 
wedergeboorte correspondeert met de initiatie in oude beschavingen die verloopt 
volgens het schema leven – dood – wedergeboorte, zoals Eliade heeft beschreven. 
Zijn inwijding sluit aan op het proces dat hij doorgemaakt heeft in relatie tot zijn 
moeder. Maar anders dan Eliade beschrijft, brengt Augustinus zelf zijn weder-
geboorte in verband met de goddelijke Geest die in Monnica werkzaam was en die 
ook betrokken was op hem. Deze werkzaamheid wijst op een overeenkomst tussen 
het geestelijke moederschap van Monnica en dat van de kerk.  

 
 

7.4 MOEDERSCHAP VAN GOD   
 
De uitdrukkingen van Gods moederschap die wijzen op Wijsheid, Christus, God,  
Continentia en het hemelse Jeruzalem, komen samen in de personificatie van 
moeder Wijsheid. Augustinus maakt een onderscheid tussen de Wijsheid die mede-
eeuwig is en Wijsheid die in het begin werd geschapen. Aan de personificaties van 
het goddelijke moederschap ligt de geschapen wijsheid ten grondslag, die hij 
voorstelt als een moederlijke persoon. Hij heeft haar ook aangeduid als een 
geestelijk huis die gestalte krijgt in de hemelse stad Jeruzalem.  

De geschapen wijsheid wijst op het moederschap van Wijsheid, maar ook 
op dat van het hemelse Jeruzalem en van Continentia. Hoewel Van Bavel alle 
uitdrukkingen van het goddelijke moederschap herleidt tot de genade van Gods 
moederschap, brengt hij deze genade niet in verband met moeder Wijsheid in wie 
genade is (Sir 24, 24-25, Vulgaat). Mijn onderzoek heeft aangetoond dat haar 
personificatie ten grondslag ligt aan het moederschap van Christus en God, omdat 
ze dezelfde functie vervullen als Wijsheid. Daarbij toont mijn onderzoek aan dat bij 
Augustinus het moederschap van Wijsheid niet, zoals O’Connell en Van Bavel 
beweren, dezelfde is als de geïncarneerde Wijsheid: de mens Jezus die zwak werd 
bij zijn menswording. Moeder Wijsheid staat in verband met een wijsheidschristo-
logie en een inclusieve werkelijkheid van God die het moederlijke aspect insluit.  
 
7.4.1 Wijsheidschristologie 
 
Mijn onderzoek laat zien dat Augustinus een wijsheidschristologie tot uitdrukking 
heeft gebracht in de symboliek van het zogende moederschap. Met deze symboliek 
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beschrijft hij een verhouding tussen moeder Wijsheid en Jezus Christus die haar 
bode is.  

Deze symboliek verwijst naar de wijsheidstraditie uit het vroege christen-
dom waar Schoonenberg, Schüssler Fiorenza en Schillebeeckx op gewezen hebben. 
Deze traditie begrijpt Jezus als een gezant van Wijsheid. Voor Augustinus heeft deze 
relatie te maken met een voedende aspect van God dat hij toekent aan moeder 
Wijsheid. Augustinus brengt haar presentie van genadige goedheid in verband met 
het moederschap van Wijsheid in wie genade is (Sir 24, 24-25, Vulgaat) – waar de 
uitspraak van Schüssler Fiorenza over de goddelijke presentie van Sophia in de 
schepping goed bij aansluit.  

Het voedende aspect van Wijsheid drukt Augustinus uit met de symboliek 
van het zogende moederschap, die in zijn werk verwijst naar een incarnatorische 
spiritualiteit. Anders dan Van Bavel suggereert, meen ik dat deze symboliek verwijst 
naar de incarnatie van de genadegaven (‘melk’) en niet naar die van het Woord. 
Augustinus voegt zo een element toe aan het mysterie van de incarnatie dat betrek-
king heeft op de personificatie van moeder Wijsheid (Christus en God). Daarmee 
werpt hij een nieuw licht op de eenzijdigheid van de christelijke traditie die door de 
eeuwen heen de nadruk heeft gelegd op de incarnatie van het Woord. 

Met de symboliek van het zogende moederschap beschrijft Augustinus een 
incarnatie van de eeuwige voeding (‘brood’) van Wijsheid die verwijst naar de 
waarheid. Daarmee voegt hij aan de incarnatie een moederlijk element toe, dat hij 
in symbolische taal koppelt aan het vlees van de moeder als de plaats waar de 
eeuwige voeding wordt opgenomen en omgevormd tot melk voor haar baby. Deze 
dubbele incarnatie van het Woord en van de waarheid van Wijsheid mondt uit in 
de menswording van Jezus Christus: hij is het Woord dat vlees wordt; in hem is de 
genade aanwezig die moeder Wijsheid bereid heeft.  

Deze dubbele incarnatie bij Augustinus heeft Van Bavel niet onderscheiden, 
maar anders dan hij het stelt, vereenzelvigt Augustinus het moederschap van 
Wijsheid niet met het Woord maar met de genade die de heilige Geest schenkt. 
Hoewel Wijsheid haar gaven transformeert bij de incarnatie van het Woord, valt 
deze transformatie daar niet mee samen. 

Met de symboliek van het zogende moederschap beschrijft Augustinus het 
mysterie van de incarnatie en de kenosis, die hij ondersteunt met teksten uit de 
proloog van het evangelie van Johannes (Joh. 1, 1-14) en de Christushymne van 
Paulus (Filip. 2, 6-8). Hoewel hij met deze teksten de aandacht vestigt op de incar-
natie van het Woord, vindt de incarnatie van de genade daarin ook een schriftuur-
lijke grondslag. Deze incarnatie wijst op de volheid van genade die aan Jezus 
Christus wordt toegekend (Io 1, 16, Vulgaat) en die Augustinus verwoordt in zijn 
uitspraak: Jezus is ‘melk’. Deze uitspraak verwijst naar de genade die Jezus ver-
tegenwoordigt en die moeder Wijsheid bereid heeft. De incarnatie van de genade 
heeft Augustinus ook verwoord aan de hand van de Christushymne, waarbij het 
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zogende moederschap verwijst naar de leegmakende liefde van Jezus Christus bij 
zijn incarnatie en bij zijn kruisdood. Bij beide gebeurtenissen kwam liefde vrij die de 
oneindige afstand kan overbruggen tussen God en de mens, die zich laat leiden 
door het vlees.  

Met de symboliek van het zogende moederschap benaderde Augustinus 
het mysterie van de incarnatie langs de weg van de Geest. Hij beschrijft dat Jezus 
Christus heil werd door de vertegenwoordiging van de genade die Wijsheid voor de 
mensheid bereid heeft. Mijn onderzoek toont aan dat deze gaven staan voor de 
genade waarmee God de mensheid tegemoet treedt om haar te verheffen. Met 
deze genade overbrugt God de oneindige afstand naar de mensheid om zich met 
haar te verenigen. De theoloog Verhees spreekt over de gaven van de Geest, maar 
Augustinus brengt deze gaven in verband met Wijsheid (Christus, God). Verhees 
heeft ook geen oog voor het zogende moederschap en de ‘melk’ die in vele teksten 
van Augustinus naar de genade verwijst, maar hij heeft wel de volle aandacht ge-
vestigd op de mens Jezus in wie de genadegaven tegenwoordig zijn. Het aanbieden 
van deze gaven gebeurt nog steeds in de kerk en daarmee geeft Augustinus aan de 
mens Jezus een blijvende functie. Zijn genade is bestemd voor de kerk als 
gemeenschap.  
 
7.4.2 Inclusieve werkelijkheid van God  
 
Voortbouwend op het onderscheid van Newman tussen een exclusief en een 
inclusief monotheïsme, stel ik dat de kerkleraar Augustinus een inclusief 
monotheïsme aanhangt. De personificaties van het moederschap van God wijzen 
op een inclusieve werkelijkheid van God. Dit betekent overigens niet dat in de 
werken van Augustinus de moederlijke personificaties in de plaats komen van het 
vaderschap van God. Uit mijn onderzoek blijkt dat de werkelijkheid van God het 
vaderschap en het moederschap beide insluit. Ik heb laten zien dat moeder 
Wijsheid aan God toebehoort (Conf. 7.18.24), leeft in zijn aanschouwing en deelt in 
zijn liefde (Conf. 12.9.9; 12.15.20), maar ook dat Christus zelf onder de gedaante 
van een moeder deel uitmaakt van de Drie-eenheid (en.Ps. 130, 9). Continentia als 
vruchtbare moeder van kinderen wijst op een inclusieve werkelijkheid van God 
vanwege haar huwelijksrelatie met de Heer (Conf. 8.12.27). Het hemelse Jeruzalem 
is in een huwelijksrelatie verbonden met Christus (Conf. 12.16.23). Augustinus 
brengt het hemelse Jeruzalem in verband met Wijsheid die geschapen werd uit 
genade. Deze goddelijke personificaties verwijzen naar moeder Wijsheid die ver-
bonden is met de Heer (Sir. 24, 18), in wie genade en waarheid is (Sir. 24, 24-25, 
Vulgaat). 

Uit mijn onderzoek blijkt dat Wijsheid niet zelf in contact treedt met de 
mensheid met de door haar bereide genadegaven, maar Jezus Christus. Hoewel 
diens functie als bemiddelaar aansluit op het exclusief monotheïstisch christendom 
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waarbij men uitgaat van één bemiddelaar tussen God en mens (1 Tim. 2, 5), is er bij 
Augustinus ook een bemiddeling tussen moeder Wijsheid en de mensheid die de 
genadegaven van Wijsheid vertegenwoordigt. Haar rol van gastvrouw (Spr. 9, 1-5; 
Sir. 24, 19-21) heeft Augustinus overgeheveld naar de mens Jezus en daarmee werd 
Wijsheid onzichtbaar.  

 
7.4.3 Het voedende aspect van God 

 
Uit mijn onderzoek blijkt dat het moederschap van Wijsheid verband houdt met 
een voedend aspect van God. Augustinus heeft aan moeder Wijsheid een con-
templatieve functie gegeven die hij ‘voeden’ noemt. Haar functie correspondeert 
met de contemplatieve functie van de geestelijke wezens (engelen) en van mensen 
die beeld van God zijn. Zij leven in relatie met God en worden verzadigd door de 
gaven van moeder Wijsheid, die in verhouding treedt met de mensheid door haar 
eeuwige voeding (‘brood’) om te vormen tot genade (‘melk’). Augustinus stelt de 
mens Jezus niet aan dit ‘brood’ gelijk, maar beschouwt hem als degene die deze 
voeding aanbiedt als genade. Deze omvorming vindt plaats bij de incarnatie en bij 
de ontlediging van Jezus Christus in zijn kruisdood, en ligt ten grondslag aan het 
eucharistisch brood (en.Ps. 33, 6; s.1; s. 132A).  

Mijn onderzoek laat zien dat Augustinus de eeuwige voeding (‘vaste spijs’) 
voor geestelijke wezens en voor geestelijke mensen onderscheiden heeft van het 
eucharistisch brood. Het eucharistisch brood is een genadegave die verwijst naar 
de mens Jezus terwijl het hemels brood wordt geopenbaard als goddelijke 
waarheid. De eeuwige voeding wijst op de veritatis die in mater Sapientia is (Sir 24, 
25, Vulgaat).  

Met de door moeder Wijsheid bereide genadegaven voedt de mens Jezus 
de affectieve en zintuiglijke vermogens, of wat Augustinus ook wel ‘de actieve 
functie van de mens’ noemt. Jezus  Christus bemiddelt deze genadegaven aan de 
doopleerlingen die deelnemen aan praktijken van het geloof. Deze genade brengt 
een omvorming teweeg van de affectieve en zintuiglijke vermogens die hen in con-
tact brengen met hun fundamentele gerichtheid op God die hen geschapen heeft 
naar zijn beeld.  

In De trinitate XII noemt Augustinus de contemplatieve functie van de 
menselijke geest wijsheid (sapientia) en de actieve functie van de mens praktische 
kennis (scientia). Bovendien zet hij deze functies tegenover elkaar in een man - 
vrouw verhouding. Hoewel mijn onderzoek vele teksten aan het licht heeft ge-
bracht waarin Augustinus de moederlijke vermogens van vrouwen op de voorgrond 
heeft geplaatst, stelt hij vrouwen daarentegen nergens gelijk aan haar lichamelijke 
vermogens.  
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Met Seelbach en Van Bavel meen ik dat we deze man–vrouwtegenstelling 

symbolisch moeten opvatten. Uit mijn onderzoek blijkt duidelijk dat de contem-
platieve functie zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke personen voorkomt. De 
voeding van waarheid, waarmee Christus zijn moeder Maria voedde, bracht haar in 
contact met het schouwen van God. Tijdens het visioen van Ostia ontvingen 
Monnica en Augustinus het voedsel van waarheid die leidde tot een ervaring van 
aanschouwing. Aanvullend op wat Seelbach en Van Bavel over de functies van de 
menselijke geest opperen, toont mijn onderzoek aan dat moeder Wijsheid zich met 
de mannelijke en vrouwelijke functies van de menselijke geest verenigt. Zij ver-
zadigt de mannelijke functie met goddelijk voedsel en de vrouwelijke functie met 
genade.  

 
7.4.4 Goddelijk moederschap en genade 
 
Hoewel de katholieke kerk aan Augustinus de eretitel doctor gratiae (leraar van de 
genade) gaf, is er noch vanuit de kerk noch vanuit de augustijnse studies tot nu toe 
veel aandacht besteed aan het moederschap van Wijsheid, Christus en God die 
genade bereiden voor de mensheid. De genade die zij vertegenwoordigen is niet 
toegankelijk voor de hoogmoedige mens. De nederigheid van God die zichtbaar is 
geworden in de menswording van Jezus Christus, is niet alleen verbonden met het 
heilsplan dat gericht is op de genezing van de zondige hoogmoed; uit mijn onder-
zoek blijkt dat in dit heilsplan ook de genade de mens in contact kan brengen met 
het verlangen naar God. De Augustinuskenners Blans, Mayer en Schrama brengen 
genade bij Augustinus slechts in verband met Paulus en niet met de genade die 
Wijsheid bereid heeft voor haar kinderen. Deze auteurs gaan voorbij aan wat 
Augustinus gesymboliseerd heeft met ‘wijsheid die melk wordt’ (Conf. 7.18.24).  

Continentia, die een sleutelrol had bij de bekering van Augustinus, bracht 
met haar confrontatie een besef van zonde in hem teweeg. Voortbordurend op Van 
Hooff, die in zijn commentaar op de dialoog van Continentia met Augustinus de 
aandacht vestigde op de genade van haar presentie, toont mijn onderzoek aan dat 
haar presentie in verband staat met de wet van Christus. Anders dan de Neder-
landse vertalingen die haar Onthouding noemen, heb ik in mijn onderzoek 
continentia vertaald met ‘zelfbeheersing’ (Gal. 5, 23). Continentia spoorde Augus-
tinus helemaal niet aan tot seksuele onthouding, maar tot een leven volgens de wet 
van de Geest die leven brengt in Jezus Christus (Rom. 8, 1-2). Deze wet ligt ten 
grondslag aan de wet van Mozes maar ook aan die van Wijsheid (Sir. Proloog;  Sir. 
24, 33.35, Vulgaat).  

In de augustijnse studies brengt men de bekering van Augustinus meestal 
in verband met de stem van het kind dat tolle, lege roept, en op het lezen van Rom. 
13, 13 en niet met Continentia. Met mijn hermeneutisch onderzoek heb ik laten 
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zien dat Augustinus met de viervoudige herhaling van het Latijnse aperire (onthul-
len) niet alleen maar de manifestatie van de personificatie Continentia beschrijft. 
Met deze herhaling is ook de verbinding zichtbaar geworden tussen de gebeurte-
nissen die volgden op haar manifestatie en die ertoe leidden dat Augustinus de 
heilige Schrift opende en zich bekeerde. Drecoll stelt vanuit zijn studie over de 
genadeleer bij Augustinus dat het goddelijk handelen ontbreekt bij Augustinus’ 
bekering, maar mijn onderzoek toont aan dat dit goddelijke handelen wel degelijk 
aanwezig was in de persoon van Continentia. Doordat zij Augustinus de wet van 
Christus toonde, werd hij gevestigd in de genade.  
 
 
7.5 HET GEESTELIJKE MOEDERSCHAP VAN MARIA  
 
De katholieke kerk legde de nadruk op het goddelijke moederschap van Maria, 
waarbij haar maagdelijkheid de goddelijkheid van Jezus Christus moest bevestigen 
(Concilie van Efeze, 431). Augustinus nuanceert deze uitspraak doordat hij Maria 
niet de moeder van God (theotokos) noemt, maar wel haar maagdelijke moe-
derschap erkent, waarmee hij wijst op Gods handelen bij de menswording van Jezus 
Christus. In tegenstelling met de uitspraken van dit Concilie, benadrukt Augustinus 
dat Maria Jezus Christus juist als mens gebaard heeft. Anders dan dit Concilie, 
benader ik Maria in dit onderzoek als een geestelijke, en niet als een goddelijke 
moeder, want haar moederschap behoort bij Augustinus toe aan de aarde (Maria 
is de aarde, s. 189, 2). Nergens beschrijft Augustinus Maria als een hemelse moeder. 

Augustinus verankert haar tweeledige moederschap in de goddelijke Geest: 
haar geestelijke moederschap voor de gelovigen, en haar moederschap voor de 
mens Jezus. De ontvangenis van het Woord werd mogelijk gemaakt door de heilige 
Geest. Doordat Maria genade had gevonden bij God, vond er in haar een proces 
van inwoning en omvorming plaats. Door de inwoning van het Woord werd de 
heilige Geest een bron in haar. In het proces van omvorming verenigde de Geest 
zich met haar vlees, waarbij ze gevrijwaard werd van begeerte en het Woord vlees 
in haar kon worden.  

Volgens het Concilie van Efeze zou Maria er slechts mee ingestemd hebben 
om aan de realisering van het mysterie van de menswording mee te werken, maar 
Augustinus vestigt de aandacht op haar moederschap. Mijn onderzoek laat zien dat 
er in de relatie tussen Maria en haar kind Jezus Christus een wederkerige afhanke-
lijkheid was. Terwijl zij haar moederlijke handelingen uitvoerde vond er inwijding 
plaats, waarbij Christus de mystagogische functie vervulde door Maria als leerling 
in te wijden. Doordat zij hem als kind leidde, toonde Christus zich als haar leider 
aan wie zij zich toevertrouwde; door hem als zuigeling te zogen, bracht  Christus bij 
haar een besef van waarheid teweeg. Deze inwijding kon plaatsvinden dankzij haar 
moederschap voor haar kind Jezus en haar scheppingsrelatie met Christus. 
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Augustinus brengt Maria’s maagdelijke bevalling (partus virginis) in ver-

band met de kerk. Daarmee breidt hij haar moederschap uit en wordt zij de geeste-
lijke moeder van de gelovigen die de ledematen van de kerk zijn (virg. 6.6). De 
overeenkomst tussen Maria en de kerk is hun samenwerking met de heilige Geest 
waardoor zij beide het vermogen hebben nieuw leven voort te brengen. 
 
7.6 TWEE HEILSWEGEN 
 
Mijn onderzoek naar de uitdrukkingen van het goddelijke moederschap en het 
geestelijke moederschap brengt twee heilswegen aan het licht. De ene heilsweg 
wijst op de wijsheidschristologie uit het vroege christendom waarin de geschapen 
wijsheid een sleutelrol vervult. De andere heilsweg wijst op de heilsgeschiedenis 
waarin Maria een belangrijke functie heeft. Beide heilswegen sluiten aan bij het 
ruilbeginsel van de vroegchristelijke dogmatiek.  

 
7.6.1 De heilswegen van Wijsheid en Maria 
 
De heilsweg van moeder Wijsheid houdt verband met het voedende aspect van 
God, waarbij zij het heilsaanbod vertegenwoordigt als voeding die de mens Jezus 
bemiddelt. Deze heilsweg vindt haar oorsprong in de wijsheidsliteratuur waarin 
vrouwe Wijsheid voeding bereidt voor haar gasten. Augustinus heeft deze heilsweg 
verweven met het mysterie van de incarnatie en kenosis van Jezus Christus. Dankzij 
de goddelijke act van zijn menswording en van zijn identificatie met de mensheid 
kan God zich met haar verenigen en zijn liefde aan haar schenken door haar te 
voeden met genade. Daarmee kan de mensheid deel krijgen aan het goddelijke 
leven en wordt zij verlost.  

De heilsweg van Wijsheid biedt een correctie op de eenzijdige nadruk in de 
christelijke traditie op de verlossing door de godheid van Christus (het Woord ver-
lost wat het aanneemt). Deze correctie wijst op de verlossing door de genade die 
Jezus Christus in zijn menselijkheid openbaarde. Door het mysterie van de incar-
natie van het Woord te koppelen aan de genade, wordt de verlossing benadrukt 
vanuit de kant van de Geest in de mens Jezus.  

De heilsweg van Maria wijst op de menswording van Jezus Christus die zij 
gebaard heeft. Daarmee heeft zij meegewerkt aan het heil van mensen. Bij deze 
heilsweg ligt de nadruk op de tweevoudige geboorte van Jezus Christus uit de Vader 
en uit Maria, waarbij Augustinus haar moederschap in de werkelijkheid van de 
mens plaatst. Doordat het Woord inwoning in haar heeft gevonden, wordt de 
oneindige afstand tussen God en mens overbrugd en kan de mens zich verheffen 
tot God.  

De nadruk bij deze heilsweg van Maria ligt op het goddelijke Woord dat het 
menselijk vlees heeft aangenomen, zonder afstand te doen en zonder inperking van 
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zijn goddelijke eigenschappen. Het verlossingswerk ligt aan de kant van het Woord 
waarbij het kind Jezus passief is. Augustinus vestigt echter niet alleen de aandacht 
op het Woord, maar ook op de werking van de Geest, door het moederschap van 
Maria in de goddelijke Geest te verankeren. Deze verankering vindt bij Augustinus 
haar voortzetting in de kerk. 

De heilswegen van moeder Wijsheid en van Maria beschrijft Augustinus als 
afzonderlijke wegen, maar uit mijn onderzoek blijkt tevens dat hij ze met elkaar 
verweeft. Deze verwevenheid toont zich in de kerk. Aan de hand van de symbo-
lische handelingen van het moederschap ‘voeden’ en ‘dragen en baren’ zijn deze 
afzonderlijke heilswegen herkenbaar. Deze handelingen verricht moeder kerk 
dankzij haar verbondenheid met de goddelijke Geest die de gever is van genade 
(‘melk’), die de dynamische kracht is die het geloof draagt (‘moederschoot’) en die 
nieuw leven voorbrengt door de mens te herscheppen en te vernieuwen (‘baren’) 
door de doop.  

Volgens Van Bavel is er bij Augustinus een evolutie waarbij de oud-
testamentische wijsheid geleidelijk vervangen is door Jezus Christus en Maria op de 
voorgrond treedt, maar mijn onderzoek toont aan dat de heilswegen van Wijsheid 
en Maria tegelijk aanwezig zijn. Augustinus ziet ze dus niet als een evolutie van de 
een na de ander. Hoewel Christus in sommige teksten de personificatie van moeder 
Wijsheid draagt (en.Ps. 30, 9, s. 2; en.Ps. 119, 2; en.Ps. 130, 9; s. 117, 16), heeft 
Augustinus moeder Wijsheid daarmee nog niet vervangen door Christus als 
moeder. Deze personificaties zijn tegelijk aanwezig.  

 
7.6.2 Goddelijk en geestelijk moederschap in de geschiedenis van de theologie en 
de kerk 
 
De beschrijving van deze twee heilswegen door Augustinus roept een belangrijke 
vraag op: wat er met het moederschap van Wijsheid in de geschiedenis van het 
christendom is gebeurd? In het handboek van katholieke leeruitspraken van 
Denzinger komt de wijsheidstraditie uit het vroege christendom niet voor, noch in 
de uitspraken van de katholieke kerk zelf, noch in de veroordelingen van de 
heresieën en ketterijen die in dit handboek vermeld staan.  

Uit mijn onderzoek blijkt dat de kerkleraar Augustinus de heilsweg van 
moeder Wijsheid juist tegenover de ketters en scheurmakers zet. In tegenstelling 
met de manicheeërs die ontkenden dat God mens geworden was, tegenover de 
photianen die de nadruk legden op de verandering die Jezus Christus had onder-
gaan bij zijn menswording, en anders dan de arianen die de goddelijkheid van Jezus 
Christus ontkenden waarmee Jezus’ rol in het verlossingswerk in de knel kwam, 
benadrukte Augustinus het heilsaanbod dat beschikbaar was gekomen voor de 
mensheid juist dankzij de relatie tussen moeder Wijsheid en de mens Jezus.  
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In de teksten waarin Augustinus de symboliek van het zogende moeder-

schap gebruikt, benadrukt hij dat Jezus Christus zowel Woord als mens is, en daar-
mee plaatst hij deze symboliek binnen de christelijke geloofsleer. Toch is moeder 
Wijsheid in de loop van de geschiedenis van de christelijke kerken onzichtbaar 
geworden. Zijn er bij het uitroepen van het dogma van Maria als de moeder van 
God andere personificaties van het goddelijk moederschap verzwegen? Er zijn bijna 
geen documenten van het Concilie van Constantinopel behouden, en we weten dat 
er bij het Concilie van Efeze christologische belangen verdedigd werden voor de 
constructie van de identiteit van Maria als de Godbaarster. Christus was immers 
niet alleen als mens maar ook als God uit haar geboren. Hebben deze belangen 
andere gestalten van het goddelijke moederschap van het toneel doen verdwijnen? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is nader onderzoek nodig naar geschriften 
van vroegchristelijke schrijvers, maar ook naar documenten die kunnen wijzen op 
discussies die gevoerd zijn over de goddelijke Wijsheid en de wijsheidstraditie uit 
het vroege christendom. Bij Augustinus vinden we slechts enkele uitdrukkingen van 
moederschap die corresponderen met het Syrisch christendom waarin de heilige 
Geest als een moeder wordt benaderd, waar O’Connell ons op wijst.  
 
 
7.7 GEESTELIJK MOEDERSCHAP VAN PAULUS  
  
Bij zijn interpretatie van Paulus plaatst Augustinus eigen accenten die verwijzen 
naar diens geestelijk moederschap. Het eigene van Augustinus komt naar voren in 
de koppeling van de extatische liefde van Paulus (2 Kor. 5, 13; 12, 2-4) en de 
geloofsbemiddeling die hij moederliefde noemt (1 Kor. 3, 2; 1 Tess. 2, 7). Volgens 
Waaijman staat de extatische liefde in de beslotenheid van de intimiteit tussen God 
en mens, maar doordat Augustinus de liefde tot God en de liefde tot de naaste met 
elkaar verbindt, maakt hij ze tot één, ongedeelde liefde.  

Augustinus plaatst Paulus’ verkondiging in de context van de geloofsvor-
ming van doopleerlingen (competentes en neofieten). Voor hen staat de mens 
Jezus in het centrum die zich aan hen als genade (‘melk’) kan schenken. Deze gave 
houdt verband met de heilsweg van Wijsheid, waar Augustinus de paulijnse 
beelden ‘melk’ en ‘vaste spijs’ voor gebruikt.  

De geloofsbemiddeling aan geloofsleerlingen (catechumenen en belang-
stellenden voor het christelijke geloof) brengt Augustinus in verband met Paulus’ 
identificatie met zijn toehoorders. Bij zijn overname van 1 Tess. 2, 7 (Paulus werd 
klein te midden van de gemeenteleden) benadrukt Augustinus de gelijkwaardigheid 
van Paulus aan zijn toehoorders, die evenals hij een leerling waren van Christus. 
Met Van Riessen die spreekt over het hoogteverschil in de ontmoeting waarbij de 
ander ‘mijn gelijke’ is en tegelijkertijd ‘anders’ is, kunnen we zeggen dat ook bij 
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Augustinus de ontmoeting met de geloofsleerling in het centrum staat, die tegelijk 
zijn gelijke is maar ook de ander.  

Bij Augustinus berust het contact met geloofsleerlingen op een werkelijk-
heid die verder gaat dan de sociale verhoudingen. Vanuit deze werkelijkheid kan de 
goddelijke liefde zich kenbaar maken als warmte (‘koestering’). Aan de identificatie 
van Paulus met zijn toehoorders ligt de leegmakende liefde (kenosis) ten grondslag 
die Augustinus aan zijn geestelijke moederschap toeschrijft. Diens leegmakende 
liefde wijst bij Augustinus op de dienstbaarheid die hij vergelijkt met de intentiona-
liteit van een moeder die bereid is handelingen te verrichten voor haar kind. Deze 
handelingen verwijzen naar de pedagogische laag van het geloofsonderricht, waar-
bij de leraar of lerares zich instelt op geloofsleerlingen.  

Voortbordurend op Coakley kunnen we zeggen dat de leegmakende liefde 
wijst op de paradox van zichzelf verliezen om leven te redden. Met deze paradox 
overstijgt Coakley de gender-typering waarbij de man vereenzelvigd wordt met 
macht en kracht, de vrouw met zwakheid en onderdanigheid. Bij Augustinus zien 
we de paradox in de kleinheid van Paulus die bereid was zich prijs te geven, waar-
door Paulus op zijn toehoorders betrokken werd. Met deze paradox laat Augustinus 
zien dat de geloofsleerlingen het uitgangspunt dienen te zijn van het onderricht. 

 Uit mijn onderzoek blijkt dat aan de uitdrukking ‘koesteren’ bij Augustinus 
een autobiografisch element ten grondslag ligt, te weten zijn vaderschap van zijn 
zoon Adeodatus. 
 
 
7.8 MOEDERSCHAP EN MYSTAGOGIE  
 
7.8.1 Mystagogische functies van het goddelijke en het geestelijke moederschap 
 
In mijn onderzoek maak ik een onderscheid tussen Augustinus’ persoonlijke 
geestelijke weg en de geloofsvorming in de kerk waar hij als bisschop voor stond. 
Met dit onderscheid sluit Augustinus zowel aan op de hedendaagse mystagogie als 
op die uit de vroege kerk.  

Het mystagogische proces van Augustinus’ persoonlijke weg wordt duide-
lijk in de beschrijving van de concrete gebeurtenissen uit zijn leven, waarin zijn 
moeder Monnica een mystagogische functie vervulde. Deze functie toonde zich in 
haar opvoeding waarbij ze hem als kind een christelijk referentiekader aanreikte, 
maar ook door haar bemiddeling van het godscontact bij Augustinus’ afwending 
van het christelijke geloof in de periode dat hij aanhanger van het manicheïsme 
was. Als schrijver heeft Augustinus aan de hand van uitdrukkingen van Monnica’s 
geestelijke moederschap een samenhang geschapen in zijn eigen geestelijke weg, 
waarbij de mystagogische functie van Monnica gericht was op de inwijding in het 
geheim van de scheppingsrelatie.  
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De mystagogische functie van Continentia toonde zich bij de bekering van 

Augustinus. Haar presentie van zelfbeheersing confronteerde hem met zijn begeer-
te waarbij zij het spanningsveld tussen vlees en geest openbrak. Daarmee wekte ze 
in hem verlangen naar zijn Schepper die hem inwijdde in de genade.  

Bij de inwijding in het geheim van de kerk vond ik geen samenhang van het 
moederschap met mystagogie – Augustinus schrijft weinig over zijn opname in de 
kerk. Wellicht heeft hij zich strikt gehouden aan de plicht tot geheimhouding 
waaronder niet alleen de doopritus zelf, maar ook de voorbereidende sacramentele 
handelingen vielen.  

Als bisschop droeg Augustinus verantwoordelijkheid voor de geloofs-
vorming in de vroege kerk. Dit onderzoek heeft laten zien dat bij dit proces personi-
ficaties van het goddelijk moederschap (Wijsheid, Christus, God, heilige Geest, 
hemels Jeruzalem) een mystagogische functie vervulden, maar ook personen en 
vormen van het geestelijk moederschap (Paulus, de ‘volwassen’ gelovigen, de kerk, 
de heilige Schriften). Deze functies hadden niet alleen betrekking op de doopritus 
en de mystagogische catechese daarna, maar op het gehele proces van geloofs-
vorming. Dit proces omvatte de eerste verkondiging van het christelijk geloof aan 
belangstellenden en werd voltooid bij de inwijding in de gelukzaligheid bij de twee-
de wedergeboorte en verrijzenis. De afzonderlijke mystagogische functies behoren 
bij de verschillende fasen van de geloofsweg.  

De mystagogische functie van Paulus wijst op de geloofscommunicatie met 
belangstellenden voor het christelijk geloof en catechumenen. In de ontmoeting 
met hen werd geloof gewekt als een uitnodiging om erop in te gaan. Deze functie 
stelt Augustinus ten voorbeeld aan degenen die belast zijn met geloofsonderricht 
aan belangstellenden en de verkondiging aan catechumenen. Zij reiken er een 
christelijk referentiekader mee aan waarbij de geloofsleerlingen ontdekken dat God 
betrokken is op hun bestaan.  

De mystagogische functie van Paulus wijst ook op de geloofsbemiddeling 
waarbij Augustinus de mens Jezus geïdentificeerd heeft met genade (‘melk’). Mijn 
onderzoek laat zien dat de genade die bereid is door moeder Wijsheid (Christus, 
God), aanwezig is in de mens Jezus, en wordt ervaren in een ontmoeting met hem. 
Met dit geschenk maakt moeder Wijsheid zich aan de doopleerlingen kenbaar en 
worden zij aangenomen als kinderen van God.  

De Jong-van Campen legt de nadruk op Gods heilsgave tijdens de doopritus, 
maar bij Augustinus worden de genadegaven reeds geschonken bij de voorberei-
ding daarop. De doopleerlingen ontvangen genade bij het verrichten van religieuze 
praktijken (boetedoeningen en catechese) en het doen van deze praktijken leidt 
hen naar een bekering tot het christelijk geloof. 

 De mystagogische functie van het moederschap van de kerk wijst op haar 
gemeenschap die verbonden is met de heilige Geest. Haar functie is gericht op het 
bewaren van de eenheid door bescherming te bieden aan geloofsleerlingen, maar 
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ook op het zich losmaken van ketters die haar eenheid verstoren. Moeder kerk ver-
duurt de zelfverheffing van de doopleerlingen totdat hun hoogmoed tot nederig-
heid is omgevormd en zij opgenomen kunnen worden in haar gemeenschap.  

De functie van de kerk hebben we als sacramenteel beschouwd omdat de 
Geest vanuit de gemeenschap werkzaam is. Bij de christelijke initiatie is er een 
samenspel tussen het moederschap van de kerk, die de doopleerlingen weder-
baart, en Christus die zich aan hen meedeelt en hen opneemt in zijn Lichaam. 
Namens haar gemeenschap zijn peetouders (‘volwassen’ gelovigen) betrokken bij 
de inwijding van de doopleerlingen. Zij bemiddelen het heil via de verkondiging en 
de sacramenten, dat de mens Jezus schenkt (‘voeden’). Zij bemiddelen ook de 
onbemiddelde heilsgave van God door hen te ontwennen (‘spenen’) van de gaven 
die bemiddeld werden bij deze geloofspraktijken.  

Deze heilsgave brengt de doopleerlingen in contact met God met wie zij in 
een scheppingsrelatie verbonden zijn. Het contact leidt tot een innerlijk verstaan 
van Jezus Christus dat teweeggebracht wordt door de Geest (Parakleet), die hen 
voedt met de eeuwige voeding van de waarheid (Joh. 16, 12-13). Deze voeding  leidt 
hen binnen in een wederzijdse relatie met God. Deze wederzijdse relatie wordt ook 
tot stand door de heilige Geest die liefde uitstort in hun hart. Deze liefde die wijst 
op caritas verankert hun hart in Gods liefde, waardoor ze het goddelijke mysterie 
kunnen bevatten (‘vleugels van liefde’, Conf. 4.16.31) 

De mystagogische functies van moeder kerk als gemeenschap komen niet 
overeen met wat De Jong-van Campen en Van den Berk beweren. In hun ogen 
vormen voor de patristische mystagoog de persoonlijke ervaringen die de doop-
leerling opgedaan heeft in de liturgie van Pasen het uitgangspunt voor de mystago-
gische catechese na de doopritus. Bij Augustinus is er geen reflectie op de ervaring 
– in de woorden van Haslinger: een maieutiek en een hermeneutiek van de gods-
ervaring – maar van een continuering van de geloofsbegeleiding na Pasen. Deze 
begeleiding komt tot uiting in de symboliek van het moederschap en verwijst naar 
de ontwikkeling van een doopleerling in relatie tot Jezus Christus die mens en God 
is.    

De mystagogische functies van de kerk die in verband staan met voeden en 
met de zorg voor de gemeenschapsbanden, komen overeen met de kenmerken van 
de spiritualiteit van vrouwen die Sered Starr in haar antropologisch onderzoek naar 
voren brengt. Anders dan Sered Starr, bij wie de voedselrituelen en zorg voor 
relaties in de gemeenschap gezien worden als een sociaal moederschap, brengt 
Augustinus deze functies in verband met het geestelijke  moederschap van de kerk. 
Voeding staat bij hem in verband met inwijding: de vertroostingen leiden de mens 
binnen in de geheimen van het bestaan en de genade wijdt de mens in in de 
geheimen van God. De zorg voor de gemeenschap wijst bij Augustinus op de 
omvorming van hoogmoed in nederigheid die leidt tot een opname van de mens in 
de kerk als gemeenschap. 
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7.8.2 Onderscheid tussen de christelijke initiatie en de maieutiek 
 
Terwijl de maieutiek zich richt op wat in het innerlijk aanwezig is in de ziel, opent er 
zich in de communicatie met de mystagoog van buiten een perspectief op de 
werkelijkheid van God, als een uitnodiging om er op in te gaan. Deze onthulling 
wordt teweeggebracht door de taal en de symboliek van het christelijk geloof, die 
een openbarende functie hebben. Op deze wijze werd geloof geboren: fides ex 
auditu. Uit mijn onderzoek blijkt dat Monnica deze functie bekleedde door haar 
kind Augustinus bekend te maken met de naam van Christus, maar ook Augustinus 
die het Woord dat in hem werkzaam was openbaarde. Met dit Woord wist hij het 
gehoor van zijn toehoorders te bereiken. 

Een belangrijk onderscheid tussen de maieutiek en de christelijke initiatie 
bij Augustinus is dat christelijke inwijding gepaard gaat met een breuk in het be-
staan die teweeggebracht wordt door een invloed die van buiten komt. De confron-
tatie met Continentia die bij Augustinus de tweestrijd in zijn wil doorbrak, leverde 
niet alleen een besef van verlangen op, maar ook de ervaring van schaamte en 
daarmee de innerlijke noodzaak tot bekering.  

Een ander onderscheid is dat Augustinus de symboliek van het moeder-
schap niet toekent aan de leerling die ingewijd wordt, maar aan de mystagoog die 
de geloofsleerling inwijdt. Niet de geloofsleerling baart de inzichten, maar de mys-
tagoog die als persoon en vorm het geestelijke moederschap vertegenwoordigt. In 
tegenstelling met Van den Berk, Groener en De Jong-van Campen, die de mysta-
goog beschrijven als een vroedvrouw die de leerling bijstaat bij de zwangerschap 
en de geboorte van het kind, wijst volgens mijn bevindingen de symboliek van het 
moederschap bij Augustinus op de mystagogische functie van een geestelijke 
moeder. Die staat in contact met de werkelijkheid van God en maakt zich dienst-
baar aan de ander op wie God ook betrokken is.  

Met deze symboliek brengt Augustinus de werking van de goddelijke Geest 
in een geestelijke moeder tot uitdrukking. Bij Monnica wees deze werking op haar 
verlangen naar de verlossing van haar zoon Augustinus opdat hij het kindschap van 
God zou verkrijgen. Uit mijn onderzoek wordt duidelijk dat een geestelijke moeder 
– evenals de geloofsleerling – subject is van het mystagogisch proces. Anders dan 
bij een vroedvrouw die de barende begeleidt en zelf leiding geeft aan dit proces, 
komt de leiding bij een mystagogisch proces van elders en onttrekt zich aan het 
actieve ik van een geestelijke moeder. De leiding gaat uit van de goddelijke Geest 
die betrokken is op een geestelijke moeder en ook op de geloofsleerling.  

Ik constateer in mijn onderzoek dat de werking van de goddelijke Geest niet 
in de beslotenheid van de geestelijke moeders blijft, maar leidt tot handelen. Dit is 
een wederkerig gebeuren: doordat er gehandeld wordt, kan de Geest werkzaam 
zijn en omgekeerd: doordat de Geest werkzaam is, wordt er gehandeld. Doordat 
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Monnica haar kind zoogde, kon God haar vertroostingen schenken. Doordat Paulus 
Jezus Christus verkondigde, kon de goddelijke Geest werkzaam zijn die zijn toehoor-
ders troostte en voedde met genade. Met deze handelingen gebeurde er mysta-
gogie, zoals ik met dit onderzoek laat zien. Dit mystagogische handelen leidde tot 
een inwijding in de goddelijke geheimen, en Augustinus beschrijft ze met de sym-
boliek van het moederschap. 

 
7.9 EINDCONCLUSIE: DE VOEDENDE GOD  

 
Met mijn onderzoek naar de mystagogische functie van het moederschap van God 
en het geestelijke moederschap in de werken van Augustinus vestig ik de aandacht 
op een wijsheidstheologie die aanwezig is in de werken van Augustinus. Deze 
wijsheidstheologie brengt hij tot uiting in het voedende aspect van God. Dit aspect 
vinden we bij het moederschap van Wijsheid (Christus en God) en het geestelijke 
moederschap van Paulus, de kerk, de heilige Schrift en Monnica.  

 

 De personificaties van het moederschap van God bij Augustinus krijgen 
gestalte in  Wijsheid. Haar goddelijke moederschap wijst niet op de geïncar-
neerde wijsheid: de mens Jezus, zoals Van Bavel, O’Connell en Dutton be-
weerden, maar op Wijsheid die in het begin werd geschapen.  

 De mystagogische functie van moeder Wijsheid houdt een permanente 
openbarende status in, waardoor zij geestelijke wezens en geestelijke men-
sen met haar liefdesgaven kan verzadigen. Deze functie vervult ze dankzij 
haar verbondenheid met God waardoor ze leeft in zijn aanschouwing.  

 De mystagogische functie van moeder Wijsheid staat in verband met de 
omvorming van eeuwige voeding van waarheid in genade. Deze genade 
brengt de mens in contact met het beeld van God dat in zijn ziel aanwezig 
is, waardoor zij deel krijgt aan het goddelijk leven. Deze wonderlijke ruil is 
mogelijk dankzij de menswording van God, waardoor de genade beschik–
baar is gekomen in de mens Jezus.  

 De mystagogische functie van moeder Wijsheid zet Augustinus in voor de 
geloofsvorming van christenen in de vroege kerk. De voeding van Wijsheid 
kan zich onder verschillende gedaanten kenbaar maken tijdens het proces 
van geloofsvorming: als troost en warmte aan catechumenen en belang-
stellenden voor het geloof, als genade aan doopleerlingen en als voeding 
van waarheid aan de volwaardige gelovigen die in een wederkerige relatie 
met Christus zijn verbonden.  

 De eeuwige voeding die ‘hemels brood’ genoemd wordt, valt niet samen 
met de eucharistische gaven, maar ligt er juist aan ten grondslag omdat dit 
‘brood’ omgevormd wordt bij de incarnatie. Het verschil is dat het eucha-
ristische brood een bemiddelde genadegave is die afkomstig is van Jezus 
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Christus, terwijl de eeuwige voeding wijst op Christus die zich onbemiddeld 
schenkt aan geestelijke wezens en geestelijke mensen.  

 De genade die moeder Wijsheid bereid heeft, wordt bemiddeld in de mys-
tagogische praktijk waarin Jezus Christus present gesteld wordt. In dit 
onderzoek wordt duidelijk dat dit gebeurt bij de bijbellezing, het geloofs-
onderricht, de verkondiging van het Woord, de samenkomsten en de ritue-
len in de gemeenschap van de kerk, maar ook bij de geloofsopvoeding in 
de thuissituatie, zoals we bij Monnica en het kind Augustinus gezien 
hebben. 

 De mystagogische functies van personen en vormen van het geestelijke 
moederschap worden zichtbaar in de bemiddeling van de genade die in 
Jezus Christus aanwezig is. Dankzij hun verbondenheid met de inclusieve 
God kunnen zij de genade bemiddelen die moeder Wijsheid bereid heeft 
en die de goddelijke Geest schenkt. Daarmee ligt het accent bij deze bemid-
deling niet op het Woord, zoals bij de heilsweg van Maria, maar op de Geest 
die deze genade schenkt. Deze heilsweg staat in verband met de wijsheids-
christologie.  

 
 
7.10 ALGEMEEN BESLUIT 

 
Deze studie is het resultaat van een onderzoek naar de mystagogische functie van 
het moederschap van God en het geestelijke moederschap bij Augustinus vanuit de 
academische disciplines spiritualiteitsstudies en genderstudies. Door middel van 
literatuuronderzoek heb ik gezocht naar onderzoeksdata in de secundaire literatuur 
en in de primaire bronnen. Deze onderzoeksgegevens heb ik bestudeerd als uit-
drukkingen van het goddelijke en het geestelijke moederschap. Ik vond een samen-
hang tussen het moederschap en de mystagogie bij Augustinus. Hoe ziet deze 
samenhang er in het kort uit?  

 
Augustinus kent de symboliek van het moederschap toe aan de mystagoog, 

en dus niet aan de myste zoals in de maieutiek. Bij Augustinus vervullen personi-
ficaties van het goddelijke moederschap en personen en vormen van het geestelijke 
moederschap een mystagogische functie. De personificaties van het goddelijke 
moederschap krijgen gestalte in Wijsheid, die in het begin is geschapen en die leeft 
in de aanschouwing van God. De personen en vormen van het geestelijke 
moederschap verkeren op aarde en staan in relatie met God die zij bemiddelen naar 
mensen.  
Er zijn verschillende personificaties, personen en vormen te onderscheiden:  

 Personificaties van het goddelijke moederschap krijgen gestalte in moeder 
Wijsheid en in het verlengde van haar: Christus en God als moeder, 
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Continentia (de zelfbeheersing) als de echtgenote van God en het moeder-
schap van het hemelse Jeruzalem.  

 Personen en vormen van het geestelijke moederschap worden zichtbaar in 
Maria, Paulus, Monnica, de heiligen, de ‘volwassen’ gelovigen, de kerk en 
de heilige Schriften.   

 
Deze personificaties, personen en vormen bekleedden mystagogische 

functies op Augustinus’ persoonlijke inwijdingsweg en op het gehele proces van 
geloofsvorming waar hij als bisschop verantwoordelijkheid voor droeg. Dit proces 
begon bij de eerste verkondiging van het christelijke geloof en werd voltooid bij de 
inwijding in de gelukzaligheid na dit leven. Door mijn onderzoek naar de mystago-
gische functies van het goddelijke en het geestelijke moederschap kwam de 
aandacht te liggen op twee heilswegen die Augustinus beschrijft aan de hand van 
moeder Wijsheid en Maria.  

 De heilsweg van moeder Wijsheid staat in verband met een wijsheids-
theologie uit het vroege christendom, waarin de mens Jezus begrepen 
werd als een gezant van Wijsheid. Deze heilsweg wijst op een incarna-
torische spiritualiteit waar Augustinus een moederlijk element aan toe-
voegt dat betrekking heeft op moeder Wijsheid. Zij transformeert de 
eeuwige voeding van waarheid (‘brood’) in genade (‘melk’), die in de mens 
Jezus aanwezig is en die bestemd is voor de mens. Deze genade wordt 
geschonken door de heilige Geest. Daarmee legt Augustinus niet alleen de 
nadruk op de incarnatie van het Woord, maar ook op de incarnatie van 
goddelijke liefde. Dit voedende aspect behoort toe aan God die het 
moederschap van Wijsheid insluit. 

 De heilsweg van Maria staat in verband met de heilsgeschiedenis. Op deze 
weg ligt  de nadruk op het Woord dat inwoning in haar heeft gevonden; zo 
werkte zij mee aan het heil van mensen.  

 
Voortbouwend op deze twee heilswegen onderscheid ik op de volgende wijze de 
mystagogische functies. De mystagogische functies op de heilsweg van de wijs-
heidstheologie zijn gericht op een ontwikkeling en een groei in geloven: 

 Als vertegenwoordigster van de voeding van  goddelijke waarheid verzadigt 
moeder Wijsheid de geestelijke wezens en de geestelijke mensen. 

 Als bereidster van genade verenigt moeder Wijsheid zich met de mensen 
die zich laten leiden door het vlees en neemt hen aan tot kind van God; 
deze genade brengt hen in contact met het beeld van God. 

 De verkondigers, catecheten, en Monnica bemiddelen de goddelijke troost 
die zich kenbaar maakt aan belangstellenden en catechumenen.  
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 De kerk, als verkondigster van het Woord en uitvoerster van religieuze 
praktijken, bemiddelt de genade aan de doopleerlingen, waardoor ze ver-
trouwd raken met de mens Jezus. Dit geloof komt tot een innerlijk verstaan 
wanneer Christus in het centrum komt te staan, waarbij de Geest hen voedt 
met liefde en waarheid. 

 Als vertegenwoordigster van Gods Woord bemiddelt de heilige Schrift de 
genade via haar zichtbare tekens als genade.  

 Continentia, als aanreikster van de wet van de Geest, doorbreekt de tegen-
stelling tussen vlees en geest, waardoor de mens toegang krijgt tot de 
genade;  

 
De mystagogische functies op de heilsweg van de heilsgeschiedenis wijzen op een 
proces van inwoning, wederbaren en vernieuwen. 

 Maria, als draagster van het Woord, bemiddelde Gods betrokkenheid op 
het bestaan van mensen. 

 Monnica, als tempel van de heilige Geest, bemiddelde tussen God en 
Augustinus opdat deze relatie hersteld werd.  

 De kerk als gemeenschap verduurt de zelfverheffing van doopleerlingen, 
totdat de hoogmoed omgevormd is tot nederigheid;  

 De kerk als sacramentenbedienaarster baart de doopleerlingen weder 
waarbij Christus hen herschept;  

 Het hemelse Jeruzalem, als bevrijdster van aardse lasten, begeleidt de 
gelovigen die het laatste oordeel doorstaan hebben naar een innerlijke 
vernieuwing. 

 
De mystagogische functies van deze heilswegen komen samen in de kerk als 
geestelijke moeder. Aan haar maakte Augustinus zich als gelovig christen en als 
bisschop dienstbaar.  
 

De heilsweg van de wijsheidstheologie die wij in dit onderzoek ontdekt 
hebben, is de vrucht van enige jaren onderzoek. Het voedende aspect van God is 
een inzicht dat nader onderzoek verdient. Dit aspect is in de loop van de 
geschiedenis van de theologie en christelijke spiritualiteit ondergesneeuwd en ligt 
verborgen onder het stof der eeuwen.  

Ik spreek de hoop uit dat de heilsweg van moeder Wijsheid weer een plaats 
krijgt in de gedachtevorming van de theologie en in de geloofspraktijken van de 
kerken, maar ook dat deze heilsweg aanknopingspunten vindt in hedendaagse 
praktijken van mystagogie en geestelijke begeleiding. De bijdrage van deze heils-
weg aan de laatstgenoemde praktijken is dat God betrokken is op de communicatie 
tussen de mystagoog en de myste en zich aan ieder afzonderlijk kenbaar kan 
maken. Hij is betrokken op het mystagogisch proces dat beiden omvat. In dit proces 
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schenkt moeder Wijsheid goddelijke voeding die bij ieder persoonlijk tot een 
ontwikkeling en groei leidt op de geestelijke weg. 
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Chapter 1 Motherhood of God, spiritual motherhood and mystagogy: a state of the 
art 
 

Before exploring the divine and spiritual motherhood, I first zoomed in on 
the concept of motherhood. It became clear that motherhood focused on 
continuity of life, which expresses itself in the maternal powers and activities of 
conception, pregnancy, giving birth, nursing and weaning. Using an anthropological 
approach , we identified social motherhood, in which rituals of feeding and care for 
the ties within a community were most prominent. Biological aspects of mother-
hood are present in the Bible, in which motherhood took on a religious dimension 
through God’s bestowal of fertility upon women. In the books of Isaiah I found 
symbols of motherhood with reference to God, Jerusalem and Zion. In the wisdom 
literature, Divine Wisdom is personalised as a mother, a typical example of which 
are her meals for which she acts as the hostess. The wisdom tradition was still alive 
in the First Century within which Jesus of Nazareth was seen as a messenger of 
Wisdom. In the works of Paul the apostle I found symbolic motherhood in reference 
to Paul’s apostolical activities. Early Christian authors such as Clemens of Alexandria 
and Ambrose, ascribed the symbolism of motherhood to the church. This symbol-
lism is gender defined since cultural and social factors played a part in constructing 
it (Walker Bynum).  

My research into the secondary literature on Augustine revealed data with 
regard to divine and spiritual motherhood in both literary and theological approa-
ches. In the hagiographical literature, Monnica’s motherhood was highly idealised, 
while in the psychoanalytical studies the complex relationship between Monnica 
and Augustine was stressed. In the literary approach Monnica was associated with 
motherly figures from literary and biblical sources. In authors who took a theolo-
gical approach I found evidence that related not only to Monnica’s divine and 
spiritual motherhood, but also to Wisdom, Holy Spirit, the prophets en apostles. In 
order to investigate these indications, I made a distinction between divine and spiri-
tual motherhood, where the personifications of divine motherhood belong to the 
reality of God, and the persons and forms of spiritual motherhood are associated 
with the earth.  

I searched for a correlation between mystagogy and motherhood. This cor-
relation was present in the philosophical and early Christian authors of Antiquity 
who presented elements of initiation in the symbolism of motherhood. Early 

Summary 
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Christian authors related mystagogy to initiation into Christian faith in which they 
ascribed the symbolism of motherhood to the mystagogue. Philosophical authors 
approached mystagogy from the viewpoint of maieutics, in which the mystagogue 
functions as a midwife who sets free the inner life of a pupil, and in which the sym-
bolism of motherhood is ascribed to the myste (the pupil). We have found this 
approach in contemporary studies on mystagogy. My research has proven that 
Augustine ascribed this symbolism to personifications of divine motherhood and 
persons and forms of spiritual motherhood. They fulfil a mystagogic function in the 
initiation to the Christian faith. Thus this study has filled a gap in contemporary 
mystagogic research. 

This research has methodically studied the indications of divine and spiri-
tual motherhood from the viewpoint of spirituality studies, and has analysed these 
indications hermeneutically, symbolically, historically and in relation to gender. 
These indications guided my research, the object of which is as follows: the mani-
festations of the personifications of divine motherhood and the effects of these 
experiences in a humankind; the mediation between God and men by persons/ 
impersonal forms as far as they have been expressed in the language and sym-
bolism of motherhood. 
 
Chapter 2 The historical and cultural context of the topic of motherhood in 
Augustine’s works 
 

The exploration of motherhood within an historical and cultural context 
brought to light various representations of mothers in Augustine’s life which contri-
buted to the depiction of the divine motherhood and spiritual motherhood in his 
works. 1. Monnica, Augustine’s mother: she raised hem in the Christian faith; she 
played an important role in him distancing himself from manicheism, as becomes 
clear from his gratitude to his mother and his sense of indebtedness to her for 
everything. 2. His mistress, the mother of his son Adeodatus, whose  motherhood 
Augustine experienced from close up. 3. Continentia, the fruitful mother of chil-
dren. She played a key role in his conversion to the Christian faith. 4. The church 
which he described as a mother and whom he served as a bishop.  

My historical research has shown that contextual elements contributed to 
key events in the lives of Monnica and Augustine. The prohibition to drink wine 
imposed upon Monnica as a child by an old housemaid can be understood within 
the context of the predilection to alcohol in Northern Africa. The departure of 
Augustine’s mistress can be regarded as a consequence of Augustine’s promotion 
to the office of governor, for whom marriage to a woman who apparently was a 
descendent of a the slave caste was not possible. 
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Chapter 3 Research into Monnica’s spiritual motherhood  
 

For the research into Monnica’s spiritual motherhood I relied upon 
Confessiones (which I approached as a spiritual autobiography) in which Augustine 
highlighted aspects of Monnica’s motherhood in order to understand his own 
spiritual life. These aspects came to light in his description of the key events along 
his spiritual path. My research was hampered by the lack of writings by Monnica 
herself. This meant that for this part of the research I was totally dependent on the 
way in which Augustine presented her spiritual motherhood. For example, he took 
a negative view of Monnica’s strivings, for he regarded them to be of Eve’s heritage. 
With the instrument of the via feminina I interpreted this heritage as an incorrect 
identity that he imposed upon his mother in order to justify to his readers his 
departure to Rome.  

Monnica initiated Augustine to the secrets of life, by which he learned to 
accept God’s involvement in his life. She fulfilled her mystagogical function as a 
fully-fledged believer who was committed to the church. Her calling to the com-
munity of the church took shape within her family. She concretised this calling in 
the daily care of her children overflowing into the ritual practice of the Christian 
faith.  

Monnica’s mystagogical function revealed itself in her initiating Augustine 
into the Christian life. This function was triggered by revelatory experiences while 
nursing Augustine as a baby, where she herself and the wet nurses were instru-
ments of God’s comforting mercies that incorporated him into divine life. It is 
possible that these revelatory experiences were based on a testimony by Augus-
tine’s mistress who nursed his own son. Augustine may have used this testimony to 
describe the experience of unity between Monnica, himself as a baby at Monnica’s 
breast, and God. Monnica’s mystagogical function continued during Augustine’s  
education into the faith, during which she mediated God’s grace by acquainting her 
son with the person of Jesus Christ, thereby providing him with a Christian frame of 
reference.  

Monnica’s mystagogical function also showed itself in her mediation 
between God and Augustine in his period as a follower of Manicheism. Her media-
tion consisted of three components: 1. she was prophetic because God sent her 
messages in dreams, visions and answers in connection with Augustine’s life; 2. she 
was priestly because she brought offerings for Augustine and she commended him 
to God in her prayers; 3. she was his saviour through her pleas, tears and throes 
that were meant to rescue him from his spiritual death. After nine years, Monnica’s 
mediation for him led to his rebirth and his distancing himself from Manichaeism. 
The hard labour occurred in her soul where the Holy Spirit was at work. In this 
process Augustine was not the only subject of a mystagogical process, but Monnica 
was as well. The initiator of this process was the Holy Spirit who was committed to 
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both Monnica as a spiritual mother and to Augustine who was released from the 
bonds of his spiritual death. In this process an important difference emerged be-
tween Christian initiation and maieutics. 

During the vision of Ostia, Monnica’s mediation was transformed into a 
direct experience of God simultaneously shared with Augustine. This revelatory 
experience formed a literary inclusion. Augustine was introduced to revelatory 
experiences at the start of his life, in which Monnica was an instrument of divine 
consolations. Then towards the end of her life, they received the gifts of grace 
together from the Divine Source. Augustine possibly reconstructed this connection 
with the help of his mistress’ testimony.  
 
Chapter 4 Research into motherhood of God in relation to Augustine 
 

In the Confessiones we found expressions of divine motherhood in relation 
to Augustine’s conversion to Christian faith and also in the reflections on his life. 
With these expressions Augustine puts us on the track of an inclusive reality of God 
that encompasses divine motherhood. 

The personification of Continentia (self-restraint) appeared as a mother 
during Augustine’s conversion. He described as the Lord’s spouse. She personified 
divine acts by offering him Christ’s law. In doing so she broke through the oppo-
sition in him between the ‘flesh’ and the ‘spirit’, initiating him into God’s grace. She 
did not urge him toward sexual abstinence, but toward a life according to the law 
of the Spirit which brings life in Jesus Christ. This law is founded on the law of Moses 
but also that of Wisdom. With the repetition of aperire the connection became 
clear between Continentia’s manifestation and the events that followed - the 
opening of the Holy Scripture, his surrender to God and the reward of spiritual 
sonship.  

Divine Wisdom revealed herself in her power to transform divine nourish-
ment into grace (‘milk’) intended for the children of God who have followed the 
way of Jesus, the man. As a Neo-Platonist thinker Augustine had no access to the 
grace that Wisdom had prepared, but should he embrace Jesus, he would then be 
fed by her grace. In Confessiones Augustine described himself in relationship with 
a nourishing God. As a spiritual child he received God’s grace (‘milk’) in answer to 
his confessions. As a spiritual adult he received the divine nourishment as a com-
fort, within a mutual relationship with God.  

Augustine ascribed to the Creator a womb in which humankind has always 
been carried. This womb symbolised God’s all-embracing presence, made known 
to Augustine upon his wayward path, which moved hem to repentance and brought 
him home with God in whose ‘womb’ he was allowed to have a good cry. 
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Chapter 5 Research into the expressions of the motherhood of God and spiritual 
motherhood in relation to humankind 
 

This chapter begins with the identification of expressions of divine and 
spiritual motherhood in the primary sources of Augustine’s works. We looked for 
powers and activities of biological motherhood in so far as they refer to divine and 
spiritual motherhood. Although these expressions are present in all genres of 
Augustine’s works, the majority are found in the treatises in which he considers and 
discusses biblical texts. He ascribed expressions of divine motherhood to divine 
personifications such as Wisdom, Christ, the heavenly Jerusalem, and also to divine 
forces such as hope and love. Expressions of spiritual motherhood were related to 
biblical mothers such as Eve, Rebecca and Mary, but also to Paul,  the church and 
the Scriptures.  

This chapter continues with a mystagogical research into the expressions of 
divine and spiritual motherhood within key texts. The personifications of mother 
Wisdom and Christ as a mother refer to mother Wisdom in whom grace and truth 
resides (Sirach 24, 24-25, Vulgate). These personifications refer to Wisdom which 
was created in the beginning. They live in the contemplation of God and have a 
permanent revelatory status, in which they satisfy the spiritual beings and the 
spiritual people with their gifts of eternal nourishment of truth. Because it is not 
possible for the ‘fleshly’ person to comprehend these gifts, they are transformed 
into grace. Augustine expressed this transformation with the symbolism of a 
nursing mother (a mother transforms the food that she consumes into breast milk 
for her baby). The transformation of eternal nourishment of truth (‘solid food’) into 
grace (’milk’) took place at the incarnation and the kenosis (John 1, 1-14; Phil. 2, 6-
8), in which God drew near to humankind in order to elevate her. Although mother 
Wisdom and Christ as a mother are preparing the gifts of grace, they do not present 
these gifts themselves. The role of hostess was taken on by Jesus, the man. 
Augustine placed this grace in the context of Christian initiation. Grace facilitates 
growth in faith so that ‘flesh’ is transformed into ‘spirit, allowing persons to connect 
with the image of God already present in their souls, through which they may 
partake in the divine life. This grace stimulates a longing for Christ who recreates 
humankind in this image.  

The mystagogical research into Mary revealed that Augustine emphasised 
her motherhood. There was initiation in the relationship between Mary and her 
child Jesus Christ, in which Christ fulfilled a mystagogical function. Mary was intro-
duced to God’s reality as she fulfilled her maternal activities, particularly through 
breast feeding: while she nursed him, she herself was fed by him with truth. In her 
pregnancy, Mary was a spiritual mother to mankind. By carrying the Word, she 
carried within her the origin of mankind and had the power to bring mankind into 
contact with the Creator. This mystagogical function was continued by mother 
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church during its existence over the years, and by the heavenly Jerusalem at her 
completion in eternity. By carrying the faith of neophytes, mother church trans-
formed their hubris into humility, and included them in her community. By carrying 
the faith of those who were reborn, celestial Jerusalem guides them as a mother to 
their destination where they will behold God. 

Augustine placed the mystagogical function of Paul’s spiritual motherhood 
in the context of faith formation in the early church, and this focused on communi-
cation about faith with pupil-believers (people interested in the faith and the cate-
chumens). Typical of this communication was the self-emptying love through which 
pupil-believers obtained perceptual knowledge of the Christian faith. Augustine 
expressed this self-emptying love as the intentional love of a mother for her child, 
of which Paul was an example (he ‘nourished’ and ‘cherished’). It is possible that an 
autobiographical element of Augustine’s life, his fatherhood of his son Adeodatus, 
formed the basis for this intentional love.  
 
Chapter 6 The mystagogical functions of God’s motherhood and spiritual 
motherhood: two ways of salvation 
 

This chapter begins with the description of the two ways of salvation that 
emerged  from this research: early Christianity wisdom tradition in which mother 
Wisdom came to the fore, and the Christian tradition in which Mary cooperated by 
giving birth to God’s Son. Both ways of salvation led to the church and find their 
fulfilment in the heavenly Jerusalem. I researched these two ways of salvation sepa-
rately.  

The way of salvation through mother Wisdom points to a wisdom Christo-
logy in which Jesus the man is the envoy of Wisdom. Augustine did not identify 
mother Wisdom with Jesus as the Incarnate Wisdom. For Augustine this relation-
ship had to do with the nourishing aspect that he attributed to mother Wisdom, 
but also to Christ and God as a mother. These personifications have the same 
function as Augustine symbolism of nursing motherhood in which he added to the 
mystery of the Incarnation an element of mother Wisdom transforming eternal 
nourishment of truth in the Incarnation. In Augustine’s work there is not only an 
incarnation of the Word, but also an incarnation of grace, present in the person of 
Jesus, imparted by the Holy Spirit. Both incarnations refer to Jesus Christ. Through 
mother Wisdom’s way of salvation, Augustine approached the mystery of the 
Incarnation along the way of salvation of the Spirit. Because the Spirit has been sent 
to the church, grace is continually given, prepared by mother Wisdom. This grace is 
mediated by Jesus Christ whenever he is presented in the reading and  proclama-
tion of the Scriptures, in the gatherings of the community and the celebration of 
the sacraments. Mother Wisdom’s way of salvation aligns with Paul’s proclamation 
which is expressed by the images of ‘milk’ and ‘solid food’ (1 Corinthians 3: 2). 



482 

 
Augustine connected Paul’s ecstatic experiences with his spiritual motherhood, 
through which faith in Jesus Christ was the mediator (‘milk’). Traces of mother 
Wisdom’s way of salvation were also found in the Scriptures which, owing to the 
Incarnation of the Word, mediated the grace of Jesus Christ (‘milk’) through her 
visible realities. This grace is given by the divine Spirit who is active in her. 

In Mary’s way of salvation, the Word that indwelt her was emphasised. In 
this way of salvation we find a twofold birth of Jesus Christ: his divine birth from 
the Father and his human birth from Mary. Augustine not only drew attention to 
the Word, but anchored Mary’s motherhood in the divine Spirit, through which her 
motherhood may be called ‘spiritual’. This anchoring finds its continuation in the 
church in its connection with the Holy Spirit. 

Augustine interwove these two ways of salvation, but they are recognisable 
as separate ways in the symbolisms of ‘carrying and giving birth’ and ‘feeding’, both 
which refer to the involvement of the Spirit in the church community. With these 
symbolic acts he created continuity relating to mother church and her mystagogical 
functions in faith formation (cherishing, carrying, giving rebirth and feeding with 
grace). These mystagogical functions were held by mother church, Paul and the 
Scriptures, the catechists, the proclaimers of the gospels, and the fully-fledged 
believers who were involved in the Christian initiation of pupil-believers and disci-
ples. These functions focus on the communication and development of faith, 
growth in spiritual autonomy, conversion and transformation, inclusion in the reli-
gious community, and in God’s existence in eternity. The ways of salvation of 
mother Wisdom and mother church lead to the heavenly Jerusalem which 
Augustine personified as a mother. 

Augustine did not gradually replace the Old Testament Wisdom’s way of 
salvation with that of Jesus Christ in which Mary came to the fore. Both are 
simultaneously present and he did not write about an evolution from the one into 
the other. In the course of the history of Christianity, the way of salvation of mother 
Wisdom who approached humankind as a divine mediator, disappeared out of 
sight. Thus the nourishing aspect of Wisdom once belonged to the inclusive reality 
of God was transferred to Jesus Christ. Despite the disappearance of mother 
Wisdom’s nourishing function, the gifts of grace prepared by her are still experien-
ced as a consolation and warmth (‘cherishing’) and as grace (‘feeding’), while the 
believers who are connected to God in a mutual relationship experience her gifts 
as a pleasure (‘bread’). 

 
Epilogue 
 

My research had shown that the mystagogical functions expressed by 
Augustine in the symbolism of motherhood point to a continuity of spiritual expe-
rience throughout the whole process of Christian initiation. This process is begun 
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with one’s introduction to the Christian faith, and is completed with the ultimate 
initiation into God’s presence at the second rebirth and resurrection. 

The symbolism of motherhood, which Augustine ascribed to both male and 
female persons who shaped spiritual motherhood, is gender defined since cultural 
and social factors played a role in the construction of this symbolism. The social 
factors point not only to Monnica, but especially to his mistress whose motherhood 
Augustine experienced close up.  

Finally, the difference between the Christian initiation and maieutics: in the 
way of Christian initiation, the spiritual mother and the disciple (myste) are both 
subjects in the mystagogical process. In Christian initiation the Holy Spirit is the 
director of this process, acting in the interest of both persons, while in maieutics it 
is the midwife who direct the mystagogical process as she accompanies the 
parturient (myste). 
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Bijlage 1 Overzicht van sporen van het goddelijke en het 
geestelijke moederschap in de werken van Augustinus  
 
 
 
Sporen van het moederschap van God en het geestelijke moederschap komen in de 
volgende werken van Augustinus voor. Voor de beschrijving daarvan maak ik ge-
bruik van de onderverdeling van de genres van Augustinus’ werken volgens Trapé.  
 
1. De autobiografische werken  

 Confessiones (De belijdenissen), 397- 401;  

 Retractationum (Nalezingen), 426;  
 

2. De filosofische en theologische verhandelingen  

 De Academici (Tegen de academici), 386;  

 De quantitate animae (De grootte van de ziel), 387;  

 De vera religione (De ware godsdienst), 389;  

 De civitate dei (De stad van God), 413-427 

 De trinitate (Over de drie-ene God), 400-420; 

 De fide et symbolo (Over het geloof en de geloofsbelijdenis, 393); 

 De fide spe et caritate (Handboek over geloof, hoop en liefde, 421);  

 De fide reum invisibilium (over het geloof in onzichtbare dingen), 400;  

 De fide spe et caritate (Handboek over geloof, hoop en liefde), 421;  

 De symbolo ad catechumenos (preek over de geloofsbelijdenis voor de 
catechumenen);  

 
3. Geschriften over ethische en pastorale vraagstukken 

 De sancta virginitate (over  de godgewijde maagdelijkheid), 401;  

 De adulterinis coniungiis (overspelige echtgenoten), 419; 

 De bono coniugali (over het goede van het huwelijk, 401) 

 De continentia (over de zelfbeheersing), 412;   

 De opere monachorum (over het handwerk van monniken), 400; 

 De agone christiano (de strijd van een christen), 396;  

 De catechizandis rudibus (over het eerste geloofsonderricht), 399-400; 
 

Bijlagen 
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4. Exegetische werken 

 Ad Simplicianum (verschillende vraagstukken van Simplicianus), 396; 

 De doctrina christiana (over christelijke scholing in tekstbegrip en 
presentatie), 396; 

 De diversis quaestionibus octoginta tribus (drieëntachtig vraagstukken), 388;  

 De Genesi ad litteram (over de letterlijke betekenis van Genesis 1-3), 401; 

 Questionum libri septem (vraagstukken bij de heptateuch), 419;  

 Locutionum libri septem  (kanttekeningen bij de heptateuch, 419);  

 Adnotationes in Iob (aantekeningen bij het boek Job), 399;  

 De consensu evangelistarum (over de vier evangelisten en de samenhang van 
hun evangelieverhalen), 400; 

 De sermone domini in monte (over de Bergrede), 394-396; 

 Expositio epistulae ad Galatas (uiteenzetting bij de Galatenbrief), 394-395;  
 
5. Polemische werken 

Tegen de manicheeërs: 

 De moribus ecclesiae catholicae et de moribus manicheorum (de leefwijze 
van de katholieke kerk en over die van de manicheeërs), 388;  

 De utilitate credendi (het belang van het geloven), 392;  

 Contra Adimantum Manichei discipulum (tegen de manicheïstische leerling 
Adimantus, 394); 

 Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti (tegen de brief met de 
grondslagen van de manicheeërs), 396;  

 Contra Faustum Manicheum (in discussie met de manicheeër Faustus), 397 - 
398; 

 
     Tegen het arianisme:  

 Contra sermonem Arrianorum (tegen een preek van de arianen), 418.  

 Contra adversarium legis et prophetarum (Tegen de tegenstanders van de 
wet en de profeten), 420-421; 

 Conlatio cum Maximino Arrianorum episcopo (samenspraak met ariaanse 
bisschop Maximus), 427;  

 Contra Maximum Arrianum (reactie op Maximus), 428; 
 
Tegen het donatisme:  

 De baptismo (over de doop), 400;  

 Sermo ad Caesariensis ecclesiiae plebem (preek tot de kerkgangers in 
Caesarea), 418;  

 Gesta cum Emerito Donatistarum (in gesprek met de donatistische bisschop 
Emeritus van Caesarea in Mauretanië), 418; 
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Tegen het peligianisme 

 De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum ad 
Marcellinum (de verdiensten en de vergeving van zonden en over de 
kinderdoop), 411- 412;  

 De gratia Christi et de peccato originali (de genade van Christus en de 
erfzonde), 418;  

 De nature et gratia (natuur en genade, 413-415);  

 De nuptius et concupiscientia ad Valerium (huwelijk en begeerte), 419;  

 De anima et eius origine (de ziel en haar oorsprong), 419;  

 Contra duas epistulas Pelagianorum (reactie op twee pelagiaanse brieven, 
420);  

 Contra Iulianum (reactie op Juliaanus van aeclanum), 421;  

 De correptione et gratia (over berisping en genade), 426;  

 Contra Iulianum opus imperfectum (Onvoltooid werk tegen de tweede 
beantwoording van Julianus van Aeclanum), 429-430;  

 De dono perseverantiae (over de gave van volharding), 428;  
 
6. Verhandelingen 
 

Over de Johanneïsche geschriften 

 In Iohannis evangelium tractatus (Verhandelingen over het Johannnes-
evangelie), 407-421;  

 In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus (Verhandelingen over de Eerste 
Brief van Johannes), 407; 

 
Over de psalmen 

 Enarrationes in Psalmos (uiteenzettingen over de psalmen), 392-420;  
 
Preken  

 Sermones; 
 
7. Brieven 
 

 Epistulae (1 – 270), brieven waarvan de authenticiteit van Augustinus vast 
staat; 
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Bijlage 2 Schematische overzichten van de uitdrukkingen van 
goddelijk en het geestelijk moederschap 
 

1 SPOREN VAN HET MOEDERSCHAP VAN GOD 
 

Moederschap 
van God 

God (Vader, Moeder) Jezus Christus Wijsheid Heilige 
Geest 

Jeruzalem 

algemeen   conf. 
12.15.20; 
Io.eu.tr. 
98, 6; 
en.ps.  33, 
1, 6; 

 conf. 12.16.23;  
ciu. 20, 21; trin. 
3.2.8; doctr.chr. 
4.20.39;  
Io.eu.tr. 11, 8; 
en.Ps 26, 2, 18; 78, 
4; 86, 2; s. 347, 2; 
ep. 196, 12;1290 

Schoot (sinus)  
van de Vader 

c.Adiu. 9; trin. 3, 3; 
conl. Max. 6; 13; c.max. 
2, 9, 2;  
Io.eu.tr. 3, 17; 31, 3; 
31, 10; 35, 5; 47, 3; 64, 
4; en.Ps. 88, 2, 3; 109, 
16;1291 
s. 71, 27;  73A, 1; 113B, 
3; 1292  185, 1; 187, 1; 2; 
195, 3; 196, 3; 214, 6; 
ep. 137, 6; 140, 45; 
147, 18, 22, 28, 29, 37; 

s. 119, 1;1293    

Moederschoot 
(uterus) van 
God 

conl. Max. 18;  
c.Max. 1, 7; 2, 18, 1;1294 
en.Ps. 92, 6; 109, 16; s. 
135, 4; 

    

Zwangerschap 
(praegnans) 

 en.Ps. 52, 1;    

Baren 
(parere) 
Bevalling 
(partus) 

    c.adu. leg. 1, 35; 
c.ep.Pel. 3, 13;1295 
en.Ps. 78, 4; 86, 2; 
149, 5;1296 

                                                 
1290  In ep. 196, 12 geeft Augustinus aan dat Jeruzalem niet baart. 
1291  In en.Ps. 109, 16 vereenzelvigt Augustinus de schoot van de Vader (sinus Patris) met de baar-
moeder van God (uterus Dei). 
1292  In sermo 113B, 3 staat de schoot (sinus) van Abraham in verband met de schoot (sinus) van de 
Vader. 
1293  In sermo 119, 1 spreekt Augustinus over pectore (hart) en over sinu (schoot). Met de schoot van 
de Heer verwijst hij naar Joh. 13, 23 (Vulgaat).  
1294  In c.Max 2, 18, 2 vereenzelvigt Augustinus e schoot van God (uterus dei) met de schoot van de 
Vader (uterus patris).  
1295  In ep.Pel. 3, 13 gebruikt Augustinus de symboliek van het baren om aan te geven dat Jeruzalem 
niet baart. 
1296  In en.Ps. 149, 5 plaatst Augustinus Sion op één lijn met Jeruzalem.  



507 

 
Zogen 
(omzetten van 
vast voedsel 
in melk);1297 

s. 335K, 4; en.Ps. 30, 2, 1, 
9; 119, 2, 130, 9; 
s. 117, 16; 

Conf. 
7.18.24;1298 
Io.eu.tr. 
98, 6; 
en.Ps. 33, 
1, 6; 

  

Moederborst 
(uber 
mamilla); 

     

Voeden 
(lactare) met 
melk (lac) 

Conf. 4.1.1; en.Ps. 26, 
2, 18;1299 30, 2, 1, 9; 54, 
24; 130, 12;  
s. 25, 1;1300 32, 25, 
27;1301 46, 22;1302 335K, 
4; 

Io.eu.tr. 1, 12 -
13;1303 1, 17;1304 
21, 1; 94, 4;1305 
103, 2; 
en.Ps. 32, 3, 29;  
67, 22; 109, 12; 
117, 22;1306 119, 
2;1307 120, 
12;1308 130, 
11;1309 131, 24;  
s. 8, 5;1310 117, 
16; 216, 7; 

 s. 71, 
19;1311 

 

Spenen 
(ablactare) 

en.Ps. 130, 12; s. 311, 
14;  

en.Ps. 22, 51; 
30, 2, 12; 130, 
12; 

   

 
 

 

                                                 
1297  Augustinus beschrijft het zogen waarbij vast voedsel omgezet wordt in melk als een symbolische 
handeling.  
1298  In Conf. 7.18.24 spreekt Augustinus over lactescere (tot melk worden), (zie 4.3.1). 
1299   In en.Ps. 126, 2, 18 maakt Augustinus een onderscheid tussen de handelingen van God als vader 
en als moeder, (zie 1.6.4).  
1300 In sermo 25, 1 verwijst de ‘melk’ naar Gods genade.  
1301 In sermo 32, 27 brengt Augustinus de ‘melk’ in verband met genade: ‘de genade van de melk’. 
1302 In sermo 46, 22 behandelt Augustinus de passage over de herders die schapen weiden (Ez. 34, 1-
6). Daarin geeft hij aan dat niet de herders weiden, maar God. Om ‘melk’ te verkrijgen moeten de 
herders de  woorden van God doorgeven. 
1303 In Io.eu.tr. 1, 12 is de ‘melk’ noodzakelijk opdat de mens groeit in het geloof en het Woord kan 
verstaan. Het Woord is mens geworden, opdat de mens ‘melk’ zou drinken (Io.eu.tr. 1, 13). 
1304 In Io.eu.tr. 1, 17 voedt de mensgeworden Jezus Christus de mens met ‘melk’. 
1305 In Io.eu.tr. 94, 4 verwijst de ‘melk’ naar de mens Jezus. 
1306 In en.Ps. 117, 22 staat dat christenen moeten blijven op het niveau van het vlees, opdat ze gevoed 
worden met de ‘melk’ die beschikbaar is gekomen, dankzij het Woord dat vlees geworden is.  
1307 In en.Ps. 119, 2 verwijst het Woord naar het ‘vaste voedsel’ dat omgevormd wordt bij de incarnatie 
(zie 6.1.2).  
1308 In en.Ps. 120, 12 verwijst de ‘melk’ naar de verkondiging van de nederige mens Jezus Christus, die 
gekruisigd is. 
1309 In en.Ps. 130, 11 verwijst de ‘melk’ naar Jezus Christus.  
1310 In sermo 8, 5 verwijst de ‘melk’ naar de mens Jezus Christus. 
1311 In sermo 71, 19 is het voeden (pascere) door de heilige Geest verbeeld met een zogende moeder 
(zie 6.3.2).  
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2 SPOREN VAN HET GEESTELIJKE MOEDERSCHAP VAN PERSONEN 

 
 

Geeste-
lijk  
moeder-
schap 

Eva Sara  en                    
Hagar 

Rebecca Elisa- 
beth 

Maria Paulus Gelo-
vigen; 
heili-
gen; 
August
inus 

Moeder-
schoot  
(sinus) 

    s. 185, 1; 196, 3;   

Moeder-
schoot 
(uterus) 

 ciu. 15, 3; 
16, 25; 
doctr.chr. 
4.20.39;  
c.adu.leg. 
2, 32; 
s.Caes. 
eccl. 5; 
Io.eu.tr. 11, 
8;1312 12, 4;  
 

ciu. 16, 
35; 
cat.rud. 
6; ench. 
98; 
Gn.litt. 
6.9.14;  
10.7.12; 
loc. 1, 93; 
qu. 1, 73;  
simpl. 
1.2.3; 
1.2.6; 
c.Max 2, 
26, 9; 
bapt. 1, 
14; 25; 
Io.eu.tr.  
11.10; 
en.Ps. 46, 
6; 57, 5; 
118, 28, 
4; 126, 2, 
8; 136, 
18;  s. 4, 
14; 165, 

cons. 
eu. 2, 
17; 2, 
32; diu. 
qu. 58, 
3; 
c.Faust  
22, 
85;1313  
bapt. 
5, 
14;1314  
c. Iul. 
imp. 4, 
134; s. 
196, 2;  
289, 5;  
290, 1; 
291, 1;  
292, 1;  
293, 2; 
293B, 
4;1315 
ep. 
187,  
23; 

conf. 4.12.19; retr. 1, 26; 
ciu. 17, 20; 18, 46; trin. 
2, 8; 2, 9; 4, 9; 4, 19;  4, 
29; 15, 46; virg. 2; 
coniug. 2; 
agon. 24; f. et symb. 8; 
11; inuis. 5, 7;  
cons. eu. 1, 46; 2, 14; 2, 
17; Gn.litt. 9.16.30; 
10.18.32; diu.qu. 42;  
c.Faust. 3, 6;1316 23, 3, 5, 
7, 10; 26, 7; ep.Man. 7, 
8; c. Max. 1, 7;1317 2, 18, 
2; 
gr. et pecc. or. 2, 29;1318 
2, 31; 2, 47;  
corrept. 30; f. c.Iul. 1, 
10; 5, 54; c.iul. imp. 
1,66; 1, 138; 1, 140; 4, 
84; 4, 121;  
Io.eu.tr. 8, 4; 16, 7; 16, 
7; 28, 3;  
37, 9; 120, 5; ep.Io.tr. 1, 
2; en.Ps. 18, 1, 6; 18, 2, 
6; 21, 2, 11; 44, 3; 64, 6; 
66, 5; 88, 1, 22;  

 c.adu. 
leg. 1, 
35; 
s. 192, 
2; 291, 
6;  

                                                 
1312  In Io.eu.tr. 11, 8 staat dat zowel vrije vrouwen als slavinnen kinderen baren.  
1313 In c.Faust. 22, 85 spreekt Augustinus over de ontmoeting van Jezus met Johannes in de moeder-
schoot, waarbij zijn moeder Elisabeth niet noemt  
1314 In bapt. 5, 14 wordt verteld over Johannes die in de moederschoot vervuld werd met genade. 
Hoewel Elisabeth niet genoemd wordt, wijst deze moederschoot op haar.  
1315 In sermo 293B, 4 spreekt Augustinus slechts over de moederschoot waarin Johannes zich bevond 
vóór zijn geboorte. Deze moederschoot wijst op Elisabeth. 
1316 In tegenstelling tot Faustus beweert Augustinus dat God werd geboren uit de baarmoeder. Hoewel 
hij Maria niet noemt, wijst deze baarmoeder op haar.  
1317 In c. Max. 1, 7 citeert Augustinus psalm 110, (109), 3 waarbij hij de moederschoot (uterus) in ver-
band brengt met de moederschoot van Maria waaruit Jezus als mens is geboren en met de moeder-
schoot van de Vader waaruit Christus als God is geboren.  
1318 In gr. et pecc. or. 2, 29 spreekt Augustinus over de maagd die zal ontvangen in haar schoot; zij is 
een verwijzing naar Jes. 7, 14. De maagd wijst in deze tekst op Maria.  
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6; ep. 
187, 24;  
 

90, 2, 5; 92, 6; 95, 4; 
109, 16; 149, 6;  
s. 14, 9; 51, 9, 18; 52, 10, 
11;  65A, 7; 67, 7; 72A, 7; 
119, 6;  126, 5, 6; 143, 1, 
3; 147A, 2; 187, 1, 2;  
189, 3; 191, 2; 192, 1, 2, 
3; 193, 1; 195, 3; 214, 6; 
215, 3;  225, 3; 237, 4; 
239, 6; 242, 6; 264, 4;  
289, 2, 3; 290, 1; 291, 5, 
6; 292 1; 293, 1; 293B, 4;  
294, 13; 341, 8-9, 25; 1319 
343, 3; 361, 16; 362, 16; 
ep. 137, 9; 140, 31; 169, 
12;  187, 23;  

Zwanger-
schap 
(praeg-
nans) 

   c.Iul. 
imp. 6, 
22; en.Ps. 
57, 5; 

c.Iul.im
p. 4, 
134; 
ep. 
187, 
22; 

cons.eu. 2, 17;  
c.Iul.imp. 4, 134; s. 184, 
1; 188, 4; 225, 2;  343, 3; 
ep. 153, 9; 187, 33; 

en.Ps. 52, 1; s. 
223A, 
2;1320 

Baren 
(parere) 
Bevalling 
(partus) 

nupt. et 
conc. 2, 
19; 
Gn.adu.
Man, 2, 
31;  
c.Iul. 2, 
15; 
c.Iul.imp. 
2, 8; 6, 
26; en.Ps. 
126, 8;  

c.Faust. 23, 
6; c.Iul. 
imp. 3, 85;  
Io.eu.tr. 11, 
10;  

en.Ps. 
126, 8; s. 
4, 14;  
ep. 186, 
13; 

s. 289, 
1; 

uera rel. 14;1321 trin. 2, 9; 
2, 20; 4, 7; 13, 23; ench. 
36; f. inuis. 5; sym.cat. 6; 
virg. 5; 6; 
Gn.Litt.10.18.32; 
c.Faust. 20, 11;1322 22, 
64; 23, 5; 27, 2;1323 29, 1; 
29, 3; 29, 4; c. s.  
Arrian. 9;  c.Iul. 1, 4; 1, 
32; c.Iul. imp.  4, 121;  
Io.eu.tr. 30, 7; 31, 3; 
en.Ps. 101,1, 1; 109, 5; 
118, 20, 1; s. 51, 30; 
65A, 6; 140, 2; 184, 1; 
188, 4; 191, 3; 192, 1; 2; 

doct.chr. 
4.20.123;  
adn.Iob 
39;1324  
exp.Gal. 38;  
c.Faust. 24, 1;  
Emer, 1;  
ep.Io.tr. 2, 4; 
en.Ps. 49, 27; 
52, 1;  
57, 5;  
101,1,8;  
126, 8; 147,  
14; 1325  

conf. 
9.8.17; 
virg. 
5;1327 s. 
191, 4; 
223A, 
2; 
228B, 
1; 1328 

                                                 
1319 Sermo 341 wijst op sermo Dolbeau 22. 
1320 In sermo 223A, 2 spreekt Augustinus over de conceptie van het Woord in zijn hart. Hoewel hij niet 
praegnans gebruikt, wijst deze ontvangenis op een symbolische zwangerschap van zijn hart (zie 6.4.2).  
1321 In vera rel. 14 spreekt Augustinus over de maagdelijke geboorte. Deze geboorte impliceert het 
baren van de maagd zoals in de Latijnse tekst tot uitdrukking komt: virginis partus. 
1322 In Faust. 20, 11 wordt gesproken over de ontvangenis door de heilige Geest, waarbij Maria niet 
wordt genoemd.  
1323 Faust 27, 2 gaat over de geboorte van Jezus Christus waarbij rol van Maria niet genoemd wordt. 
1324 In adn.Iob 39 brengt Augustinus Paulus’ tekst (Gal. 4, 19) in verband met de kerk die de doopleer-
lingen met pijn baart, opdat ze de waarheid van Gods Woord ontvangen. 
1325 In en.Ps. 147, 14 brengt Augustinus de barensweeën van Paulus in verband met caritas. 
1327 De gelovigen die de wil doen van de Vader baren de ledematen van de kerk door Gods liefde.  
1328 In sermo 228B is Augustinus als een moeder die de neofieten gebaard heeft, zodat  Christus in hen 
gestalte kan krijgen (Gal. 4, 19).  
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193, 1; 196, 1; 200, 1;  
215, 3; 237, 1;  369, 1; 
370, 2, 3;  ep. 140, 31; 

s. 294, 15; 
341, 22;1326 
ep. 237, 8;  
 

Moeder-
borst 
(uber 
mamilla) 

 
 

   en. Ps. 21, 1, 10; 21, 2, 
10; s. 123, 3; 184, 3; 185, 
1;  187, 1; 188, 2;  190, 
4; 191, 1;  196, 3; 200, 2;  
203, 3; 262, 4; 299, 4; 
ep. 140, 31;1329 

c. Adim. 25; c. 
Faust. 12, 46; 
ep.Io.tr. 2, 4;  

 

Voeden 
(lactare) 
met melk 
(lac) 

    en.Ps. 95, 4; 98, 1; s. 88, 
9; 184, 3; 185, 1; 188, 4; 
190, 4; 272; 293, 5;1330 
369, 1; 

conf. 
13.18.23;  
13.22.32; trin. 
1.1.3;  
exp.Gal. 10; 
diu.qu. 53, 4;  
Simpl. 1.1.7; 
1.2.17;  
s.dom.m. 2, 
67; 
c.Adim. 25; 
c.Faust. 12, 
26;1331 
c.adu.leg. 2, 
6; 2, 33; 
bapt. 1, 14; 3, 
19; pecc.mer. 
2, 22; qu. 1, 
50; 2, 90;1332 
c.Iul. 6, 49; 6, 
52; perseu. 
40; ep.Io.tr. 3, 
1; Io. eu.tr. 7, 
23; 97,  5; 98, 
1-3,1333 4,1334 
5, 6;  
en.Ps. 8, 5, 
10; 36, 1, 1; 
38, 3; 44, 20; 
49, 27;  64, 
15;  97, 7; 

uera 
rel. 51; 
c.Faust 
12, 26; 
Io.eu.tr 
98, 6; 
 en.Ps. 
113, 2,  
12; 1335 

                                                 
1326 In sermo 341 baart Paulus op dezelfde wijze als de kerk dat doet, namelijk uit zijn baarmoeder.  
1329 In brief 140, 32 wordt de hoop op God in verband gebracht met de melkvorming van de moeder-
borsten van Maria die reeds begonnen is bij de conceptie van het Woord in haar schoot. Deze hoop 
heeft Jezus Christus doen oprijzen uit de dood.  
1330 In sermo 293, 5 wordt Jezus gevoed met melk. Hoewel Maria niet genoemd wordt, ligt het voor 
de hand dat zij hem zoogde.  
1331 In c.Faust. 12, 46 spreekt Augustinus over de ‘melk’ die door de ‘borsten’ van de profeten en de 
apostelen overgebracht wordt (zie 6.5.4). 
1332 In qu. 2, 90 verwijst de ‘melk’ naar de geest van de lijdende Christus.  
1333 Augustinus verwijst in Io.eu.tr. 98, 1-3 naar de apostel Paulus (1 Kor. 3, 2).  
1334 In Io.eu.tr. 98, 4 citeert Augustinus Hebr. 5, 12-14.  
1335 In en.Ps. 113, 2,12 voeden de ‘volwassen’ gelovigen de ‘kinderen in het geloof ’ met ‘melk’. 
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119, 2; 130, 
9;   
s. 23, 4;  71, 
30; 299C, 3; 
ep. 187, 29; 

Spenen 
(ablac-
tare) 

      Io.eu. 
tr. 98, 
6;  

 
 

3 SPOREN VAN HET ONPERSOONLIJK GODDELIJKE EN HET GEESTELIJKE MOEDERSCHAP 

 
Onpersoonlijk 
moederschap 

Kerk Heilige 
Schriften 

Wet Heils- 
geschie-
denis 

Geloof; hoop; liefde; 

algemeen conf. 7.1.1; 1336  ench. 39;                                                                                                           
virg.  6; cat.rud. 2; agon. 32; 
Gn.litt. 10.23; diu.qu. 67; exp. Gal. 
38;1337 
c. Iul. imp. 3, 61; 3, 137; 
en.Ps. 68, 2;1338 130, 11; s. 22, 10; 1339 
191, 3;1340 198, 42;  215, 1; 228, 2; 
294, 17; 302, 22; ep. 84, 1; 243, 8; 

   conf. 5.5.9; 13.6.7; 
ep.Io.tr. 1, 11;  

Moederschoot  
(uterus) 

c.Faust. 12, 47; bapt. 1, 14; 1, 23; 
c.Iul. 3, 32;  Io.eu.tr. 11,  10; 12, 2; 
en.Ps. 57, 6;  130,13; 
s. 4, 14;  56, 5; 192, 2;1341 216, 7, 8; 
ep. 243, 3, 4; 

   en.Ps. 32, 3, 29;1342  

Moederschoot  
(sinus)  

util.cred. 17.35;1343 
mor. 1.17.32;1344 
bapt. 6, 63; nat. et gr. 21, 23;1345 c.Iul. 
6, 67; Io.eu.tr. 12, 2;1346 39, 2;1347 
en.Ps. 38, 3; 49, 27; s. 252A, 5;  352A, 
3;1348 359, 4; ep. 93, 41; 243, 8; 

Conf. 
6.5.8;1349 
12.27.37;  

  s. 222;1350 

Zwangerschap 
(praegnans) 

en.Ps. 126, 8;      

                                                 
1336 In Conf. 7.1.1 spreekt Augustinus over ‘onze geestelijke moeder, uw katholieke kerk’.  
1337 In exp. 38 koppelt Augustinus  Gal. 4, 19; 1 Tess. 2, 7 aan moeder kerk (persona matris ecclesiae).  
1338 In en.Ps. 68, 2 vergelijkt Augustinus de moeder van zeven zonen die de marteldood stierven (2 
Makk. 6, 18 - 7, 42) met het moederschap van de kerk.  
1339 Augustinus spreekt in sermo 22, 10 over God onze Vader en de kerk onze moeder.  
1340 In sermo 191, 3 is de kerk een moeder voor zover ze Christus navolgt.   
1341 In sermo 192, 2 is de kerk een moeder door haar schoot van liefde.  
1342 Augustinus spreekt in en.Ps. 32, 3, 29 over de ingewanden van de liefde (viscera caritatis). 
1343 In util.cred. 17.35 duidt Augustinus de moederschoot aan met gremium.  
1344 In mor. 1.17.32 gebruikt Augustinus gremium voor moederschoot.  
1345 In nat. et gr. spreekt over gremium als aanduiding voor de moederschoot van de kerk 
1346 Augustinus gebruikt in  Io.eu.tr. 12, 2) het woord viscera dat ingewanden betekent.  
1347 In Io.eu.tr. 39, 4 gebruikt Augustinus gremium voor moederschoot.  
1348 In sermo 352A, 3 is de moederschoot van de kerk aangeduid met ingewanden (viscera).  
1349 In Conf. 6.5.8 wordt de schoot aangeduid met het Latijnse gremium.  
1350 In sermo 222 wijst de moederschoot op het licht van het evangelie.  
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Baren 
(parere) 
Bevalling 
(partus) 

virg. 6; bapt. 1, 14; 1, 23;   exp.Gal. 
38; ep. 34, 3; 48, 2; 185, 32; 243, 3, 8; 
Io.eu.tr. 12, 3; en.Ps. 126, 8; s. 46, 18; 
65A, 7; 192, 2; 216, 7;  341, 22;1351 

   cat.rud. 23; 
en.Ps. 147, 14; 
 

Moederborst 
(uber [mamilla]) 
 
 

util.cred. 2; 
mor. 1, 17; 1, 64; Io.eu. tr. 12, 3;  35, 
3;1352  
en.Ps. 10, 1; 49, 27; s. 162A, 12;1353 
ep. 23, 4; 243, 8; 

ep.Io.tr. 
3, 1;  

exp.Gal
. 17;1354  
 

vera rel. 
49 

bapt. 1, 29; 6, 9;1355 s. 
335K, 4;1356 ep. 93, 40; 
140, 31;1357 
  

Voeden (lactare) 
met melk (lac) 

an.quant. 76;   
c.ep.Man. 23, 25; c.adu.leg. 1, 35;1358 
en.Ps. 130,  13, 14;1359 s. 198, 42; 
ep. 93, 21; 243, 3, 8; 

en.Ps. 8, 
8; s. 10, 
8; 

en.Ps. 
118, 
17, 
8;1360 
143, 2;  
s. 25, 
1;1361 
32, 7;  

 doct. 2,17; ench. 
114;1362 
agon. 35; adn.Iob. 39, 
3;1363 diu.qu. 81, 1;1364  
bapt. 5, 38;1365 c.Iul. 2, 
37;1366 Io.eu.tr. 18, 7; 
48, 1;1367 
en.Ps. 10, 6;  35, 1; 
130, 12; s. 10, 8; 12, 5; 
21,1;1368 127, 5;1369 
273, 6;1370 

Spenen 
(ablactare) 

Io.eu.tr. 35, 3;     

                                                 
1351 In sermo 341 staat het baren van de kerk in het verlengde van Paulus’ barensweeën (Gal. 4, 19).  
1352 In Io.eu.tr. 35, 3 voedt moeder kerk de ‘kleinen’ met het geloof in Jezus Christus en vervolgens 
speent zij hen ervan.  
1353 In sermo 162A, 12 schrijft Augustinus aan de kerk borsten van liefde toe (ubera caritatis).   
1354 In dit commentaar op de Galatenbrief brengt Augustinus de ‘moederborst’ en de ‘borstvoeding’ 
in verband met de wet waaronder Paulus leefde (sub lege), voordat hij Jezus Christus leerde kennen 
(per legem).   
1355 In bapt. 1, 29 en 6, 9 kent Augustinus de overvloedige liefde toe aan Cyprianus. 
1356 In sermo 335K, 4 spreekt over plena pectora gratia Dei: een hart (borst) vol met genade.  
1357 In brief 140, 31 verwijst de melkvorming tijdens de zwangerschap van Maria naar de hoop.  
1358 In c.adu.leg. 1, 35 is de kerk de plaats waar de gelovigen als ‘kleinen’ gevoed worden. De kerk 
wordt niet gepersonifieerd als een moeder.  
1359 In en.Ps. 130, 14 spreekt Augustinus over de ‘melk’ van de moeder, die verwijst naar de kerk.  
1360 In en.Ps. 118, 17, 8 is er een contrast tussen gestremde melk en een berg kaas, waarbij de gestrem-
de melk verwijst naar de hoogmoed en de berg kaas naar de genade. Laatstgenoemde komt overeen 
met de wet van Jezus Christus.  
1361 In sermo 25, 1 verwijst de ‘melk’ naar de genade van de wet van Jezus Christus.   
1362 In ench. 114 verwijst de ‘melk’ naar de geloofsbelijdenis. 
1363 In adn.Iob 39, 3 staat de ‘melk’ in verband met de sacramenten.  
1364 In diu.qu. 81, 1 verwijst de ‘melk’ naar auctoritas, het gezaghebbend geloof in Jezus Christus dat 
bestemd is voor de geloofsleerlingen (parvulos).   
1365 In bapt. 5, 38 verwijst ‘melk’ naar de mysteriën: sanctorum mysteriorum lacte.  
1366 In c.Iul. 2, 37 verwijst  de ‘melk’ naar het katholieke geloof. 
1367 In deze verhandeling (Io.eu.tr. 48, 1) verwijst de ‘melk’ naar het geloof.  
1368 In sermo 21, 1 verwijst het ‘gezoogd’ worden met de hoop (spes lactat) naar het geestelijke 
voeden van Gods kinderen die geloven maar die nog niet wandelen in de aanschouwing van God.    
1369 In sermo 127, 5 is de ‘melk’ van het geloof bestemd is voor Gods kinderen die in geloof leven en 
nog niet in de aanschouwing.  
1370 In sermo 273, 6 worden de zwakke gelovigen met ‘melk’ gevoed en niet met ‘vaste spijs’.    



513 

 

Bijlage 3 Afkortingen van de geciteerde werken van Augustinus 
 
 
 
Acad. Academici libri tres;  
Adim. Contra Adimantum Manichei discipulum liber unus; 
Adm.Iob             Adnotationes in Iob liber unus; 
c.adu.leg.           Contra adversarium legis et prophetarum libri duo; 
adult.coniug. De adulterinis coniungiis libri duo; 
agon.                  De agone christiano liber unus; 
an.et or.           De anima et eius origine libri quarttuor; 
an.quant.          De quantitate animae liber unus; 
bapt.                  De baptismo libri septem; 
beata u.            De beata vita liber unus;  
b.coniug.          De bono coniugali liber unus;  
cat.rud.            De catechizandis rudibus liber unus;  
ciu                     De civitate dei libri viginti duo; 
conf.                  Confessionum libri tredecim; 
conl.Max           Conlatio cum Maximino Arrianorum episcopo; 
cons.eu.             De consensu evangelistarum  
cont.                  De continentia liber unus; 
corrept.             De correptione et gratia; 
diu.qu.               De diversis quaestionibus octoginta tribus liber unus; 
doctr.chr.          De doctrina christiana libri quarttuor;  
perseu.             De dono perseverantiae liber ad Prosperum et Hilarium secundus;  
c.ep.Pel.         Contra duas epistulas Pelagianorum libri quarttuor;  
en.Ps.                Enarrationes in Psalmos;  
ep.                     Epistulae; 
ep.Rm.inch.        Epistulae ad Romanos inchoata expositio liber unus; 
ep.Io.tr.           In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus decem; 
c.ep.Man.         Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti liber unus;  
exp.Gal.             Expositio epistulae ad Galatas liber unus 
exp.prop.Rm.  Expositio quarundam propositionum ex epistula apostoli ad 

Romanos; 
c.Faust.             Contra Faustum Manicheum libir triginta tres;  
f.et symb.         De fide et symbolo liber unus;  
f.inuis.              De fide reum invisibilium;  
ench.                 De fide spe et caritate liber unus;                 
Gn.litt.inp.        De Genesi ad litteram liber unus inperfectus; 
Gn.litt.              De Genesi ad litteram 
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Gn.adu.Man.    De Genesi adversus Manicheos libri duo;  
Emer.                 Gesta cum Emerito Donatistarum episcopo liber unus;  
gr.et pecc.or.    De gratia Christi et de peccato originali libri duo;   
Io.eu.tr.             In Iohannis evangelium tractatus CXXIV;  
C.Iul.               Contra Iulianum libris sex; 
c.Iul.imp.            Contra Iulianum opus imperfectum;  
lib.arb.                De libero arbitrio libri tres;  
loc.                     Locutionum libri septem; 
c.Max.                Contra Maximum Arrianum 
mend.                 De mendacio liber unus;  
mor.                 De moribus ecclesiae catholicae et de moribus manicheorum libri 

duo; 
nat.et gr.           De nature et gratia liner unus;  
nupt.et conc.    De nuptius et concupiscientia ad Valerium libri duo  
op.mon.              De opere monachorum liber unus;  
ord.                     De ordine libri duo;  
pecc.mer.           De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum ad  
                           Marcellinum libri tres;  
qu.                      Questionum libri septem; 
retr.                    Retractationum libri unus;  
virg.                    De sancta virginitate liber unus;  
s.Caes.eccl.        Sermo ad Caesariensis ecclesiiae plebem;  
s.dom.m.           De sermone domini in monte libri duo;  
c.s.Arrian.          Contra sermonem Arrianorum liber unus;  
s.                        Sermones; 
Simpl.                Ad Simplicianum libri duo;  
sol.                      Soliloquiorum libri duo;  
symb.cat.          De symbolo ad catechumenos;   
trin.                   De trinitate; 
vera rel.             De vera religione; 
util.cred.           De utilitate credendi 
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Register van aangehaalde Bijbelteksten 
 
 
De verwijzingen hebben betrekking op de paragraafnummers (plaats) 
 
NBV Vetus Latina/ Vulgata Plaats 
 
Gen.  Gn 
  
 Gen. 1, 1 - Gen 2, 3  3.1.2   
 Gen. 1      1.5.4 
 Gen. 1, 1-2     6.6.1  
 Gen. 1, 2    1.6.4 
 Gen. 1, 27-28    1.4.2 
 Gen. 1, 27       1.4.2; 1.8.1 
 Gen. 2, 6     6.2.1 
 Gen. 2, 7 vv      1.4.2 
 Gen. 2, 22       1.4.2; 6.2.1 
 Gen. 3, 16       1.2.1; 1.4.2; 3.3.5; 5.1.1  
   Gn 3, 16  3.3.5; 6.2.3  
   Gen. 3, 20       1.2.1  
    Gn 3, 21   4.3.1 
    Gn 6, 3   5.2.3  
 Gen. 17, 1       1.2.2 
 Gen. 18, 9-15    1.2.1 
 Gen. 18, 8     5.2.1 
 Gen. 21, 8   1.2.1; 5.1.1 
 Gen. 25, 21      1.2.1 
 Gen. 28, 3    1.2.1 
    Gn 28, 15  3.4.1 
 Gen. 30, 22-24      1.2.1 
 Gen. 35, 11      1.2.2  
  Gen. 43, 14      1.2.2 
 Gen. 48, 3       1.2.2 
 Gen. 49, 25      1.2.2 
 
Ex.  Ex 
     Ex 3, 14   5.2.2 
 Ex. 14      1.5.2; 1.5.4  
     Ex 16, 4   5.2.2  
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Num.     Nm 
 Num. 11, 12     1.2.5 
       Nm 11, 9  5.2.2 
 
 Deut.     Dt  
     Dt 33, 19   4.3.2 
     Dt 33, 2-4   4.2  
 Deut. 33, 2-4      4.2 
 
Recht. 
 Recht. 5, 25      5.2.1 
  
1 Sam.    1 Sm 
 1 Sam. 1, 6 vv      1.2.1 
 1 Sam. 1, 7-10      3.3.2  
 1 Sam. 1, 19-20     1.2.1 
 1 Sam. 1, 23-24     1.2.1  
 1 Sam. 1, 23-28     5.1.1  
     1 Sm 17, 40   6.1.2  
 
1 Kron.  1 Par  
     1 Par 29, 12   5.3.1  
 
2 Kron.  2 Par  
     2 Par 6, 18   5.3.1  
     2 Par 20, 6   5.3.1  
 
Ezra  Esr  
     2 Esr 13, 22    3.2.1     
 
Neh.  
 
Tob.  Tb 
     Tb 3, 16   3.2.2 
     Tb 8, 9  3.2.2  
 
Judit  Idt 
     Jdt 11, 15   4.3.3 
 
 
  1 Mcc 
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2 Mak.     
  2 Mak. 7, 27      1.2.1 
 
Job  Iob 
     Iob 7, 20   3.4.1 
     Iob 12, 13   3.2.2 
     Iob 12, 16 3.2.2  
 Job 28      1.2.3  
     Iob 35, 10-11   3.4.3 
     Iob 39, 26   4.3.3 
 
Ps.   Ps iuxta LXX  
     Ps 4, 9  3.5.2 
     Ps 7, 4-5   5.2.2 
     Ps 7, 11   3.4.3 
     Ps 9, 11   4.4 
     Ps 9B, 22   3.4.3 
     Ps 17, 6   3.3.4 
     Ps 17, 29   3.3.4 
     Ps 20, 2   6.1.4 
     Ps 21, 11   5.1.1 
     Ps 24, 1   5.2.2  
     Ps 24, 7   3.2.2  
     Ps 26, 6   4.3.2 
     Ps 32, 11   3.5.3 
     Ps 33, 5   3.3.2 
     Ps 33, 7   3.3.2 
   Ps 33, 16   3.3.3  
   Ps 33, 18   3.3.2 
   Ps 34, 6   3.4.3  
   Ps 35, 10-11   3.5.1 
   Ps 36, 23   3.3.4  
   Ps 37, 23   3.4.3 
   Ps 41, 4-5   5.2.2  
   Ps 41, 4   5.2.2 
   Ps 45, 5   5.2.3  
     Ps 50, 3   3.2.1 
     Ps 50, 7   3.2.1; 5.1.1 
     Ps 50, 19   3.3.4; 3.3.6 
     Ps 60, 5   4.3.3 
     Ps 62, 8   4.3.3 
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     Ps 67, 2   4.4 
     Ps 67, 23   3.4.3 
     Ps 68, 6   3.2.2 
     Ps 68, 17   3.2.1 
     Ps 69, 2   3.4.3  
     Ps 70, 5   3.4.3 
     Ps 72, 26   3.4.3 
     Ps 72, 27   4.4 
     Ps 73, 21   4.3.2 
     Ps 76, 18   3.5.3 
     Ps 77, 24-25   5.2.1; 5.2.2; 6.1.3 
 Ps. 78, 24-25      5.4.1  
     Ps 83, 4   4.3.3 
     Ps 84, 12   6.2.1 
 Ps. 85, 12      6.2.1  
     Ps 85, 13   3.3.2  
     Ps 93, 19   3.2.1  
     Ps 95, 2   5.3.1  
     Ps 99, 3   3.5.3 
     Ps 102, 28   4.3.3  
     Ps 106, 8, 15, 21, 31  4.3.3 
   Ps 109, 3   5.1.1  
     Ps 112, 9   4.2 
     Ps 116, 2   3.5.3 
     Ps 117, 1   3.3.6  
     Ps 118, 85   4.2   
 Ps. 131      1.6.4; 5.2.2; 6.1.4 
     Ps 130  5.2.2 
 Ps. 131, 1      5.2.2 
     Ps 130, 1   5.2.2;   
 Ps. 131, 2        1.2.1; 5.2.2  
     Ps 130, 2   5.2.2        
    Ps 137, 8   3.3.6 
     Ps 138, 7   4.4 
     Ps 143, 7   3.3.2  
 
Spr.  Prv 
 Spr. 8, 1 – 9, 6      1.2.3; 6.1.2  
 Spr. 8, 22        1.2.3  
 Spr. 8, 35        1.2.3 
     Prv 8, 35   3.5.2 
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 Spr. 9, 2-5      5.2.1; 5.4.1; 6.3.2; 7.4.2 
     Prv 9, 1   4.3.1 
 Spr. 9, 1      4.5.1 
 Spr. 9, 5     1.2.3; 1.2.4; 4.5.1; 5.4.1  
 Spr. 13, 24      2.1.2 
 Spr. 29, 15      2.1.2 
 Spr. 29, 17      2.1.2 
   
Wijsh.   Sap 
     Sap 1, 7   5.3.1  
     Sap 5, 7   4.4 
 Wijsh. 6, 12 - 9, 18     1.2.3 
 Wijsh. 7, 12     1.2.3  
 Wijsh. 7, 26      1.2.3 
 Wijsh. 7, 27     1.2.3; 3.5.2; 6.1.3 
     Sap 7, 27   3.5.2 
 Wijsh. 8, 1      1.2.3; 6.3.2 
 Wijsh. 9, 4      1.2.3  
 Wijsh. 10, 4      3.4.3 
 Wijsh. 14, 3.6      3.4.3 
     Sap 11, 21   3.2.1; 3.4.2  
     Sap 11, 25   4.4  
     Sap 16, 20-21   5.2.1 
 Wijsh. 16. 20-21     5.4.1 
 
Sir.  Sir 
     Sir 3, 20   5.2.2 
     Sir 3, 22   5.2.2 
 Sir. 15, 1b-3     1.2.3  
 Sir. 15, 2-3      1.2.3 
 Sir. 15, 3      5.4.1;   
 Sir. 24      1.2.3; 6.1.2  
 Sir. 24, 1-2      4.2 
 Sir. 24, 3    1.2.3 
 Sir. 24, 4      5.4.1; 6.6.1 
     Sir 24, 7   5.2.1; 5.4.1; 6.6.1  
 Sir. 24, 9    1.2.3 
 Sir. 24, 10-11    1.2.3  
     Sir 24, 14   3.3.1  
 Sir. 24, 15-17      4.2 
     Sir 24, 17-23   4.2  
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 Sir. 24, 18       1.2.3; 5.4.1; 7.4.2  
     Sir 24, 24-25   5.4.1; 6.7.3; 7.4; 7.4.1; 7.4.2  
     Sir 24, 24   4.2; 4.5.1; 5.2.1; 6.1.2; 6.7.1  
      Sir 24, 25   4.3.1; 4.3.2; 4.5.1; 5.2.1; 6.1.2; 
    6.7.1 
  Sir. 24, 19-20      5.4.1 
 Sir. 24, 19-21      4.5.1; 5.2.1; 5.4.1; 7.4.2  
 Sir. 24, 21       1.2.3; 1.2.4    
     Sir 24, 33.35   4.2; 7.4.4  
     Sir 24, 35   4.5.1 
     Sir 24, 26   4.2 
 Sir. 51, 26-27      6.1.2 
 
Jes.   Is  
 Jes. 2, 2      6.6.2 
     Is 7, 7  4.2 
     Is 7, 9  4.2 
 Jes. 7, 9      4.2 
     Is 7, 14   5.3.1  
     Is 9, 6  5.3.1; 6.2.1  
     Is 11, 2  3.3.1; 3.4.1 
 Jes. 11, 2-3       6.1.2 
 Jes. 13, 8    1.2.2 
     Is 40, 8  3.5.3 
 Jes. 42, 14       1.2.2; 1.6.4  
 Jes. 46, 3    1.2.2  
     Is 46, 4   4.3.3 
 Jes. 49, 15       1.2.2; 1.6.4  
     Is 50, 10  3.4.3 
     Is 53, 8   5.3.1; 6.2.2 
 Jes. 54, 1-2      1.2.2 
 Jes. 55, 1-3      1.2.2; 5.4.1  
     Is 55. 1-3   5.2.1  
 Jes. 60, 16       1.6.4   
 Jes. 63, 9      5.2.2 
 Jes. 66, 7-13     1.2.2 
 Jes. 66, 7-8      1.2.2 
 Jes. 66, 9    1.2.2 
 Jes. 66, 10-11    1.2.2; 5.1.3  
     Is 66, 11   4.3.2 
     Is 66, 12-16   5.2.3 
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 Jes. 66, 12       1.2.2 
 Jes. 66, 13       1.2.2 
 
Jer.   Ier 
     Ier 1, 5  5.1.1 
     Ier 2, 27   3.3.1  
 Jer. 6, 24    1.2.5  
 
Klaagl.    Lam 
     Lam 1, 12   3.3.3 
     Lam 1, 13   3.3.3  
     
Bar.  Bar 
 Bar. 3, 9 – 4, 4    1.2.3 
     Bar 3, 25   5.3.1 
 Bar. 4, 1   4.2 
 
Ezech.   Ez 
     Ez 34, 14   3.5.2 
 
Da. Dn  
     Dn 6, 26   5.3.1  
     Dn 11, 3   5.3.1  
 
Hos.     Os 
 
Joël Ioel  
     Ioel 2, 26   3.3.4  
 
Hen.  
 42, 1-2      1.2.3  
 
Mat.     Mt 
     Mt 1, 23   6.2.1  
     Mt 2, 2-10   5.3.1 
     Mt. 2, 2   5.3.1 
     Mt 5, 8  5.2.3 
 Mat. 5, 9      5.3.1  
     Mt 11, 19   5.2.1 
 Mat. 11, 19      5.2.1 
     Mt 11, 25   4.3.1 
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     Mt 11, 28-29   6.2.1    
     Mt 12, 50    6.2.2 
     Mt 18, 32   3.3.6 
 Mat. 19, 14      3.4.1 
     Mt 19, 28   5.2.3  
 Mat 20, 28      5.3.1     
     Mt 23, 9   3.4.1 
 Mat. 23, 37      1.2.4; 1.6.4; 6.1.4 
     Mt 23, 37   4.3.3; 5.3.2; 6.2.1 
 Mat. 23, 45      1.2.4  
     Mt 25, 21   3.5.3 
     Mt 25, 41   3.4.2 
     Mt 28, 1-10   4.3.3 
 
Marc.   Mc 
 Marc. 10, 10-13     4.2 
 Marc. 10, 45      5.3.1      
     Mc 16, 1-8   4.3.3 
 
Luc.    Lc 
 Luc. 1, 5-25      1.2.1   
 Luc. 1, 26-38     1.2.1; 6.1.2 
 Luc. 1, 34-35      6.2.1 
 Luc. 1, 41      5.1.2 
 Luc. 1, 44      5.1.3 
     Lc 2, 7  5.3.1 
     Lc 2, 8-14   5.3.1 
     Lc 2, 12.16   5.3.1  
     Lc 2, 51   5.3.1  
 Luc. 7, 12-15      3.3.2  
     Lc 7, 12-15   3.4.3  
     Lc 7, 35   5.2.1 
 Luc. 7, 35      5.2.1  
     Lc 11, 27   5.3.1 
 Luc. 11, 49      1.2.4 
 Luc. 13, 33      1.2.4 
     Lc 13, 34   4.3.3 
 Luc. 13, 44      1.2.4 
 Luc. 16, 10-31      5.1.1  
 Luc. 22, 27      1.2.5 
     Lc 24, 13-35   4.3.3 
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Joh.  Io  
 Joh. 1, 1-14      4.3.1; 5.0; 7.4.1  
     Io 1, 1  6.5.2  
 Joh. 1, 2      6.2.1  
 Joh. 1, 3      4.3.1 
 Joh. 1, 1-3      6.6.1 
     Io 1, 1-3   5.2.2; 5.3.1 
     Io 1, 3  3.5.2; 5.3.1; 6.2.1  
     Io 1, 1-5   6.1.2  
 Joh. 1, 4      6.1.2  
     Io 1, 14   5.2.1; 5.2.2; 5.3.1; 6.1.2;  
        6.1.3; 6.5.2 
 Joh. 1, 14      4.3.1; 4.5.1 
     Io 1, 16   6.1.2; 7.4.1 
     Io 1, 18   5.1.1 
 Joh. 1, 34-51      5.3.3 
 Joh. 1, 47-51      6.5.2  
 Joh. 1, 50      5.3.3 
 Joh. 1, 51      5.3.3  
 Joh. 3, 1-13      6.3.2  
     Io 3, 5  6.3.2  
     Io 3, 6  5.1.3; 6.3.2  
     Io 4, 14   3.4.3  
     Io 6, 27   4.3.2 
     Io 6, 33   5.2.1 
 Joh. 6, 33      5.2.1 
 Joh. 6, 35        1.2.3; 3.5.2 
 Joh. 6, 57-58      3.5.2 
 Joh. 6, 63      6.1.2  
     Io 12, 34   3.5.3 
     Io 14, 6   3.5.1; 4.3.1; 5.3.1 
 Joh. 14, 6      3.5.2 
     Io 16, 12-13   5.2.1; 6.1.3  
 Joh. 16, 12-13      5.2.1; 7.8.1 
     Io 20, 1-18   4.3.3  
     Io 20, 19-23   4.3.3  
     Io 20, 28   3.4.1 
     Io 21, 15-25   4.3.3 
 
 Hand.    Act    
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 Hand. 8, 18-23      5.2.2  
 Hand. 16, 1      3.2.2   
 Hand. 17, 28      5.3.1 
     Act 17, 28   5.3.1  
 Hand. 27, 22-26     3.4.3         
Rom.    Rm 
     Rm 1, 25   3.3.1  
     Rm 5, 5   6.5.4  
 Rom. 5, 12      6.2.1 
 Rom. 6, 3-5      6.3.2 
 Rom. 6, 4        1.5.2  
   Rm 6, 4   5.2.3  
 Rom. 7, 14      4.2 
 Rom. 7, 23      6.6.2  
     Rm 7, 22-23   4.2 
 Rom. 8, 2      4.2; 4.5.1 
 Rom. 8, 1-2      7.4.4  
     Rm 8, 5-6   5.2.3  
 Rom. 8, 11      4.2 
 Rom 8, 14      5.3.1  
 Rom 8, 19      5.3.1 
     Rm 8, 22   3.4.2 
 Rom. 8, 22      1.2.5; 3.4.2 
     Rm 8, 23   3.3.5; 3.5.2 
     Rm 8, 26   3.3.5  
 Rom. 8, 23      3.5.4 
     Rm 9, 5   4.3.1 
 Rom. 12, 6      5.3.1 
 Rom. 13, 13-14      2.3.2; 4.2; 7.4.4  
   
1 Kor.   1 Cor 
 1 Kor. 1, 17      1.2.5  
 1 Kor, 1, 24      1.2.4; 6.1.2; 6.1.3  
 1 Kor. 1, 30      1.2.4      
 1 Kor. 2, 2       1.2.5; 5.2.1; 5.3.3; 6.1.2; 6.1.4;  
        6.5.4  
     1 Cor 2, 2   5.3.3; 6.1.4; 6.5.2  
 1 Kor. 2, 4-5     1.2.5     
 1 Kor. 2, 6-7     1.2.5 
 1 Kor. 2, 6      5.2.1; 6.1.3; 6.5.4  
     1 Cor 2, 6   6.1.4; 6.5.2  
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     1 Cor 2, 7   5.3.1 
     1 Cor 2, 9   3.5.1 
 1 Kor. 2, 9      3.5.1 
     1 Cor 2, 14   6.1.4  
 1 Kor. 2, 12-13      1.2.5 
     1 Cor 3, 1   6.1.4  
 1 Kor. 3, 1       1.2.5; 5.1.3; 6.5.4  
 1 Kor. 3, 2       1.2.5; 1.5.2; 1.6.4; 3.6.4; 5.1.1 
    5.2.1; 5.3.3; 5.4.4; 6.1.2; 6.1.4 
    6.5.1; 6.5.4; 6.7.1; 7.7  
     1 Cor 3, 1-2   5.3.3; 6.1.4; 6.5.4     
   1 Cor 3, 2   5.1.1; 5.2.2; 6.5.2;   
       6.5.2 
 1 Kor. 3, 10-11      5.2.1 
     1 Cor 3, 16   3.3.1  
     1 Cor 4, 15   6.5.1  
     1 Cor 9, 22   5.3.2 
 1 Kor. 9, 22      6.5.4  
 1 Kor. 10, 17      4.3.3     
 1 Kor. 10, 33     2.4.1  
 1 Kor. 11, 7      1.4.2; 1.4.2   
 1 Kor. 12        1.5.6 
 1 Kor 12, 1      5.3.1 
     1 Cor 12, 13   5.2.3 
     1 Cor 13, 12   3.5.3 
     1 Cor 14, 20   5.2.2  
 1 Kor. 15, 8      1.2.5  
     1 Cor 15, 51   3.5.3 
 1 Kor. 15, 51      3.5.1 
     1 Cor 15, 50-54 5.2.3  
     
2 Kor.   2 Cor 
     2 Cor 1, 3   3.3.6   
 2 Kor. 3, 6      3.4.3 
 2 Kor. 4, 16      1.4.2    
     2 Cor 5, 13   5.3.3; 6.5.2;   
 2 Kor. 5, 13      5.3.3; 6.5.2; 7.7  
     2 Cor 5, 13-14   5.3.2; 6.5.2  
     2 Cor 7, 15   3.3.1    
     2 Cor 9, 8   5.3.1  
    2 Cor 10, 13     3.3.3 
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     2 Cor 11, 2   6.2.3  
     2 Cor 12, 2-4   5.3.3  
 2 Kor. 12, 2-4      5.3.3; 6.5.2; 7.7 
     2 Cor 12, 15   5.3.2  
     2 Cor 13, 3-4   5.3.1        
       
Gal.     Gal 
 Gal. 1, 15        1.2.5 
 Gal. 3, 26      5.3.1 
 Gal. 4, 9      5.2.1 
 Gal. 4, 11        1.2.5    
 Gal. 4, 13-15    1.2.5  
     Gal 4, 14   3.4.3 
   
 Gal. 4, 19        1.2.5; .6.4; 3.4.2; 5.1.3  
        6.5.1; 6.5.4       
  Gal 4, 19   3.4.2; 6.2.2; 6.3.2; 6.5.1   
        6.5.4  
Gal. 4, 21-31    1.2.2 
 Gal. 4, 24-26    1.2.2; 5.2.3  
 Gal. 4, 24        1.2.2 
 Gal. 4, 26        1.2.2; 1.3; 6.6.2   
     Gal 4, 26 3.4.1  
 Gal. 4, 29       1.2.2 
     Gal 5, 5    3.3.2  
     Gal 5, 22-23   4.2 
 Gal. 5, 23      7.4.4  
     Gal 6, 16   3.3.3 
 
Ef.   Eph 
 Ef. 2, 10      5.2.1 
     Eph 3, 16-19   4.3.3 
 Ef. 4, 13        1.4.1  
   
Filip.     Phil 
     Phil 2, 6   5.2.2  
 Filip. 2, 6      5.2.2; 6.1.4 
 Filip. 2, 6-11        1.2.3  
   Phil 2, 6-8     5.3.2; 6.2.1 
 Filip. 2, 6-8;       4.3.1; 5.0; 5.3.3; 7.4.1  
     Phil 2, 7   6.2.1    
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 Filip. 2, 9        1.2.3   
 Filip. 2, 11      1.2.3  
     Phil 3, 13   3.5.1; 3.5.3 
     Phil 3, 16   3.3.3  
     Phil 3, 19   5.2.3 
 
Kol.     Col 
     Col 1, 16   5.3.1  
     Col 2, 5   5.2.1 
     Col 2, 8-9   3.2.2  
 Kol. 2, 14       1.5.2  
     Col 2, 14   3.3.6  
     Col 2, 3   6.5.4 
     Col 3, 5   4.2 
     Col 3, 12   3.3.6      
 
1 Tess.    1 Th 
 1 Tess. 2, 7      1.2.5; 1.6.4; 5.3.2; 5.4.4; 6.5.1;   
    6.5.2; 6.5.3 
        6.5.4; 7.7  
     1 Th 2, 7   5.3.2; 5.3.3; 6.5.3; 6.5.4; 5.3.3 
 1 Tess. 2, 8      1.2.5 
 1 Tess. 2, 11     1.2.5  
     1 Th 3, 10   5.2.1 
 1 Tess. 5, 3      1.2.5  
     1 Th 5, 17   3.3.6 
   
2 Tes.   2 Th 
 
1 Tim. 1 Tim 
     1 Tim 2, 5   4.3.1 
 1 Tim. 2, 5      4.5.1; 7.4.2  
 1 Tim. 3, 7      3.3.4 
     1 Tim 5, 5   3.3.6  
 
2 Tim.    2 Tim 
 2 Tim. 1, 5      3.2.2  
 2 Tim. 2, 26      3.3.4 
 2 Tim. 3, 14-14      3.2.2  
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Hebr.    Hbr 
     Hbr 1, 12   4.3.3  
  Hebr. 2, 4      5.3.1  
     Hbr 4, 15   5.3.1 
     Hbr. 5, 2    5.3.1  
 Hebr. 5, 12-14      5.2.1; 6.1.3  
     Hbr 7, 3   5.3.1;  
 
1 Petr.   1 Pt 
     1 Pt 2, 21   5.3.2  
 
1 Joh.    1 Io 
 1 Joh. 4, 10      1.8.2; 5.3.1  
 
Op.  Apc 
     Apc 4, 9   5.3.1 
     Apc 7, 17   4.4 
Op. 21, 1-4       6.6.2  
     Apc 21, 4   4.4 
     Apc 21, 6 
     Apc 22, 11   3.4.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


